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Prop. 1983/84: 100 

med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85; 

beslutad den 22 december 1983. 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 

av regeringsprotokoll för de åtgärder och de ändamål som framgår av 

föredragandenas hemställan. 

Pa regeringens vägnar 

OLOF PALME 

KJELL-OLOF FELDT 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i 1984 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 

budgetåret 1984/85 visar en omslutning av 304 929 milj. kr. Detta innebär 

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

med 2 427 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 80 815 milj. kr. 

Detta innebär eri minskning av underskottet med 4 086 milj. kr. i förhållan

de till vad som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna 1-19 till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag 

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

samhällsekonomiska utvecklingen, dels budgetpolitiken och budgetförsla

get. 

Riksdagen 1983/84. I Jllllli. Nr /00 
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Förslag till 

Statsbudget för budgetåret 1984/85 

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

Underskott 

Summa kr. 

Summa kr. 

2 

191327001000 
24 097801 000 

54903000 
3586434000 
5 047 903 000 

224 114042000 

80815 056000 

304 929 098 000 
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Utgifisanslag: 
Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor på statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad ärrig medelsförbrukning: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande utgiftsbehor. netto 

3 

29185 000 
8564308000 
8235 592000 

22 568 990 000 
71 770 882 000 
12 097 058 000 
13 721507000 
35 873 966 000 
6 125 294 000 

15 673 420000 
20 573 480 000 
11 899 795 000 
5 379507000 

415114000 
65 000 000 000 

I 000 000 297 929 098 000 

2500000000 
- 500 000 000 2 000 000 000 

5 000 000 000 5 000 000 000 

Summa kr. 304 929 098 000 
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Inkomster på statsbudgeten 

Specifikation av inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1984/85 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

1 i JO Fysiska personers skatt på inkomst, 
realisativnsl'inst och riire/se: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst. och rö-
relse 30602000000 30602000000 

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

komst. realisationsvinst och rö
relse 

//30 Oj(Jrde/bara skatter pä inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 
1140 Övriga inkomstskatter: 

1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och crsätt

ningsskatt 

10313 000000 10313000000 

1 100 000 000 I I 00 000 000 

57000000 

10000000 
3000000 1143 Bevillningsskatt 

I I 44 Lotteri vinstskatt I 065 000 000 I 135 000 000 43 150 000 000 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
122 I Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnadcr 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrdscns 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löncavgift 

32 171 000 000 
1604000000 
7 490000000 

815000000 
-417 000 000 

62000000 

83000000 
6950000000 48 758000000 48 7 58 000 000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt päfast egendnm: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Hyreshusavgift 

1320 Fiirmagenlu·t.1·skatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 
1330 Arvsskatt och gål'liskatt: 

1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Öi·rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt på värdepapper 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna .försii(ini11g.1·skatter: 
1411 Merviirdeskatt 

1420, 1430 Skatt på spec{fika mror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 

m.m. 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 
1435 Särskild avgift mot försurning 

1440 Öi·erskott vid försä(ining {I\' varor 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin-& Spritcentralcns inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere-
. rade överskott 

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

1460 Skatt på 1·iigtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

5 

315 000000 
720000000 I 035 000000 

2071000000 

23000000 2094000000 

725000000 
150000000 875000000 

1982000000 
540000000 2 5 2 2 000 000 

5 3 100 000 000 53 /00000000 

6560000000 
829000000 

910000000 
3925000000 
5100000000 
1565000000 
1268000000 
9795000000 

2000000 

1395000000 
61000000 
92000000 

925000000 
101000000 32 528000000 

160000000 

90000000 250000000 

152000 000 
407000000 
345000000 
I 00 000 000 I 004 000 000 

2 370000000 
I 780000000 4 150000000 

6526000000 
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1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

6 

1861 000000 1861000000 
1480 Övriga skatter på varor och tjänster: 

l 481 Övriga skatter på varor och 
tjänster I 000 1000 92893001000 

Summa skatter 191327001000 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Affärsverkens inlel'ererade överskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve-

65000000 

245000000 

20000000 

90400000 

66800000 

rerade överskott 2 396 000 000 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 58000000 2941200000 
2120 Övriga myndigheters inlevererade 

överskott: 
212 I Statens vägverks inlevererade 

överskott 33 500000 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 68 000 000 
2123 Inlevererat överskott av uthyr-

ning av ADB-utrustning 54000000 155500000 
2130 Riksbankens inlevererade överskott: 

2131 Riksbankens inlevererade över-
skott 4 000 000 000 4 000 000 000 

2140 Myntl'erkets inlerereradl! överskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över-

skott 122000000 122000000 
2150 Öi·erskmt från spe/verksamhet: 

2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

1 127 300000 
415032000 I 542 332 000 8 761032 000 

2200. Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Ö1·erskott av civil fastighetsförvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

~~~~~~~~~~~~ 

520000 

320225000 

3 782000 324527000 324527000 
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2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320Riimor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

Jagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Riinteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
23 J 7 Riinteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ning~lån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
23'.!2 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 
2324 Räntor på televerkets statslån 

2330 Räntor på hostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems-

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsör:ining för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Riintor på övriga bostadslån, 

295000000 

330000 
4500000 

I 366000 

209000 
1889000 

20787000 

J 000 
52000 

281637000 

3 800000 

7 

290000000 89957! 000 

8036000000 

293000 

Bo~tadsstyrelscn ____ 32_8-'0'--'-0-'-0 8 036 621 000 
2340 Riintor på studil'/ån: 

2341 Riinteinkomster på statens lån 
för universitetsstudier 

2342 Ränteinkomster på allmänna 
studiclfm 

2350 Räntor på rncrgispar/å11: 
2351 Riintor på energisparlån 

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

ta till folkpensionering 
2370 Räntor på hercdskapslagring: 

2371 Räntor på beredskapslagring 
och förrådsanläggningar 

2380. 2390 Örriga ränteinkomster: 
238 l Ränteinkomster på lån till per-

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

IOOOO 

24000000 240/0000 

461 000000 461000000 

6 000 000 6 000 000 

1151768000 1151768000 

l 000000 
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2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster av statens aktier: 

2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2517 Registerhållningsavgift 
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2527 Avgifter för statskontroll av 
krigsmaterieltillverkning 

2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

strerings väsendet 

525 000 

9000000 

58000000 

160000 

11000000 

485000 

5 300000 
30800000 

133061000 

8 

1353500000 1602831000 12181801000 

181494000 

391900000 
150000 

47782000 

32000. 
43000000 

307000000 
2445000 
7 100000 

2656000 

900000 

2000000 

8600000 

560000 
5400000 

110101000 

181494000 181494000 
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2531 Avgifter för registrering för-
enings m.n. register 

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

körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift på bekämpningsme

del och handclsgödsel 
2539 'fäktavgift 
2540 Avgifter vid tullverket 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomsier vid lantbruksnämn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsme

delsverk 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 

2700 Böter m.m.: 

271 I Restavgifter 
2712 Bötesmedcl 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

23 000000 
90 500000 

590000 

105000000 
1~0000000 

1500000 
105000000 

120000000 
16000000 

9 

16000000 1537216000 

125000000 

9030000 

13500000 
8900000 

59500000 

300000 

7000000 

1500000 

42000000 

209000000 
176000000 

I 000 

460000000 

266 730000 

385 001 000 

. 460000000 

1537 216000 

266730000. 

385001000 

460000000 

Summa inkomster av statens verksamhet 24097801000 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

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

sålda fastigheter och maskiner I 000 
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3112 Televerkets inkomster av för
siilda fastigheter och maskiner 

3113 Statens järnvägars inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski-
ner 

3120 Cil'ila myndigheters inkomster m'för
sålda hyggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m.m. 

. 3125 Byggnadsstyrclsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom. 

10 

I 000000 

20000000 

10000000 

31001000 

I 200000 

4152000 

50000 

100000 

2000000 

300000 7 801000 38803000 

I 100000 I /00 000 1100000 

15000000 15 000000 15000000 

Summa inkomster av försåld egendom 54903000 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återhetalning av industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings-

lån · 235 000000 235000000 
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4120 Återbetalning m·jordhrukslån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Aterbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av liskbered-

ningslån 
4130 Återbetalning m· iii'l'iga niiringsldn: 

4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Aterbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4 I 36 Återbetalning av övriga närings

lfrn. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån. Lantbruksstyrelsen 
4 I 38 Återbetalning av tidigare infria

de statliga garantier 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 

42 I I Återbetalning av lån till egna-

I 000000 
I I 000000 

3 123000 

226000 
2129000 

24 703000 

I I 000 
93000 

2593 I 000 

I 500000 

28050000 

hem · 8000 
42 I 2 Återbetalning av lån för bo-

stadsbyggande 1850000000 
4213 Återbetalning av lån för bo

stadsförsö1jningen för mindre 
bemedlade barnrika familjer 550000 

4214 Återbetalning av övriga bo-

Il 

15123000 

82643000 332766000 

stadslån. Bostadsstyrelsen l 850 558 000 1850 558 000 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Aterbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

60000 

21 000000 
887000000 

190000000 

6000000 

4400000 

908060000 908060000 

190000000 190000000 
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4513 Äterbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokalcr 

4515 Återbetalning av lån för all
miinna samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt-
. ningslån 

4521 Återbetalning av lån för inventa
rier i vissa specialbostäder 

4525 Återbetalning av lån för svenska 
FN-styrkor 

452fi Återbetalning av övriga lån 

170000000 

160000 

6 100000 

13000000 
7069000 

40000000 

1800000 

30000000 
26521 000 

12 

305050000 305050000 

Summa återbetalning av lån 3586434000 
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5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Affärsverkens m•skril'liingar: 
5111 -Postverkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivnir.gar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 
5120 A 1•skriv11i11gar på civila fastigheter: 

512 l Avskrivningar på civila fastighe
ter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.tl. 

komplementkostnader 
5140 Öl'riga a1·skrivningar: 

5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg-

367000000 

I 055 000000 
115 000000 

64600000 

13 

2 038 500 000 3 640 I 00 000 

235100000 235 100000 

78 386 000 78 386 000 

138700000 
97000000 

122000000 

ningar för ekonomiskt försvar ___ 36_6_17_0_0_0 __ 3_;_94_3_1_7_00_0 4347903000 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto 700 000 000 700 000 000 · 700 000 000 

Summa kalkylmässiga inkomster 5 047 903 000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 224114042000 
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Statsutgifter 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. hovstaten 

1 Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov-
hållning 11200000 

11200000 

B Kungl. slottsstaten 

De kungl. slotten: Driftkostnader,förslugsunslag 14027000 
2 Kungl. husgerådskammaren,förslagsunslag 3958000 

17985000 

Summa kr. 29185000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 
I Statsrådsberedningcn, förslag sans/ag 
2 J ustiticdepartementct. fi)rslagsanslag 

· 3 Kommittcer m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgiftt:r. reservationsanslag 
5 Information om lagstiftning m. m .. reservationsanslag 

B Polisväsendet 

Rikspolisstyrelsen, fl>rslagsanslag 
2 Särskild polis verksamhet för hindrande och uppdagande 

. av brott mot rikets säkerhet m. m. ,förs lagsanslag 
3 Statens kriminaltekniska laboratorium,förslagsans/ag 

Lokala polisorganisationen: 
4 Förvaltningskostnader, förslag sans/ag 
5 Utrustning. resen·ationsans/ag 

6 Inköp av motorfordon m. rn., reservationsanslag 
7 Underhåll och drift av motorfordon m. m., jorslagsanslag 
8 Gerneflsam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg, 

förslag sans/ag 
9 Diverse utgi[ter.förslagsans!ag 

10 Byggnadsarbeten för polisväsendet, reservationsanslag 

C Åklagarväsendet 

Riksåklagarcn. jorslagsans/ag 
2 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, för slagsanslag 

D Domstolsväsendet m. m. 

I Domstols verket, förslagsanslag 
2 Allmänna domstolarna. förslagsanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna, förslag sans/ag 
4 Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m., 

fi'irslagsans/ag 
5 Utrustning till domstolar m. m., reservationsanslag 
6 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet, reservationsanslag 
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3767834000 

14688000 
45997000 
21 000000 

I 050000 
I 000000 

83735000 

541430000 

137156000 
18490000 

27 350000 3 795 184 000 

55107000 
201903000 

I 000 
3 321000 

1000 

4752593000 

10 371 000 
248609000 

258980000 

47 140000 
889390000 
300055000 

35170000 
14300000 
28500000 

1314555000 
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E Kriminalvården 
Kriminal vån.lsstyrdsen, fiJrslag.1·a11slt1R 

2 Kriminalvårdsanstalterna, .fi'irslag.1·<mslaf! 
3 Frivården, .fårs/ag sans/ag 
4 Maskin- och vcrktygsutrustning m. m., reserl'ation.rnns/af! 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., 

resen·ationsanslag 
6 Utbildning av personalm. tl., reserrntion.rnnslag 
7 Byggnadsarbeten för kriminalvården, resermtionsans/ag 

f Rättshjälp m. m. 

Rättshjäl pskostnader, Jörs/af!.\'llllslag 
2 Rättshjälpsnämnderna, förslagsamlag 

Allmänna advokatbyråer: 
3 Uppdrags verksamhet, fiirslag.rn nslag 
4 Driftbidrag, förs lagsans/ag 

5 Vissa dom stolskostnader m. m., fi'irslagsanslag 
6 Diverse kostnader för rättsväsendet,jl:irs/agsans/ag 

G Övriga myndigheter 

J ustitiekanslcrn. fi'kslagsanslag 
2 Centralnämnden för fastighetsdata, .forslagsanslag 
3 Datainspektionen, för.1·/ag sans/ag 

Brottsförebyggande rådet: 
4 Förvaltningskostnader. förs/af.istmslag 
5 U tvccklingskoslnader, reserrntionsanslag 

6 Bokföringsnämnden. förslags anslag 
Brottsskadcnäinnden: 

7 Förvaltningskostnader. förslag.1·t111slag 
8 Ersättning för skador på grund av brott,förslagsanslag 

H Diverse 

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

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

förs/agsans/ag 
4 Stöd till politiska partier, förslag.rnnslag 
5 Allmänna val, jårslag~·anslag 
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I 000 
2200000 

6049000 
3803000 

2494000 
7000000 

Summa kr. 

81368000 
I 335 335000 

200166000 
26900000 

28300000 
12 151000 
23600000 

1707820000 

221000000 
8220000 

2 201 000 

37 600000 
8000000 

277021000 

2864000 
36 750000 

1000 

9852000 

1401000 

9494000 

60362000 

7700000 

70000 

2050000 
79500000 
19922000 

109242000 

8564308000 
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111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 
Utrikesförvaltningen. ji>rslagsanslag 

2 Utlandstjänstemännens representation, rel"l'rwlfions
änslag 

3 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig
heter för utrikesrepresentationen, reservationsanslag 

4 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat, 
rc servationsanslag 

5 Kursdifferenser. j(Jrslagsanslag 
6 Ersättning åt olönade konsuler .förs/avans/ag 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förslag.1·a11slag 
8 Kostnader för nordiskt samarbete . .f('irslagsanslag 
9 Kostnader för vissa nämnder m. m . .förslagsanslag 

10 Kommitteer m. m., reservationwnslag 
11 Extra utgifter, resen·ationsanslag 
12 Kostnader för officiella besök m. m., fiirslag.rnnslag 
13 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m., 

re sen·a1io11sa11slag 

8 Bidrag till vissa internationella organisationer 

Förenta Nationerna. j(Jrslagsanslag 
2 Nordiska ministc:rrådets allmänna budget.förslagsanslag 
3 Europarådc:t, förslag.1·a11slag 
4 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvc:ckling 

!OECD). förslag sans/ag 
5 Europeiska frihandelssammanslutningc:n (EFT AJ. 

j'iirsl ags ans lag 
6 Byråer för handels- och råvarufriigor m. m., 

förslagsanslag 
7 I ntcrnationell råvarulagring, fiirslagsanslag 
8 Övriga internationella organisationer m. m., förslag sans/ag 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram, 
re.1·en·a1ionsa11.1·/ag 

2 Ut vc:ålingssamarbete genom SIDA, rescrwitions
anslag 

3 Information. reserl'lltio11sa11slag 
4 Styrelsen för internationell utvc:ckling !SIDAJ . 

. fi'irslag sa nslag 
5 Nämnden för u-landsutbildning . .forslag.wnslag 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SARECJ, reserl'lltio11sa11slag 
7 Nordiska afrikainstitutet. f(:irslag.1·a11slag 
8 Övriga u-landspolitiska insatser m. m .. reserl'lltio11.rnnslag 

* Beriiknat bel<lpp 
2 Riksdagen /')8318./. 1 sam/. Nr JUO 
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837860000 

12630000 

42000000 

I 2 140 000 
1000 

8100000 

29550000 
800000 
500 000 

3 200000 
600000 

5400000 

7700000 

960481000 

115000000 
*70040000 

13 500000 

21 000000 

11 500000 

7794000 
2 500000 
I 000000 

242334000 

1938000000 

3 819 860 000 
23800000 

162 275000 
16890000 

162 360000 
2lB5000 

468980000 

6595000000 
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D Information om Sverige i utlandet 
Svenska institutet, reservationsanslag 38 860000 

2 Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet, 
reservationsanslag 32092000 

3 Övrig information om Sverige i utlandet, 
n servationsanslag 11870000 

82822000 

E Utrikeshandel och exportfrämjande 

Kommerskollegium, förslag sans/ag 31861000 
2 Exportfrämjande verksamhet, resefvationsanslag 202660000 
3 Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster, Jörslagsan-

slag I 000 
4 Krigsmaterielinspektionen, för slagsans/ag 1000 
5 I nteramerikanska utvecklingsbanken, förslag sans/ag 13500000 
6 Importkontoret för u-landsprodukter, reservationsanslag I 000 

248024000 

F Diverse 

1 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m., 
Jörslagsanslag 3800000 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reservationsanslag 75000 

3 Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvan-
den och andra utrikespolitiska frågor, reservationsans/ag 7440000 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
(SIPRI), reservationsanslag 14000000 

5 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll, 
Jörs/ag.rnnslag 9805000 

6 Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet, 
reservationsanslag 1810000 

7 Stockholmskonferensen: Förvaltningskostnader, Jörslagsan-
slag 70000000 

8 Stockholmskonferensen: Investeringskostnader, reservations-
anslag 1000 

106931000 

Summa kr. 8235592000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

1 Försvarsdepartementet, förs/agsanslag 
2 Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret.förs/agsans/ag 
3 Kommitteer m. m., reservationsans/ag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Armeförband 

2 
3 
4 

c 

2 
3 
4 

D 

2 
3 
4 

Armeförband: 
Ledning och förbands verksamhet, förs/agsanslag 

·Materielanskaffning, förs/agsanslag 
Anskaffning av anläggningar, förslags anslag 
Forskning och utveckling, förs lagsanslag 

Marinförband 

Marin förband: 
Ledning och förbands verksamhet, förslagsans/ag 
Materielanskaffning, f örslagsa nslag 
Anskaffning av anläggningar,förs/agsans/ag 
Forskning och utveckling,förslagsans/ag 

Flygvapenförband 

Flygvapenförband: 
Ledning och förbandsverksamhet,färs/agsans/ag 
Materielanskaffning, förslag sans/ag 
Anskaffning av anläggningar, förslag sans/ag 
Forskning och utveckling, förslag sans lag 

E Operativ ledning m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
Ledning och förbands verksamhet, förs lagsanslag 

2 Materielanskaffning, förslag sans/ag 
3 Anskaffning av anläggningar, förslagsansiag 

* Bt:räknat belopp 
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27 300000 
6870000 
8600000 

535000 

43305000 

*5 200000000 
*1230000000 

*415000000 
*260000000 

7105000000 

* I 630 000 000 
* 1 040 000 000 

*135000000 
*100000000 

2905000000 

*2775000000 
*2 200 000 000 

*200000000 
*1300000000 

6475000000 

*590000000 
* 115 000000 
*110000000 

815000000 
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F Gemensamma myndigheter m. m. 
Försvarets civilförvaltning,förs/agsa11s/a1; 

2 Försvarets sjuk vårds styrelse, förslagsanslag 
3 Fortifikationsförvaltningen, förslagsanslag 
4 ·Försvarets materielverk,jiJrslagsans/ag 
5 Gemensam försvarsforskning, }iJrs/agsanslag 
6 Anskaffning av anläggningar för försvarets forsknings-

anstalt, .fårslagsansla1; 
7 Försvarets radioanstalt, jOrslagsans/ag 
8 Värnplikts verket, förslagsans/ag 
9 Försvarets rationaliseringsinstitut, förslagsanslag 

10 Försvarshögskolan, förs/a1;sw1slag 
11 Militärhögskolan, förslagsans/ag 
12 Försvarets förvaltningsskola, förslagsanslag 
13 Försvarets läromedelscentral, förs/a1;~:a11slag 
14 Krigsarkivet, förs/agsanslag 
15 Statens försvarshistoriska museer,förslagsanslag 
16 Frivilliga försvarsorganisationcr m. m.,förs/agsanslag 
17 Försvarets datacentral, förslagsuns/ag 
18 Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret,fiirslags

ans/ag 
19 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret, 

försla1;sa11s/ag 

G Civilförsvar 
Civilförsvar, jörs/agsanslag 

2 Civilförsvar: Anskaffning av an!äggningar.förs/agsanslag 
3 Civilförsvar: Skyddsrum, förslagsansla1; 
4 Reglering av prisstegringar för eivilförsvaret,förs/agsans/ag 

H Ekonomiskt försvar 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 
Förvalt ni ngskostnader, förslagsanslag 

2 Drift av beredskapslager, .fi'irslagsanslag 
3 Bcredskapslagring och industriella åtgärder, reservutions

anslag 
4 Särskilda kostnader för lagring av nafta. fiirs/agsanslag 
5 Förluster på beredskapsgarantier m. m., f()rslagsanslag 

• lkriiknat belopp 
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102 870000 
26280000 

159850000 
568 150000 
301950000 

16600000 
182000000 
94500000 
21860000 

2 895 000 
34000000 
9760000 
I 001000 
6105000 

10420000 
72800000 
12151000 

I 2 500 000 

* I 800 000 000 

3435692000 

3 72 600 000 
30900000 

579500000 
100000000 

1083000000 

34865000 
225 060 000 

126200000 
I 000 
I 000 

386127000 
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I Övrigt totalförsvar 

I Beredskapsnämnden för psykologiskt fi..lrsvar,förslags-
anslag 3170000 

2 Civilbefälhavarna. förs/ags anslag 13300000 
3 Signalskydd. resnmlinn.rnnslat: 5940000 
4 Vissa teleanordningar, reservationsonslag 91100000 
5 I dentitctsbrickor. förs lagsans {ag 910000 
6 Vissa skyddsrumsanläggningar. reserrntimzsans/ag 6535000 
7 Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål. 

res ervationsans/ag 15800000 
8 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap. reser1•ations-

anslag 40000 

136795000 

J Räddningstjänst 

Statens brandnämnd,försfags1111sla,1? 16820000 
2 Beredskap för olje bekämpning till havs m. m. ,fiirslags-

anslag 10400000 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m., 

.fors/ag.mnslag 5 300000 
4 Strandbekämpningsbåtar. reservation sans/ag 800000 

33320000 

K Övriga ändamål 

Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdrags-
verksamhet. förslagsanslag 1000 

2 Flygtekniska försöksanstalten. fr'irslagsanslag *2 550000 
3 Bercdskapsstyrka för FN-tjänst, färs/agsarzslag 25 200000 
4 FN-styrkors verksamhet utomlands,förs/agsam·lag 120000000 
5 Övervakningskontingenten i Korea.förs/agsansla{: 3000000 

150751000 

Summa kr. 22 568 990 000 

* Beräknat belopp 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

I Socialdepartementet. förslagsanslag 
2 Kommittcer m. m., reservation.rnnslag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet, 

resen·ationsanslag 
4 Extra utgifter, resermtionsanslag 
5 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte- · 

mentets verksamhetsområde, reservationsanslag 

B Administration av socialförsäkring m. m. 

I Försäkringsöverdomstolen. förslagsanslag 
2 Försäkrings rätter, förslagsanslag 
3 Riksförsäkringsverket, förs lagsanslag 
4 Allmänna försäkringskassor, förslag.rnnslag 
5 Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag, 

pensioner m. m. ,förslagsanslag 

C Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Bidrag till föräldraförsäkringen.förs/agsans/ag 
3 Vårdbidrag för handikappade barn,förslagsanslag 
4 Bidragsförskott.förslagsanslag 
5 Barn pensioner. förslagsanslag 

D Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

I Bidrag till sjukförsäkringen. förslag.rnnslag 
2 Folkpensioner. förslaRsanslag 

22 

3 Bidrag till kommunala bostads tillägg till folkpension. j()rslagsanslaR 
4 Vissa yrkes skadeersättningar m. m . .förslagsanslag 

E Vissa myndigheter m. m. 

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

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

läkemedelsbiverkningar, förslag sans/ag 
6 Statens rättskemiska laboratorium, förslag sans/ag 
7 Statens rättsläkarstationer, förslagsanslag 
8 Rättspsykiatriska stationer och kliniker,förslagsanslag 

19752000 
22500000 

27417000 
1640000 

400000 

71709000 

9370000 
39670000 

247 615 000 
374805000 

62500000 

733960000 

5 710000000 
755000000 
405000000 

1310000000 
221000000 

8401000000 

4280000000 
41450000000 

720000000 
2900000 

46 452 900 000 

125900000 
I 000 

3 581000 

18600000 

I 384000 
19059000 
19664000 
75234000 

263423000 



Prop. 1983/84:100 23 

F Omsorg om barn och ungdom 

I Bidrag till kommunal barnomsorg, förslagsanslag 6515000000 
2 Bidrag till hemspråksträning i förskolan. förslagsanslag 32200000 
3 Barnmiljörådet, förslagsanslag 2823000 
4 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor,förslags-

anslag 3 326000 

6553349000 

G Omsorg om äldre och handikappade 

Bidrag till social hemhjälp, fOrslagsanslag 1662000000 
2 Bidrag till färdtjänst, förslagsanslag 325000000 
3 Bidrag till driften av särskolorm. m.,förslagsanslag 448 743 000 
4 Kostnader för viss utbildning av handikappade. förslags-

anslag 22454000 
5 Ersättning till televerket för texttelefoner, förslagsanslag 17818000 
6 Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsför-

sändelser ,förslagsanslag 28135000 
7 Kostnader för viss verksamhet för synskadade, förslags-

anslag 14626000 
8 Statens hundskola, förslagsanslag 1690000 
9 Statens handikappråd,förslagsanslag 2543000 

10 Bidrag till handikapporganisationer, reservationsanslag 38000000 

2561009000 

H Allmän hälso- och sjukvård 

Statens miljömedicinska laboratorium, förslagsanslag 19399000 
2 Statens institut för psykosocial miljömedicin ,förslags-

anslag 2843000 
3 Statens giftinformationscentral, förslal(sanslag 4630000 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
4 U ppdragsvcrksamhet. förslal(.rnnslag *I 000 
5 Driftbidrag, rcsermtionsanslag *I 000 
6 Ccntrallaboratorieuppgifter. för slagsanslag *18417000 
7 Försvarsmedicinsk verksamhet, förs lagsanslag *3551000 
8 Utrustning. reservationsanslag *2100000 24070000 

9 Allmän hälsokontroll. förslagsanslag *3517000 
IO Hälsoupplysning. rcservationsanslag 4104000 
11 Epidemiberedskap m. m.,förslagsanslag *11410000 

69973000 

* Beräknat belopp 
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Övrig sjukvård m. m. 

Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m .. 
ji:irslagsanslag 

2 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m .. 
förslagsanslag 

3 Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare.fi:irs/agsan
s/ag 

4 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus. 
fi'irslagsanslag 

5 Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa 
investeringar, reservationsanslag 

6 Vidareutbildning av läkare m. m., reserrntion.rnns/ag 
7 Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m., resen·a

tion.HlllSia? 
8 Driftkostnader för bercdskapslagring m. m., förslag sans/ag 
9 Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig 

m. m., reserrationsanslag 

J Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Upplysning och information på drogområdet, 
re sen•ation.rnnslag 

2 Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler, j(Jrslags
anslag 

3 Bidrag till driften av hem för vård eller boende,.försla!(s
anslag 

4 Bidrag till organisationer m. m. 
5 Utveckling och försök med vissa vårdformcr, rcserrntions

anslag 
6 Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska med

borgare. flyktingar m. m., försla1tsanslag 

K Internationell samverkan 

I Bidrag till världshälsoorganisationen samt internatio
nellt socialpolitiskt samarbete m. m., för.1·/agsansla1t 

2 Vissa internationella kongresser i Sverige, 
resen·ationsanslag 

• Beräknat belopp 

24 

Summa kr. 

20000000 

4 516000000 

15 025 000 

* 1 000 000 000 

20000000 
28433000 

55930000 
49790000 

7670000 

5712848000 

37003000 

89901000 

618000000 
14295000 

7000000 

158000000 

924199000 

26312000 

200000 

26512000 

71 770 882 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikationsdepartcmcntct m. m. 
Kommunikationsdepartementet, fiirslagsans/ag 

2 Kommitteer m. m .. reservationsanslag 
3 Extra utgifter, resernllionsanslag 

B Vägväsende 
Vägverket: Ämbets verks uppgifter. förslag sans/ag 

2 Drift av statliga vägar. reservationsanslag 
3 Byggande av statliga vägar. reservationsanslag 
4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator. 

resen•a tionsanslag 
.5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator . 

reservationsanslag 
6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m .. resen·ation.rnnslag 
7 Bidrag till byggande av enskilda vägar. reserl'(lfionsansfrtg 
8 Tjänster till utomstående, förslag sans/ag 
9 Vägverket: Försvarsuppgifter, reservation.1·an.1·/ag 

c Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhets verket: 

Trafik och administration,förs/agsanslag 
2 Fordon och körkort. förslag.rnnslag 
3 Bil- och körkortsregister m. m., förslagsanslag 

4 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäker-
hetens främjande 

D Järnvägar 
I Statens järnvägar, reservation.rnnslag 
2 Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster 
3 Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar. 

resen•ationsanslag 

2.5 

2308.5000 
I 000 
I 000 

17010000 
4600000 

430000 

22040000 

698.5000 
3961000000 

900000000 

698000000 

340000000 
266.500000 

30000000 
28400000 
28500000 

6259385000 

23 087000 

25800000 

48887000 

1898800000 
I .511400000 

11.500000 

3421700000 
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E Sjöfart 
SjifartHerket 
Farleds verksamhet exkl. isbrytning. försla1:sanslag 

2 Isbrytning, försfa1:.rnnslag , 
3 Fartygsverksamhet, förslagsanslag 
4 Sjöfartsmateriel m. m., reservationsansfaf? 
5 Övrig verksamhet,försla1:.rnnsla1: 

Öi·riua sjöfartsändamål 

6 Handelsflottans pensionsanstalt 
7 Handelsflottans kultur- och fritidsråd,f<:irslagsanslag 
8 Ersättning till viss kanaltrafik m. m. ,förslagsanslag 
9 Lån till den mindre skeppsfarten, reservationsanslag 

10 Stöd till svenska rederier.förslagsanslag 

F Luftfart 
Flygplatser m. m., reser\'(/fionsanslag 

2 Beredskap för civil luftfart. reservatio11.rnnsla1: 
3 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flyg

trafik på Gotland. förslags ans lag 
4 Statens haverikommission 

G Postväsende 
Posthus m. m .. reservationsansla!f 

2 Ersättning till postverket för befordran av tjänsteför
sändelser, förslagsanslag 

3 Ersättning till postverket för tidningsdistribution 

H Telekommunikationer 
Försvarsinvesteringar vid televerket, reservationsanslag 

26 

366380000 
173500000 
30600000 
56160000 
37 111 000 

I 000 
1000 
I 000 

40000000 
200000000 

903754000 

131900000 
11000000 

14500000 
I 000 

157401000 

3020000 

513000000 
42000000 

558020000 

11000000 

11000000 
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I Institut m. m. 
I Transportrådet, förslagsanslag 
2 Transportstöd för Norrland m. m . .förslagsanslag 
3 Transportstöd för Gotland.förslagsanslag 
4 Riksfärdtjänst, Jörslagsanslag 
5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik, 

förslag sans/ag 
6 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, f(:irs/ags

ans/ag 
7 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti

tut, reservationsanslag 
8 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

Utrustning, reservationsans/ag 
9 Statens väg- och trafikinstitut,förslagsanslag 

10 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, resermtionsanslag 
11 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, reservations-

anslag 
12 Statens geotekniska institut, förslagsanslag 
13 Bidrag till statens geotekniska institut, resermtionsanslag 
14 Statens geotekniska institut: Utrustning, resermtion.rnnslag 
15 Transportforskningsdelegationen. resermtion.rnnslag 
16 Kollektivtrafikberedningen, resermtionsans/ag 
17 Viss internationell verksamhet.förslagsanslag 
18 Kostnader för visst värderingsförfarande.förslagsans/ag 

* Beräknat belopp 

27 

14482 000 
202000000 
47000000 
38000000 

251800000 

I 000 

92253000 

5620000 
I 000 

29 513 000 

500000 
I 000 

7887000 
270000 

*18418000 
*3 489000 
3 635000 

I 000 

71487) 000 

Summa kr. 12 097 058 000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 

Fi nansdepartcmentet. försla,::sansla,:: 39548000 
2 Finan sråd/ckonomiska attachccr. ji)rslaR:rnnslag 1867000 
3 Kommitteer m. m .. reservationsanslag 21 300 000 
4 Extra utgifter. reservation.rnnslag 795 000 

63510000 

B Skatte· och indrivningsväsen 

Rik ss katt evc rkct . .fors/ag sa11S!ag 255 983000 
2 Lokala skattemyndigheterna. ji)rslag.rnnslaR 750535000 
3 Kronofogdemyndigheterna .. fiJrslagsanslag 531633000 
4 Stämpclomkostnadcr, fijrs/agsanslag 2624000 
5 Kostnader för årlig taxering m. m. ,förslagsanslag 117000000 
6 Ersättning till postverkct m. fl. för bestyret med skatte-

uppbörd m. m.,.förslagsanslag 37 400000 

1695175000 

c Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Marknadsdomstolen. förslag.1·anslag 2292000 
2 N äri ngsfri het som bud sman nen. j('irsl ags anslag 6005000 
3 Statens pris- och kartellnämnd,försla,::sanslag 34275000 
4 Konsumentverket, förs lagsanslag 43215000 
5 Allmänna reklamationsnämnden. fiirslagsa11Slag 7881000 

93668000 

D Vissa centrala myndigheter m. m. 

Byggnadsstyrelsen. förslag.rnnslag I 000 
2 Inköp av fastigheter m. m .. reservationsanslag 50000000 

Tullverket: 
3 F örvaltningskostnader. förslagsanslag 671 522000 
4 Drift och underhåll, av teknisk materiel m. m. 

försfaf(.rnnslag 51 354000 
5 Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag 3425000 
6 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket. resermtion.rnnslag 3 200000 729501000 

7 Konjunkturinstitutet, förslag sans lag 12924000 
Myntverket: 

8 Förvaltningskostnader. förs/agsanslag 8280000 
9 U ppdragsverksamhet. förslagsanslag 1000 

10 Utrustning. reservationsanslag 520000 8801000 

11 Bankinspektionen, reservationsanslag 1000 
12 Försäkringsinspektionen. reservationsanslag 1 000. 
13 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m .. ji)rslagsa11S/ag 67000 
14 Statens förhandlingsnämnd, förslagsanslag 3650000 

804946000 
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E Bidrag och ersättningar till kommunerna 

Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag, 
förs/11gsw1slug 116000 

2 Skatceutjämningsbidrag till kommunerna m. m., 
förs/11gsans/ag *10811000000 

10811116000 

F Övriga ändamål 

I Kostnader för vissa nämnder, Jifrslagsans/ag 20000 
2 Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer 

m. m.,förs/agsanslag 170000 
3 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 

j()rs/agsans/ag 13 200000 
4 Bidnlg till vissa investeringar, försiagsanslag 100000 
5 Ex portkreditbidrag, förslag sans/ag I 000 
6 Löns parande m. m., förslagsanslag 200600000 
7 Information om allemanssparandet, reserl'ations-

anslag 5 000000 
8 Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken, 

Jikslagsanslag 34 000 000 
9 Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier, 

fi'irs/ug sans/ag I 000 

253092000 

Summa kr. 13 721 507 000 

• Beräknar belopp 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

U tbildningsdcpartementet. förs lagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reserl'ationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Skolväsendet 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

Skolöverstyrelsen, förslagsanslag 
2 Läns skolnämnderna. förslag sans/ag 
3 Länsskolnämndernas utvecklingsstöd, reservatio11sa11slag 
4 Statens institut för läromedelsinformation, förslagsanslag 
5 Stöd för produktion av läromedel, reservationsanslag 
6 Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade, 

förs/ai;sanslag 

För sko/väsendet gemensamma frågor 

7 Forskning och centralt utvecklingsarbcte inom skolväsendet, 
reserl'ationsanslag · 

8 Fortbildning m. m., reservationsans/ag 
9 Särskilda åtgärder på skolområdet 

10 Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 
utbildningsväsendet, för slagsans/ag 

11 

12 

13 

14 
15 

Det obligatoriska sko/väsendet m. m. 
Bidrag till driften av grundskolor m. m., 
för slagsanslag 
Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 
förs/agsanslag 
Samcskolor, för slagsanslag 
Specialskolan m. m.: 

U tbildningskostnadcr, förslagsanslag 
Utrustning m. m .. reservationsanslag 

16 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 
·förslag sans/ag 

Gymnasiala skolorm. m. 

17 Bidrag till driften av gymnasicskolor,fors/ag.rnns/ag 
18 Bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå,förslagsans/ag 
19 Främjande av lärlingsutbildning hos hantvcrksmästare m. m., 

förslagsans/ag 
20 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för 

ungdom under 18 år m. m.,förslagsans/ag 

* Beräknat belopp 
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168180000 

29928000 
11400000 

568000 

41896000 

137604000 
135085000 
10696000 
5 565000 
4414000 

12160000 

24937000 
22989000 

230911000 

5 520000 

12 890 000 000 

26175000 
12543 000 

4270000 172450000 

1000 

3804000000 
*70690000 

I 000000 

257 425000 
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In i•e s te rings bidrag 
21 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 

förslagsanslag 
22. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m., 

förslagsanslag 

C Vuxenutbildning 

Sveriges Radio AB för verksamheten vid Sveriges 
Utbildningsradio AB, reservationsansla1: 
Statliga skolor för vuxna: 

2 Utbildningskostnader. förs lagsanslag 
3 Undervisningsmatericl m. m., reservationsanslag 

4 Bidrag till kommunal utbildning för vuxna, 
förslagsanslag 

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

försla1:sanslag 
7 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m.,förslag.rnnslag 
8 Bidrag till viss central kursverksamhet 
9 Bidrag till kontakttolk utbildning, försla1:.rnnslag 

D Högskola och forskning 

Centrala och regionala myndigheter för högskolan m. m. 
Universitets- och högskoleämbetet, försla1:sanslag 

2 Regionstyrelserna för hög~kolan, förslagsanslag 
3 Rcdovisningscentralerna vid universiteten,förslagsanslag 
4 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm, 

förslagsanslag 
5 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna, förslagsanslag 
6 Vissa tandvårdskostnader, reservationsansla1: 
7 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m., reservationsanslag 

Utbildning ochforsk11i111: inom högskolan m. m. 

8 Utbildning för tekniska yrken, reserrntionsanslag 
9 Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala 

yrken. reservationsanslag 
10 Utbildning för vårdyrken, reservationsansla1: 
11 Utbildning för undervisningsyrken, reservationsanslag 
12 Utbildning för kultur- och informationsyrken, 

resen·ationsanslag 
13 Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, 

resen·ationsanslag 
14 Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 

reservationsanslag 
15 Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt övriga 

forskningsändamål 

* Beräknat belopp 
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13052000 
4896000 

I 000 

165 100000 

17 989 266 000 

120281000 

17948000 

744600000 
870982000 

98459000 
420777000 

34000000 
3 500000 

2310547000 

84143000 
12 166000 

1000 

I 000 
I 069892000 

133 600000 
14 340000 

605 296000 

279230000 
362 187000 
757 548000 

178174000 

350808000 

191964000 

*2 321 590 000 

6360940000 
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E Studiestöd m. m. 

I Centrala studiestödsnämnden m. m . .fiirslagsa11sla1.: 
2 Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 

studiesocialt stöd, .fårslagsans/ag 
3 Studiehjälp m. m . .försla1.:sanslag 
4 Studiemedel m. m . .förslagsanslag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., re.1·en·atio11sa11slag 
6 Timersättning vid grundutbildning för vuxna,förslagsanslag 
7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kredit

garanti, Ji)rs/ag.1·a11slag 
8 Bidrag till vissa studiesociala åtgärder,förslagsansla1.: 

I<' Kulturvcrksamhct m. m. 

Allmän kultun·erk.rnmhet m. m. 

Statens kulturråd, .försla1.:sc1ns/ag 
2 Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m., 

re.1·en·atio11sa11slag . 
3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål m. m .. 

rese1Tationsanslag 
4 Bidrag till samisk kultur 
5 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
6 Bidrag till konstnärer, resen•ation.Hms/af.: 
7 I nkomstgaranticr för konstnärer, förslag sans lag 
8 Ersättning åt författare m. Il. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m . .förslag sans lag 
9 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

I 0 Lotterinämnden, förslagsanslag 

Teater, dans och musik 

11 Bidrag till Svenska riks_teatern, reservationsanslag 
12 Bidrag till Operan, reserl'ationsanslag 
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13 Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan,fiirslagsansla,; 
14 Bidrag till Dramatiska teatern, reserl'lltionsansla,; 
15 Rikskonsertverksamhet, reserl'lltionsanslag 
16 Regionmusiken, fiirslagsanslag 
17 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, förslag sans/ag 
18 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, 

re sen·a tionsans/ag 
19 Bidrag till Musikaliska akademien 
20 Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhet, 

resen·a tionsansla,; 
21 Stöd till fonogramverksamhet, resen•ationsansla,; 

Bildkonst 

22 Statens konstråd .förs/agsanslag 
23 Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 

resen•a tionsanslag 
24 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
25 Vissa bidrag till bildkonst, reser\'Cltionsanslag 

• Beriiknat belopp 

58082000 

16041000 
*I 223 450 000 
4428500000 

627300000 
72600000 

200000 
6990000 

6433163000 

15 398000 

13325000 

37960000 
1960000 

20928000 
14 180000 
5949000 

42525000 
5000000 
1176000 

104976000 
78957000 

I 000 
70359000 
46 5 3 8 ()()() 
96 322 000 

199685000 

27500000 
1589000 

9568000 
7600000 

2210000 

26000000 
I 138000 
7423000 
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Arkiv 

26 Riksarkivet och landsarkiven. j(!rslag.1·an.1·laK 
27 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

förslag sans/ag 
28 Svenskt biografiskt lexikon, .fi'irs/agsanslag 
29 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och 

materiel m. m .. reservativnsanslag 
30 Bidrag till vissa arkiv 

Kulturminnesvård 

31 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader. förslugsanslag 
32 Kulturminnesvård. reservatiom·an.1·/ag 
33 Riksantikvarieämbetet: Uppdrags verksamhet, fi'jrslag.wnslug 

1'vluseer och utställningar 

34 Statens historiska museer, förslagsanslag 
35 Statens konstmuseer. förslagsanslag 
36 Utställningar av svensk konst i utlandet, 

reseri·a tionsanslug 
37 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. 

förslagsanslag 
38 . Naturhistoriska riksmuseet, .fi'irslagsans/ag 

Statens sjöhistoriska museum: 
39 Förvaltningskostnader, fi'irs/ag.rnnslag 
40 Underhållskostnader m. m .. reserrationsanslag 

41 Etnografiska museet. färslagsanslag 
42 Arkitekturmuseet, försla1r1·ans/ag 
43 Statens musiksamlingar. förslag.rnnslag 
44 Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m. m .. reserl"lllionsunslag 
45 Bidrag till Nordiska m.useet .. /iJrslagsanslag 
46 Bidrag till Tekniska museet. förslag sans/ag 
47 Bidrag till Skansen,förslagsanslag 
48 Bidrag till vissa museer 
49 Bidrag till regionala museer. .fOrs/ag.rnns/ag 
50 Riksutställningar. rcscrl'llfionsanslag 
51 Inköp av vissa kulturföremål. _(c)rs/agrnns/ag 

V ngdomsori;a 11 isat ion er 

52 Statens ungdomsråd . . /iJrslagsanslag 
53 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m., 

förslag.rnnslag · 
54 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. 

förslagsans/ag 
55 Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. 

re seri·ationsanslag 

3 Rik.l'Jagen /983ili-I. I .1um/. Nr 100 
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14398000 
I 000 

63 187000 

13056000 
1913000 

2741000 
2 141 000 

38 872000 
23 468 000 

I 000 

29005 000 
33 978 000 

I 060000 

13 281 000 
33 242000 

14 399000 

13 097000 
1443 000 

10490000 

5 344000 
35 384000 
7853000 
8410000 
9014000 

28 780000 
18411 ()()() 

100000 

3 502000 

46 780000 

86000000 

9065 000 

I 392284000 
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G Massmedier m. m. 

Fi/111 111. m. 

Statens biografbyrå . .fi"irs/agsanslag 
2 Filmstöd. reserl'Utio11sw1slug 

Arkivet för ljud och bild: 
3 Förvaltningskostnadcr. förslag.rnnslag 
4 Insamlingsverksamhet m. m .. reserl'Utionsanslag 

Dagspress och tidskri}l<!r 

5 Presstödsnämnden, ji>rslagsanslag 
6 Stöd till dagspressen. för slagsans lag 
7 Län till dagspressen. reserw1tio11.rnns/ag 
8 Stöd till organisationstidskrifter, förs lagsanslag 
9 Stöd till kulturtidskrifter, reserl'ationsans/ag 

JO Stöd till tidningar på andra språk än svenska, 
Ji"irs/ag.rnns/ag 

11 Stöd till taltidningar, reser\'{jfio11sa11slag 

Litterätur och bibliotek 

12 Litteraturstöd, rcser\'{jfionsanslag 
13 Bokhandels stöd. fi>rslagsanslag 
14 Kreditgarantier till förlag och bokhandel. förslag.wmslag 
15 Lån för investeringar i bokhandel, reserrntion.rnnslag 
16 Ridrag till Svenska språknämnden 
17 Bidrag till folkbibliotek, resen•ationsans/ag 
18 Bidrag till regional biblioteksverksamhet,förs/agsans/ag 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
19 Förvaltningskostnadcr, fiirslagsans/ag 
20 Produktionskostnader, resen•ationsanslaR 

H Internationellt-kulturellt samarbete 

Kulturellt utbyte med utlandet. reserl'lltion.rnm/ag 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m., 

.fi"irs/agsu11slag 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige. 

resc1Tat io11sa11s/ag 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 
5 Nordiska ministerrådet~ kulturbudget, .fi"irslagsans/ag 
6 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m .. 

resen ·a tionsanslag 

• Beräknat belopp 
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6485000 
380000 

14581000 
16955000 

3457000 
34040000 

6865000 

2 300000 
444000000 

25 000000 
39700000 
9907000 

5 365000 
10622000 

30310000 
2000000 

I 000 
2200000 
1257000 

17 108000 
13 377 000 

31 536 000 . 

679045000 

5135000 

19446000 

594000 
2639000 

*46700000 

5 840000 

80354000 
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I Investeringar m. m. 

I Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, 
fiirslag.rnnslag 

2 Byggnadsarheten inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde, resen·ation.rnnslag 

3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskole
enheterna m. m., reservationsans/ag 

35 

8471000 

2 8 3 000 000 

295000000 

586471 000 

Summa kr. 358739661100 
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IX • .Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

J ordbru ksdcpartemcntet . .f1.Jrs/agsa nslag 
2 Lantbruksråd . .fiirs/agsans/af.! 
3 Kommitteer m. m .. r<'.1·en·11tio11sa11s/ag 
4 Extra utgifter. re.1·e1Tatio11sa11sla.r: 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

Lanthruksstyrelsen. fiirs/agsanslag 
2 Lantbruk snämnderna. fi'irslagsans/af! 
> Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m .. fi.'irs/af.!.rnnslag 
4 Markförvärv för jordbrukets rationalisering. rescrmtio11sa11slag 
5 U1n med uppskjuten ränta. N'sen·ation.rnnslag 

36 

6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti./i'irs/ag.rn11s/ag 
7 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m .. förslags11nslag 
8 Friimjande av trädgårdsnäringcn, reserl'lllionsansla!! 
9 Stöd till innehavare av fjälHigenhetcr m. m .. resermtionsanslag 

10 Främjande av husdjursaveln m. m .. re.1en•ationsa11s/af.! 
11 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reserrntionsanslag 
12 Friimjandc av rennäringen, resen·atio11.1·a11slaR 

C Jordbruksprisreglering 

Statens jordbruksnämnd. ji)rslagsanslag 
2 I ,anthruksekonomiska samarhetsnämnden, fiirslagsans/ag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordhru kets område .fiirslagsanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring. reserl'(l/ionsans/ag 
5 Kostnader för heredskapslagring av livsmedel m. m., fiirs/ag.rnnslag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige. fi.irslagsans/ag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m .. fiirs/11gsa11slag 

D Skogsbruk 

Skogsstyrelsen, jårs/ag.rnnslag 
2 Skogs vårdsstyrel serna, .fi"irslagsa 11.1/ag 

Skogsvårdsstyrelserna: 
3 M yndighetsuppgifter . .förslag.1·an.11aR 
4 Frö- och plantverksamhet.jors/agsanslag 
5 Investeringar. resen·ationsanslag 

6 Bidrag till skogsvård m. m .. förs/agsanslag 
7 Stöd till byggande av skogsvägar,jOrs/agsans/ag 
8 Fr~imjande av skogsvård m. m .. reser\'{/fionsans/ag 

.* Heräknat belopp 

133515000 
I 000 

55 000000 

18739000 
3922000 
8500000 

500000 

31 661 000 

43962000 
*222 390000 

50000000 
I 000 
I 000 

20000000 
7000000 

900000 
1300000 
I 020000 

215000 
2 690000 

349479000 

26133000 
2399000 

*2 968 000 000 
44670000 

181987000 
290000000 

,, J 000 
*37964000 

3551154000 

30679000 
I 000 

188 516000 

310000000 
50000000 

9000000 

588 196000 
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E Fiske 

Fiskeristyrelsen, förslag.rnnslag 
2 Statens lokala fiskeriadministration. förslags anslag 
3 Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag 
4 Bidrag till fiske hamnar m. m., reservation sans/ag 
5 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen.förslagsanslag 
6 . Bidrag till fiskets rationalisering m. m., försla!(sanslag 
7 Lån till fiskerinäringen, reservationsanslag 
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8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske,förslagsanslag 
9 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m .. förslagsanslag 

10 Prisreglerande åtgärder på fiskets område ,.förslag sans/ag 
1 I Bidrag till fiskevård m. m., reservationsanslag 

F Service och kontroll 

Statens livsmedelsverk, förs/avans/ag 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier. 

fiirslagsanslag 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt; Uppdragsverksamhet.förs/agsans/ag 
4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt, reservationsanslag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m.Jörslagsanslag 
6 Statens utsiideskontroll; Uppdragsverksamhet,förslagsanslag 
7 Bidrag till statens utsädeskontroll, reservationsanslag 
8 Bekämpande av växtsjukdomar,förslagsanslag 
9 Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet, reserl'(lfionsanslag 

JO Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet.förslagsanslag 
1 I Bidrag till statens maskinprovningar, reservationsanslag 
12 Statens växtsortnämnd, förslagsanslag 
I 3 Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukvård; Uppdrags verksamhet, 

fi>rslagsans/ag 
14 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård, reservationsanslag 
I 5 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, förslagsansla,I,' 
I 6 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, reservationsansla,I,' 

• Beräknat belopp 

26346000 
15 722000 
2172000 

JO 130000 
I 000 

7600000 
35000000 

1000 
I 000 

*I 000· 
5170000 

102144000 

56053 000 

1000 
I 000 

46998000 
5000000 

*1000 
*5005000 

250000 
6992000 

I 000 
5995000 

302000 

I 000 
40470000 

1 740000 
*1666000 

170476000 
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G Utbildning och forskning 
Sveriges lanthruksuniversitet: 

Förval tningskostnader, fiirslagsanslag 
2 Driftkostnader. rcservation.wnslag 

3 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m .. 
resen·a tionsanslag 

4 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lanthruksuniversitet m. m., reservationsanslag 

5 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, resermtionsanslag-
6 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, 

reservations ans I ag 
7 Bidrag till växtförädling, resen·ation.rnnslag 
8 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds

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

re serva tionsanslag 
10 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, 

förs/agsanslag 

H Miljövård 

Statens naturvårdsverk, förslag sans/ag 
2 Koncessionsnämnden för miljöskydd,fiirsla,l,'swzslag 
3 Miljövårdsinformation. resermtion.rnnslag 
4 Mark för naturvård. rt•servation.rnnslaR 
5 Vård av naturreservat m. m., resen·ationsanslag 
6 Miljövårdsforskning, reservationsanslag 
7 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet. 

resen ·a tion sans I ag 
8 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor. 

resen·ationsanslag 
9 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, 

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

reservation.rnnslag 
11 Stöd till miljöskyddsteknik, m. m., reserrationsans[ag 
12 · Åtgärder mot försurningen. reservationsanslag -
13 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond. 

fiirslagsanslag 
14 Restaurering av Hornborgasjön, reserrationsanslag 
15 Toxikologisk informationsservice, m. m .. resermtionsanslag 
16 Statens strålskyddsinstitut, fUrslag.rnnslaR 
17 Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdet. reserrationsans/ag 
18 Strålskyddsforskning, reservationsanslag 
19 Beredskap mot kärnkraftsolyckor. reservation.rnnslug 

• Beriiknat belopp 
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*350839000 
* I 64 684 000 515 523 000 

13 500000 

18 300000 
*47852000 

2500000 
*28590000 

6100000 

I I 300000 

584000 

644249000 

98081000 
7954000 
3400000 

20000000 
26900000 

*48 200000 

9000000 

4500000 

14000000 

12200000 
20000000 
85000000 

17660000 
4500000 
5650000 

15619000 
I 000 

2500000 
I 000 

395166000 



' Prop. 1983/84: 100 39 

I Idrott, rekreation och turism 

I Stöd till idrotten, resen·ativnsansla[; 188290000 
2 Stöd till friluftslivet m. m., reserl'tltionsanshiK *15735000 
3 Sveriges turistråd, reservativnsanslaK *49600000 

253625000 

J Diverse 
Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 
försla[;sanslaK 32919000 

2 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt-
ningar, förslagsans/ag 5000 

3 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m., 
jbrslagsanslag 6220000 

39144000 

Summa kr. 6125294000 

• Beräknat belopp 



Prop. 1983/84:100 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

I Arbetsmarknadsdepartementet, j('jrs/agsans/ag 
2 Kommittcer m. m .. reserl'ationsanslag 
3 Extra utgifter. reserrntionsanslag 
4 Internationellt samarbete, fhrslagsanslag 
5 Arbeismarknadsråd, förslagsanslag 
6 Jämställdhetsombudsmannen m. m., förslags anslag· 

B Arbetsmarknad m. m. 

Arbetsmarknadsservice, förslag sans lag 
2 Arbetsmarknadsutbildning, reservationsans/ag 
3 Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag, 

förslagsanslag 
4 Sysselsättningsskapande åtgärder, reservationsanslag 
5 Försvars- och beredskapsplanering,förs/agsans/ag 

Arbetsmarknads verket: 
6 
7 
8 

Anskaffning av utrustning, reservationsans/ag 
Förvaltning av utrustning, reservationsanslag 
Inköp för arbetsmarknadsutbildning, reservationsanslag 

9 Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsvcrkets verk-
samhetsområde. reserrntionsanslag 

I 0 Arbetsdomstolen, jbrslagsanslag 
11 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsanslag 
12 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 

förs/agsanslag 
13 Nämnden för vapenfriutbildning, förslagsanslag 
14 Vapenfria tjänstepliktiga, förs/agsanslag 
15 Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektions

industrierna. förslag sans/ag 
16 Statsbidrag för ungdomslag~ ji)rslagsans/ag 

• Beräknat belopp 
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3 700000 
1000 

45000000 

23904000 
17323000 

320000 
15 080000 
4118000 
2019000 

62764000 

I 304881 000 
1877049000 

*2 316650000 
2653545000 

22 120000 

48 701 000 

I 000 
5432000 
1364000 

40000 
4285000 

83 355000 

210000000 
I 000 000 000 

9527 423000 
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C Arbetsmiljö 
Arbetarskyddsstyrelsen, j()rs/agsans/ag 

2 Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig apparatur, 
resen·ationsanslag 

3 Y rkesinspektionen . .fiJrslag.wnslag 
4 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, 

.forslagsanslag 
5 Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag, fiirslag.rnnslag 
6 Yrkesinriktad rehabilitering, reserration.wnslag 

D Invandring m. m. 
Statens invandrarverk, fiirslagsanslag 

2 Åtgärder för llyktingar,jbrslagsans/ag 
3 Åtgärder för invandrare, reserration.1·an.1·/ag 
4 Översättningsserviee, .fbrs/ag.rnnslag 

..\ Rik.1dagen 198311'34. I sam/. Nr IUO 

41 

Summa kr. 

139904000 

2000000 
130716000 

2337188000 
2 721 000000 

479340000 

5810148000 

53680000 
202625000 

16280000 
500000 

273085000 

15673420000 
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XI. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 
1 Bostadsdepartementet, förslag sans/ag 
2 Kommitteer m. m .. reserrationsanslag 
3 Extra utgifter, resermtionsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

reservationsa11slag 

8 Bostadsförsörjning m. m. 

Bostadsförsörj11i11g 
Bostadsstyrelsen, förslagsanslag 

2 Länsbostadsnämnderna, ji)rs/agsanslag 
3 Lån till bostadsbyggande, fi'irslag.wms/ag 
4 Räntebidrag m. m .. ji)rslagsanslag 
5 Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter 

m. m., förslagsans/ag 

42 

6 Tilläggslån till ombyggnad av vissa bostadshus m. m.,förslagsanslag 
7 Bostads bidrag m. m .. förslagsanslag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. ,förslag sans/ag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön,förs/agsanslag 

10 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler.förs/agsanslag 
11 Lån till allmänna samlingslokaler,förs/agsans/ag 
12 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler m. m., 

förslag sans/ag 
13 Lån till förvärv av bostadsrätt, reservationsanslag 

Byggnad.\:forskning. energihushållning m. m. 
14 Byggnadsforskning, resermtionsans/ag 
15 Lån till experimentbyggande, reservation.rnnslag 
16 Information och utbildning m. m., reservationsanslag 
17 Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m., 

resen•a tion.rnnslag 

C Planväsendet 
Statens planverk, förslag sans/ag 

D Lantmäteriet 

I Lantmäteriet, förs/ag sans/ag 
2 Plangenomförande. ji'irs/agsans/ag 
3 Landskapsinformation. resen·ationsanslag 
4 Försvarsberedskap, resen•ation.rnns/ag 
5 Utrustning m. m., reservationsanslag 

20625000 
7000000 

300000 

321 000 

28246000 

52 102000 
37 401000 

. 8 360 000 000 
9000000000 

125000000 
40000000 

1530000000 
225000000 

85 000000 
5 000000 
3 000000 

45 000000 
I 000 

*114000000 
*34000000 
182675000 

500000000 

20 338 179 000 

34948000 

34948000 

1000 
41519000 

12 I 340 000 
2 761 000 
6486000 

172107000 

• Beräknat belopp Summa kr. 20573480000 
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XII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

Industridepartementet, förslagsanslug 
2 I ndustriråd/industriattache, förs/agsanslag 
3 Kommitteer m. m .. reservationsanslag 
4 Extra utgifter. reserFationsanslag 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer, 

förs lagsanslag 
6 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar, 

förslag sans/ag 

B Industri m. m. 
Statens industriverk: Förvaltningskostnader.förslagsans/ag 

2 Sprängämnesinspektionen, förslag sans/ag 
3 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, 

re serl'ationsanslag 
4 Främjande av hemslöjden.förs/agsans/ag 
5 Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservationsans/ag 
6 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit, förslag sans/ag 
7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 

export av fartyg m. m., förs/agsanslag 
8 Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning 

till u-länder, förslagsanslag 
9 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 

Investeringsbank AB, förslag sans/ag 
10 Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. resen•ations

anslag 
11 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för textil- och konfektionsindustrierna, förslag sans/ag 
12 Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m., 

reserl'at ionsanslag 
13 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos 

regionala ut vecklingsfonder, förslagsanslag 
14 Täckande av förluster i anledning av statliga industri

garantilån m. m., förslag sans/ag 
15 Branschfrämjande åtgärder, reserl'(lfion.rnnslag 
16 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher,ji:irs/agsans/ag 
17 Bidrag till företagsinriktad fortbildning. reservationsan

slag 
18 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för manuell glasindustri. förslagsans/ag 
19 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för lån 

till Tillväxtinvestbolag m. m .. förslag sans/ag 

* Beriiknat belopp 

43 

36948000 
693000 

21260000 
600000 

452000 

50000 

60003000 

*46121000 
l 000 

18000000 
4528000 

20000000 

980000000 

480000000 

55000000 

30000000 

78300000 

I 000000 

*97850000 

*I 000 

* 150000000 
*27740000 

* 10000000 

*4000000 

*2000000 

*I 000 

200-15-12000 
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C Regional utveckling 
Regionalpoliti~kt stöd: 

Bidragsverksamhet, .fi"irslagsamlag 
2 Vissa lokaliseringsbidrag m. m., reservatio11.1·w1slag 
3 Lokaliseringslån. reserrntio11sa11slag 
4 Regionala utvecklingsinsatser, resen•ativ11sa11slag 

5 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag 
i glesbygder m. m., förslagsanslag ' 

6 Ersättning för nedsättning av socialavgifter,j0rs/ag.w11s/ag 

D Mincralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering m. m., reserrntionsanslag 

2 Utrustning, reser\'ationsanslag 

3 Bergsstaten, förslagsans/ag 
Statens gruvegendom: 

4 Prospektering m. m., resen·mionsanslag 
5 Egendomsförvaltning m. m.,fiirslagsanslag 

6 Delegationen för samordning av havsresursverksamheten. 
reserl'at io11.rn11sla1:: 

E Energi 
Statens energiverk: 

Förvalt ningskostnader, f6r.1·/ag.1·ansla1? 
2 Utredningar m. m. och information. resen·ationsanslag 

3 Statens elektriska inspektion, fi'irslag.1·a11slag 
4 Utbildning och rådgivning m. m. för att spara energi, 

rescn·at ionsanslag 
5 Främjande av landsbygdens clektrifiering, reserl'lltion.1·

ans/ag 
6 Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer, 

.fi'irslagsanslag 
7 Visst internationellt energisamarbete. j('irslagsa11s/ag 

Stakns kärnkraftinspektion: 
8 Förvaltningskostnader, reserl'ationsanslag 
9 Kiirnsiikerhetsforskning. reserl'lltionsanslag 

10 Åtgiirder för hantt:ring av radioaktivt avfall. reserl'ations
anslag 

11 Statens vattenfalls verk: Kraftstationer m. m., reserl'llfions
anslag 

12 Energiforskning, resen·ation.1·a11slag 
13 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB, 

res1·n ·a t i<msa nslag 

• Bcriiknal belopp 

44 

350000000 
2 64 000 000 
500000000 
298250000 

66303000 
I 010000 

38688000 
7 686000 

19584000 
10929000 

I 000 
I 000 

1412 250000 

I 000 
330000000 

1742251000 

67313000 

2516000 

46374000 

2 343000 

118546000 

30 513 000 

7706000 

I 000 

4500000 

2 90 000 000 
14574000 

2000 

1 000 

3 323 000 000 
*I 000 

42635000 
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14 Avveckling av forskningsreaktorer m. m .. reserrations
anslag 

15 Anläggningar för radioaktivt avfall i Studsvik, m. m., 
resen·a tionsanslag 

16 Transport och slutlig förvaring av lf1g- och medelaktivt 
avfall. rcscn·ation.rnnslag 

17 Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m .. reservationsanslag 
18 Tiickande av förluster i anledning av statliga garantier för 

oljeersättande f1tgärder, f()rsla1<.rnnsla1: 

F Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
Teknisk forskning och utveckling, resen·atin11san.1·lag 

2 Drift av forskningsstationer, fi'irslagsanslag 
3 Utrustning. reser1"atio11sanslag 

4 Europeiskt rymdsamarbete m. m.,förslagsanslag 
5 Bidrag till Telc-X-projektet, fi:irslagsanslag 
6 Patent- och registreringsverket, fbrslagsansla,1.1 
7 Statens provningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet. 

förslagsanslag 
8 Bidrag till statens provningsanstalt, reservationsanslag 
9 Statens provningsanstalt: Utrustning. reservationsanslag 

JO Statens mät- och provråd, resermtionsanslag 
11 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 
12 Bidrag till Standardiseringskommissionen 
13 Stöd till industriellt utvecklingsarbete. reservationsanslag 
14 Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete, 

rese 1-va tionsa nsl ag 
15 Teckning av aktier i aktiebolag inom det marintekniska 

området, reservationsanslag 
16 Aktieägartillskott till aktiebolag inom det marintekniska 

området, reservationsansla1: 

• Reriiknat belopp 
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*610500000 
*1000 

*15 300000 

9900000 

72 700000 

53 700000 
210000000 

15 000000 

4074233000 

625 801 000 

144 750000 
477 300000 
97437000 

I 000 
31440000 
7000000 
3101 000 

*3 700000 
11921000 

*150000000 

37 500000 

20000000 

8500000 

] 618 451000 
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G Statsägda företag 

Kostnader för kronotorp. förslag sans/ag 2100000 
2 Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning, 

reservationsanslag 46400000 
3 Nämnden för fartygskreditgaranticr ,förs/agsanslag 4412000 
4 Räntestöd till varvsindustrin, förslagsanslag 250000000 
5 Förlusttäckning till föUd av statliga garantier till svensk 

varvsindustri och beställare av fartyg, förslagsanslag 50000000 
6 Ränta och amortering på skuldebrev till Svenska Varv AB, 

förslagsanslag 141333000 
7 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till 

SSAB Svenskt Stål AB,förslagsanslag 38 800000 
8 Ränta på statens skuld till Norrbottens Järnverk AB, 

förslag sans/ag 48825000 

581870000 

H Ekonomiskt försvar: Bränslen och drivmedel m. m. 

Drift av beredskapslager, förslagsanslag *604913 000 
2 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reserra-

tionsanslag * I 094 985 000 
3 Särskilda kostnader för lagring av råolja och flygdrivmedel, 

förs/agsanslag *I 000 

1699899000 

Summa kr. 11 899 795 000 

• Beräknat belopp 
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XIII. Civildepartementet 

A Civildepartementet m. m. 
Civildepartementet, förslagsanslag 

2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter. reservationsanslag 

B Länsstyrelserna m. m. 
Länsstyrelserna m. m., förslagsanslag 

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

2 Ersättningar till kyrkorm. m . .förslag.rnnslag 
3 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
4 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m.,förslagsanslax 
5 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reservationsanslag 
6 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
7 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

47 

8 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas 
kyrkobyggnader, reservation sans/ag 

9 Bidrag till trossamfund, reservationsanslag 
JO Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund, 

reserva tionsanslag 
11 Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna skatteutjämningsmedel 
12 Bidrag till kyrkomötet 

D Statlig rationalisering och revision, m. m. 

Statskontoret, förslagsanslag 
2 Anskaffning av ADB-utrustning, reservationsansfag 
3 Datamaskincentralen för administrativ databehandling, för

slagsanslag 
4 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet, förslags

anslag 
5 Riksrevisionsverket. förslag sans/ag 

E Statlig lokalförsörjning 

Byggnadsarbetcn för statlig förvaltning, reservationsanslag 
2 Inredning av byggnader för statlig förvaltning, reservationsanslag 

26125000 
10601000 

292000 

37018000 

I 865037000 

] 865037000 

11728000 
240000 

5051000 
1208000 
2400000 

440000 
625000 

305000 
33850000 

6500000 
44000000 

I 750000 

.108097000 

68063000 
231000000 

I 000 

· 1000000 
64361000 

364425000 

105000000 
1000 

105001000 
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F Statlig personalpolitik m. m. 
Statens arbetsgivarverk. fiirslagsanslag 

2 Statens förhandlingsråd, förslagsanslag 
3 Statens löne- och pensionsverk,förslagsanslag 

48 

4 Statlig personaladministrativ informationsbehandling.fi"irs/agsans/ag 
5 Avlöningar till personal på indragnings stat. fiirslagsanslag . 
6 Statens personalbostadsdelcgation. fiirslagsanslag 
7 Statens arbctsmarknadsnämnd.}i'irs/agsans/ag 
8 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering,förslagsansla.1.1 
9 Vissa trygghetsåtgärder för lärare. reserrationsansla.1.1 

10 
Il 

Personaladministration och personalutbildning: 
F örvaltningskostnader. förslagsanslag 
U ppdragsverksamhet. förslag.rnnslag 

12 Bidrag till särskilda personalutbildningsåtgärder m. m., 
förslagsansla.1.1 

13 Bidrag till stiftelsen Statshälsan.förslagsanslag 
14 Statens arbetsmiljönämnd,jiJrslagsanslag 
15 Viss förslagsverksamhet m. m . .förslagsanslag 
16 Vissa skadeersättningar m. m.Jörslag.rnnslag 
17 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån,.fårs/agsans/ag 
18 Externa arbetstagarkonsulter,förslagsanslag 

G Statistik m. m. 

Statistiska centralbyrån: 
Statistik, register och prognoser, förs lagsanslag 

2 U ppdragsverksamhet, fiirslag.rnnslag 

3 Folk- och bostadsräkningar, .f(irsla,1?sans/ag 

H Övriga ändamål 
I Kammarkollegiet. fiirs/ag.1·ansla.1.1 
2 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 
3 Kostnader för vissa nämnder m. m .. }i'irslagsanslag 
4 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m .. 

förslagsanslag 
5 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, 

förs/agsanslag 
6 Regeringskansliets förvaltningskontor, ji"irslagsanslag 

8837000 
I 000 

270461000 
1000 

30222000 
2190000 

47415000 
1000 

'.'0000 
500000 

21519000 
55 000000 

4000000 

8838000 

12 200000 
225000000 

I 000000 
150000 
100000 

I 000 
5794000 

413980000 

270462000 

14000000 

284462000 

18 308000 
640000 
800000 

2000000000 

2 100000 
179639000 

2201487000 

Summa kr. 5379507000 
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XIV. Riksdagen och dess verk 

A Riksdagen 

Riksdagen: 
Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m .. 
fiirs I <1gs a 11 slag 

2 Riksdagsutskottcns studieresor utom Sverige, 
förslagsanslag 

3 Bidrag till studieresor. rescrl'ationsans/ag 
4 Bidrag till viss verksamhct.fi:irslagsanslag 
5 Bidrag till partigrupper .. /iJrslagsanslag 
6 Förvaltningskostnadcr. fiirslagsanslag 
7 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll. 

IT s <' ri ·a I ion sa 11 s I ag 
8 Nytt riksdagshus. reserl'{lfionsanslag 

B Riksdagens verk 

Riksgiildskontoret: 
F örvaltningskostnader. j(Jrslagsanslag 

2 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m .. 
förslagsanslag 

3 Administrationskostnader för lönsparandet. 
fi.irslagsanslag 

4 Administrationskostnader i samband med 
premiering av frivilligt sparande av överskjutande 
preliminär skatt, förslagsanslag 

5 Riksdagens ombudsmän. justiticomoudsmänncn. 
f('irslagsanslag 

6 Riksdagens revisorer och deras kansli, förslagsanslag 
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

7 Förvaltningskostnader. fiirsfagsanslag 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska 

rådet. fiirslagsanslag 

49 

116147000 

2 650 (1()(1 

280000 
736000 

6110000 
126411000 

450000 
31100000 

44209000 

52000000 

I 654000 

I 000 

4924000 

7012000 

Summa kr. 

283884000 . 

97864000 

14929000 
6501000 

11 936000 

131230000 

415114000 
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XV. Räntor på statsskulden, m. m. 

Räntor på statsskulden, m. m . .förslagsanslag 65 000 000 000 
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XVI. Oförutsedda utgifter 

I Oförutsedda utgifter, .fi-'irslag.H111s/ag ] 000000 
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Ftirslag till 

52 

Bilaga 

till huvudtiteln 

Rlintor på statsskulden. m. m. 

beräkning av räntor på statsskulden, m. m., för budgetåret 1984/85 

Inkomster 

A Räntor 

I Riinta på uppköpta obligationer 
2 Ränta på rörliga krediter 
J Ränta pii checkräkningsmedel i riksbanken 
4 Ränta på övriga utlånade medel 

B Uppgäld, kursvinster m. m. 

Uppgäld 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

C Diverse inkomster 

Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Officiella dragningslistor för premielånen 
3 Övriga diverse inkomster 

Underskott att föras av på statsbudgeten 

35 000000 
450000000 

I 000 
100000 

I 000 
I 000 
I 000 

35 000000 
4 800000 

100000 

Summa kr. 

485101000 

3000 

39900000 

525004000 

65 000 000 000 

65 525 004 000 
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lltgifter 

A Räntor på statsskulden 

a 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

Il 
12 

h 

c 

d 

Räntor på upplåning inom landet 

Ränta på räntelöpande obligationslån, forslagsvis 
Ränta på Svenska statens riksobligationer,fi!rs/agsvis 
Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
Ränta på statsskuldförbindelser, jOrslagsvis 
Ränta på sparobligationer. jors/agsvis 
Ränta på av staten övertagna lån . .fårs/ag.1'\'is 
Ränta på lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., 
järslag.n·is 
Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr I i k v. Lejonet i 
Stockholm 
Ränta på konung Carl Xlll :s hemgiftskapital 
Ränta på kortfristig upplåning hos banker m. tl., 
ji'irslagsvis 
Ränta på skattkammarväxlar,.f(>rs/agsvis 
Ränta på statsskuld växlar, j(irslagsvis 

Räntor på upplåning i utlandet 

Ränta på upplåning i utlandet för statens vattenfalls verk. 
förslagSl'is 
Ränta på lån hos internationella banker.förslagsvis 
Ränta på lån på den internationella kapitalmarknaden, 
förslagsvi.1· 

Riinta på heriiknad ny upplå11ing inom landet, förslagsl'is 

Ränta på heriiknad ny upplå11ing utom landet, förslagsvis 

B Kapitalrabatter, kursförluster m. m. 

2 
3 

Kapitalrabatter, jårslagsi·is 
Kursförluster, förslag.1'l'is 
Valutaförluster, Jörslag.n·is 

C Diverse utgifter 

3 
4 
5 

6 

Försäljningsprovisioner m. m., fiirslag.n·i.1· 
lnlösningsprovisioner m. m., fiJrslagsvis 
Kostnad för börsnotering av obligation slån, fi'irslag.1'\'is 
Officiella dragningslistor för premielånen, Jörslag.n·is 
Särskilda dragningslistor för premielånens I 00-brev, 
förslagSl'is 
Övriga diverse utgifter, försla{?n·is 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1983-09-22. 
1 Motsvarar USD 1.0 milj. och BEC 42.4 milj. 
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21236000000 
2522000000 
1818000000 

29660000 
3 I 00 000 000 

40000 

650000000 

90000 
8000 

I 00 000 000 
1100000000 

10 500000000 41055798 000 

14000000 1 

4 000 000 0002 

6 400 000 0003 I 0 414 000 000 

I 000 
I 000 

8 337 504000 

2 300 000 000 

62 I 07 302 000 

2700000000 2700002000 

575 000 000 
130000000 

7 700000 
4 300000 

600000 
100000 717700000 

Summa kr. 65 525 004 000 

~ Motsvarar USD 420,8 milj .. DEM 17.6 milj .. CHF 6.1 milj .. SDR 46.4 milj .. GBP 
15.2 milj. och JPY 1369,6 milj. 

~ Motsvarar USD 521.0 milj., DEM 304,6 milj., CHF 133.3 milj .. NLG 86.4 milj .. 
JPY 12883.0 milj., FRF 87,8 milj. och GBP 13,5 milj. 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

54 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, 

Lundkvist, Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallcn, Peter

son, Andersson, Boström, Bodström. Göransson, Gradin, Dahl. R. Carls

son, Holmberg, Hellström, Thunborg. Wickbom 

Föredragande: statHåden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen. Gus

tafsson. Leijon. Hjelm-WaJJen, Peterson. Andersson. Boström. Bodström. 

Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson. Holmberg, Hellström, Thunborg, 
Wickbom 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 

Statsråden föredrar de frågor om statens inkomster och utgifter m. m. 

som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 

samt inriktningen av den ekonomiska politiken under nästa budgetår. 

Anförandena och i förekommande fall översikter över förslagen redovisas i 

underprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Fcldt anför: 

Med beaktande av de föredragna förslagen har förslag till statsbudget för 

nästa budgetår med därtill hörande specifikationer av inkomster och ut
gifter upprättats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet 
med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 
1984/85. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört 

för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutar att de anföranden som redovisas i underprotokollen 

jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som bilagorna 

1-19. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 







Bilaga 1 till budgetpropositionen 1984 

Finansplanen 

FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1983/84: 100 

vid regeringssammantrii<le 

1983-1'.!-n 

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden I. Carlsson, 

Lundkvist. Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallen. Peter

son. Andersson, Boström, Bodström, Göransson. Gradin, Dahl. R. Carls

son, Holmberg. Hellström. Thunborg, Wickbom 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser 
finansplanen 

1 Den ekonomisk-politiska strategin 

1.1 Bakgrunden 

Under 1970-talet stagnerade den svenska ekonomin. Den snabba tillväx

ten under 1950- och 1960-talen bromsades upp. Medan BNP under perio

den 1953-1972 ökade i volym med i gemimsnitt 3,8 % per år. växte den 

under decenniet 1973-1982 endast med i genomsnitt 1.4 9( ärligen. Indu

strin - som under hela 1900-talet utgjort motorn i den svenska 1.:konomin 

- uppvisade under perioden 1973-1982 ingen tillväxt i sin produktion. 

Samtidigt viixte industriproduktionen i OECD-omrildet med '.!5- 30 ':f. 

Orsakerna till den svaga svenska utvecklingen står delvis att finna i olika 

externa chocker. såsom oljekriserna samt framträdandet av en rad nya 

industriländ1.:r, som vann framgångar delvis inom branscher där svensk 

industri spelade en framträdande roll. 

En stor del av förklaringen till den svaga 1970-talstillviixten m;iste dock 

sökas i inhemska faktorer. Sjunkande lönsamhet och under senare hiilften 

av 1970-talet också kraftigt fallande investeringar försenade och fördröjde 

industrins anpassning till de nya förutsiittningar som oljekriserna och den 

föriind_rade internationella konkurrenssituationen fört med sig. Kostnads

! Riksdagen /1)831/i.I. I sam/. Nr 100. Bilaga I 
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utvecklingen vid mitten av decennit:t innebar försämrad konkurrenskraft. 

som i sin tur medförde förlorade marknadsandelar och utslagning av pro· 

duktionskapacitet under åtskilliga år därefter. Snabbt stigande budgetun

derskott efter 1976 har fördröjt den nödvändiga anpassningen och byggt in 

växande inflationsproblem i den svenska ekonomin, vilket ytkrligare för

svagat konkurrenskraft och utrikeshandel och dessutom orsakat stora 

fördelningspolitiska orättvisor. Därtill kommer att den ekonomiska politi

ken de senastt: åren i viktiga avseenden tidvis verkat destabiliserande och 

förstärkt konjunktursvängningarna i stället för att dämpa dem. Så för

stärktes exempelvis konjunkturuppgången under 1979 av en starkt kon

sumtionspåspädande politik. vilken bidrog till en kraftig försämring av 

bytesbalansen. 

Den svaga utvecklingen av produktionen har fört med sig en rad svåra 

ekonomisk-politiska problem. Arbetslösheten har trendmässigt stigit. ef

tersom den låga ekonomiska tillväxten gjort att de ungdomar och kvinnor 

som sökt sig ut på arbetsmarknaden fått allt svårare att finna arbete. 

Kostnaderna för den ökande arbetslösheten har bdastat de offentliga 

finanserna, vilka samtidigt urholkats genom att den långsamma ekonomis

ka tillväxten och de sjunkande reallönerna givit en svag utveckling av 

skatteunderlaget. Den höga inflationen har försvagat konkurrenskraften 

och bidragit till den svaga sysselsättningsutvecklingen. Den försämrade 

konkurrenskraften och försvagade produktionsförmågan har också med

fört växande bytesbalansprobkm och en mycket snabbt ökande skuld

sättning gentemot omvärlden. 

Under 1982 förvärrades dessa problem. Industriproduktionen sjönk med 

2.5 %. och BNP-tillväxten blev endast 0,5 %. Detta medfönle att den 

öppna arbetslösheten steg frän 2,5 %. av arbetskraften 1981 till 3.1 '!'i 1982. 

Den totala sysselsättningen (mätt i antal personer) sjönk med 0.4%, och 

antalet sysselsatta inom industrin minskade med 3,6<;1L 

Industrins investeringar föll med 17 % och bostadsinvesteringarna mins

kade med 1.8 %. Dt:n offentliga st:ktorns sparandeunderskott ökade från 28 

miljarder kr. 1981 till 40 miljarder kr. 1982. Bytesbalansens underskott 

växte från 14 till 22 miljarder kr. Nellosparkvoten föll med ytterligare 1.6 

prm:entenheter av BN P och uppgick 1982 till endast 4.8 % . jämfört med ca 

14% av BNP i genomsnitt under första hälften av 1970-talet. Samtidigt 

försämrades gradvis prognoserna för 1983: det blev alltmer tydligt att 

utvecklingen pekade brant nedåt. Misstroendet mot den ekonomiska poli

tik som fördes fick i bö1jan av hösten 1982 sitt mest akuta uttryck i ett 

kraftigt valutautflöde. 

1.2 Omläggningen a\· den ekonomiska politiken 

Det stod klart för den nya regering som tillträdde efter valet hösten 1982 

att denna ut veckling snabbt måste brytas. Uppgiften var att snarast möjligt 
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viinda den industriella utwcklingen till en ny period av tillväxt: att öka 

produktionen ·så att investeringarna och sysselsättningen åter kunde börja 

växa: att förbättra konkurrenskraften så att bytesbalansunderskottet kun

de elimineras: att sanera de offentliga finanserna så att den allt snabbare 

skuldökningen kunde bromsas upp: att förbättra näringslivets lönsamhet 

så att det åter skulle kunna stå på egna ben och inte behöva förlita sig på 

subventioner: att lägga om stabiliscringspolitiken från den tidigare desta

biliserande inriktningen till en konjunkturutjämnande: och att bryta infla

tionen. både för att säkerställa en varaktig ekonomisk expansion och för 

att angripa de fördelningspolitiska orättvisor som följer i inflationsekono

mins spår. 

Regeringen avvisar de förenklade och ensidiga recept för efterfrågestyr

ning som ofta ställs mot varandra i den allmänna debatten. En ensidig 

åtstramning av efterfrågan å ena sidan riskerar att öka arbetslösheten och 

föra in landet i en ond cirkel, där sjunkande efterfrågan ger utslagning av 

produktionskapacitet och därigenom en ytterligare ökning av arbetslöshe

ten. En ensidig expansion av den inhemska efterfragan ä andra sidan 

riskerar att till stor del läcka ut ur landet i form av ökad import. bl. a. som 

en följd av den intlationsimpuls budgetlörsvagningen medför. Detta leder 

till att man avliigsnar sig ytterligare frän målet att ha balans i utrikeshan

deln - vilket i förlängningen riskerar att driva fram en så mycket hårdare 

åtstramningspolitik. 

I stället har regeringen valt att gå en tredje väg, innebärande en kombi

nation av selektiva åtgärder för att stimulera ekonomins,utbudssida å ena 

sidan och å den andra en stram politik gentemot den inhemska konsum

tionen parad med en radikal konkurrenskraftsförstä1 kning. som medför en 

så kraftig vridning av efterfrågan från utländska till svenska prndukter -

såväl utomlands som i Sverige - att nettoresultatet blir en total expansion 
av efterfrågan och därmed pa sikt också av sysselsättning och investering

ar samtidigt som bytesbalansen kraftigt förbättras. 

I ett ji"irslll steg i krispolitiken innebar detta alt den svenska kronan 

skrevs ned med 16(,>( .• samtidigt som ett omfattande investeringsprogram 

inom transport-, energi- och hyggnadssektorerna sattes igång och arbets

marknadspolitiken gavs ökade resurser, innebärande dels en utökning av 

traditionella arbetsmarknadspolitiska medel som beredskapsarbeten och 

arbetsmarknadsutbildning, dels nya insatser såsom ungdomslag, rckryte

ringsstöd, m. m. 

Också fördelningspolitiken lades om i syfte att fördela krisens och kris

politikens bördor efter bärkraft: nägot som inte bara är önskvärt från 

fördt:lningssynpunkt utan också för alt kostnadsutvecklingen skall kunna 

hällas tillbaka och lägga grunden för en längsiktig uppgang. Vissa transfe

raingar till utsatta grupper - sasom barnbidrag och bostadsbidrag - har 

således höjts. medan arvs-. gåvo- och förmögenhetsskallerna skiirpts och 

vissa skattelättnader till aktieägarna återtagits. En temporär utdelnings-
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skatt har tillämpats under 1983, och under 1984 kommer vinstdelning 

genom löntagarfonder att genomföras. 

Genom devalveringen uppnåddes en kraftig förbättring av Sveriges rela

tiva kostnadsläge, vilken tillsammans med investeringsprogrammet lagt 

grunden för en snabb industriell expansion och förbättrad bytesbalans. 

Samtidigt hölls sysselsättningen uppe även på kort sikt, trots det initialt 

låga kapacitetsutnyttjandet. 
Med det förbättrade konkurrensläget skapas förutsättningar att få ett 

slut på de senaste årens återkommande valutakriser. Om det gynnsamma 

kostnadsHiget kan bevaras. bidrar det till att lösa de underliggande tillväxt

och strukturproblemen, samtidigt som kapacitetsutnyttjandet gradvis ökar 

igen. Även vid den svaga tillväxt av världshandeln som är rimlig att riikna 

med. kan den totala efterfrågan som riktas mot svensk produktion öka -

och detta utan en inflationsdrivande ökning av budgetunderskottet eller 

importuppdrivande konsumtionsstimulanser. Härigenom blir det möjligt 

att, som det ofta uttrycks, blide "arbeta" och "spara" sig ur krisen. 

1.3 Krispolitikens andra steg 

Förutsättningen för att strategin skall bli framgångsrik är att den pris

stegring devalveringen medför hålls tillbaka, och att vår t:konorni därefter 

v.äxlar in på en bana som kännetecknas av avsevärt liigre prisstegringar än 

dem vi upplevt under det senaste decenniet. Samtidigt måste den konkur

rensutsatta sektorns relativa lönsamhet långsiktigt stabiliseras på en högre 

nivå. 
Detta förutsätter att lönekostnadsstegringen hålls tillbaka - vilket i sin 

tur kräver en fördelningspolitik som upplevs som rättvis av breda folkgrup

per. 

Följaktligen iir det dessa frågor som står i centrum för det krispolitikens 

andra steg, som inleddes 1983. Huvuduppgiften är härvidlag att radikalt 

och bestt1cnde sänka inflationen och samtidigt hävda sysselsiittningcn. I 

1983 års reviderade finansplan lade regeringen fast sitt mål att som en 

inledning till en sådan ut veckling under loppet av 1984 halvera inflations

takten. ned till nivån 4tX. 

En sildan nedpressning av inflationen kriivs för att vi skall kunna bevara 

konkurrenskraften gentemot våra viktigaste konkurrentländer och långsik

tigt trygga sysselsiittningen. Den skulle - om den följs av en ytterligare 

dämpning 1985 - diirmed liigga grunden for en stabil uppgång av industri

produktion. export. investeringar och sysselsättning. Fortsatta pris- och 

kostnadsstegringar i storleksordningen 8-10<;1. per år skulle däremot 

snabbt urholka devalveringens effekter och medföra en ny försiimring av 

extcrnbalanscn och av produktion och sysselsiittning. Dessa samband har 

· ing;knde belysts i en bilaga till den reviderade finansplanen 1983. 

Eftersom liig inflation iir ett medel att nå målen ekonomisk tillväxt och 
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full sysselsättning. iir det uppenhart att regeringen i strävan att stahilisera 

prisutvecklingen inte kan förlita sig på en ensidigt ätstramande efterfråge

politik. En sädan kan visserligen temporiirt pressa tillbaka inflationen. men 

då till priset av en kraftigt ökad arbetslöshet. Erfarenheterna från de länder 

i viir omvärld som bedrivit en dylik politik visar. till yttermera visso. att 

denna politik framför allt drahhar de grupper - kvinnor. ungdomar. handi

kappade och låguthildade - som har svårt att ta sig in på den reguljära 

arhetsmarknaden. men däremot inte de yrkesutbildade fast anställda som 

är styrande i pris- och lönehildningen. En sådan politik leder också till 

ökade stelhcter på arhetsmarknaden och föder protektionistiska stiimning

ar. vilket ytterligare försvårar de strukturförändringar som är nödvändiga 

för att få igång en ekonomisk tillviixt. Den ensidiga åtstramningspolitiken 

är således inte bara ekonomisk kostsam. utan också socialt oriittfiirdig och 

ineffektiv. 

Regeringen har därför valt att angripa inflationen med en kombination av 

uthuds- och efterfrågepåverkande fttgärder. Dels förs en stram finans- och 

penningpolitik för att förhindra en likviditets- och inflationsdrivande finan

siering av budgetunderskottet. Dels kompletteras denna politik med en rad 

åtgiirder. som direkt riktas mot ekonomins· utbudssida i syfte att sänka 

priser och kostnader utan att gå vägen via ökad arbetslöshet och utsbgen 

produktionskapacitet. 

Finanspolitiken har således lagts om i en stramare riktning efter rege

ringsskiftet. Det statliga budgetunderskottet kommer att minska något i 

nominella termer. såväl budgetåret 1983/84 som 1984/85. efter att dessför

innan ha ökat mycket snabbt sex år i följd. Det innebär att budgetunder

skottet minskar avsevärt. mätt som andel av BNP. och att finanspolitiken 

under konjunkturuppgången får en åtstramande effekt på samhällsekono

min. Finanspolitiken har således lagts om så att den diimpar konjunktur

svängningarna. efter de tidigare årens destabiliserande politik. 

Kredit- och penningpolitiken har samtidigt genomgått en betydande 

förändring. Dels introduceras nya statliga upplåningsformer i syfte att 

möjliggöra en upplåning som inte är så starkt penningmängdsökande och 

som möjliggör längre genomsnittliga löptider på de olika statspappercn. 

Dels avregleras kredit- och penningmarknaderna för att underlätta en 

sådan anpassning. Bl. a. har likviditetskraven avskaffats, cmissionskon

trollen mjukats upp och ränteregleringen för bankerna ersatts av en rekom
mendation. , 

Sammantaget medför omläggningen av finans- och kreditpolitiken att det 

inflationstryck som härrör från budgetunderskottet och dess finansiering 

påtagligt liittat. 

Denna politik kompletteras med olika insatser. som har till syfte att 

påverka kostnadsbilden från uthuds.l'idan. Sålunda fullföljs marginalskatte

sänkningen så att den stora majoriteten av heltidsarbetande får ytterligare 

sänkta marginalskatter de närmaste två åren. För I 984 finansieras skatte-
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omläggningen så att en arbetsgivaravgiftshöjning undviks. Härigenom 

dämpas kostnadstrycket i företagen. liksom i stat och kommun. dels ge

nom att lönebikostnaderna inte höjs som tidigare aviserats. dels genom att 

inkomstskattesänkningarna gör det möjligt att uppnå en åsyftad reallöneut

veckling vid lägre nominella lönepåslag än eljest. 

Vidare genomförs olika åtgärder för att undvika flaskhalsar i ekonomin. 

Företagsbeskattningen läggs om för att göra riskkapitalet mera rörligt. 

Marknaden för riskvilligt kapital har vitaliserats. vilket bl. a. gjort det 

möjligt att genomföra mycket omfattande nyemissioner och nyintroduk

tioner. Genom löntagarfonder och allemanssparande kommer iivcn fram

deles näringslivets försörjning med riskvilligt kapital att tryggas. såväl i 

individuella som i kollektiva former. Arbetskraftens yrkesmiissiga och 

geografiska rörlighet underlättas genom en intensifierad arbetsmarknads

politik. Bristyrkesutbildningcn ges utökade resurser. 

Att påvcrkaförviintningarna är också ett betydelsefullt led i den ekono

miska politiken. Regeringen har här tagit ett viktigt steg genom att offent

liggöra ett inflationsmål för 1984 och genom att vidta olika åtgiirdcr för att 

få beslutsfattare i ekonomin att frivilligt fatta sådana beslut att pris- och 

kostnadsstcgringcn blir förenlig med detta mål. Vidare genomförs ett pro

gram för att begränsa de automatiska ökningar av de offentliga utgifterna 

som följer av olika typer av indexbindningar. Pä en rad områden - säväl i 

statsbudgeten som i m[mga kommunala budgetar - kommer de olika 

utgiftsramarna inte att tillätas stiga med mer än vad som är förenligt med 

inflationsmålet. Det betyder att tidigare pris- och kostnadsstcgringar inte 

liingre slentrianmässigt tillåts föras vidare till framtida inflation. Det bety

der också att medborgarna i vårt land i högre grad än tidigare ges ett direkt 

intresse att medverka till att hålla tillbaka inflationen: ju lägre inflationen 

blir. desto större blir det reala värdet av de olika bidragen och transfere

ringarna. 

Slutligen görs ocksåfiirdelninRspolitiska insatser för att underbygga li'1ga 

kostnadsstegringar och undvika uppslitande och inflationsdrivandc strider 

om fördelningen av våra resurser. Av särskild vikt är i detta sammanhang 

att de välbeställda medborgarna får vara med om att biira krisens bördor. 

Inte minst viktigt är införandet av löntagarfonder. vilka bidrar till att göra 

en god och varaktig lönsamhet i näringslivet fördelningspolitiskt accepta

bel. 

Sammanfattningsvis vill jag framhäva helheten i den ekonomisk-poli

tiska strategin. Den baseras på en kombination av åtgärder som verkar på 

både utbuds- och efterfrågesidan och som har både expansiva och åtstra

mande inslag. Grundförutsiittningen för att den skall lyckas iir att vi förmår 

bevara det gynnsamma kostnadsläge den konkurrensutsatta sektorn f. n. 

har. För detta krävs att vi konsekvent och uthålligt fullföljer den politik 

som inletts. 

Kursomläggningen av den ekonomiska politiken har - som jag kommt:r 
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att redovisa närmare i det följande - hittills haft mycket gynnsamma 

effekter i en rad avseenden. Underskottet i bytesbalansen har minskat med 

·mer än två tredjedelar under 1983, främst till följd av en mycket stark 

exporttillväxt: industriproduktionen och orderingången till industrin ökar 

f. n. starkt: lönsamheten i näringslivet har förbättrats avsevärt; kapacitets

utnyttjandet stiger; fallet i investeringarna har stoppats upp och det finns 

förutsättningar för en ökning av industriinvcsteringarna under 1984: infla

tionen är på väg ned: nedgången av reallönerna har hejdats: budgetunder

skottet stiger inte längre: kommunernas och landstingens finansiella situa

tion ser viisentligt ljusare ut: och. viktigast av allt, antalet sysselsatta har 

hö1jat öka och vi har nu goda förutsättningar att under det kommande året 

fä se en nedgång av den öppna arbetslösheten. 

Om den ekonomisk-politiska strategi vi slagit in på fullföljs kommer 

dess::i positiva effekter att bli iin mer påtagliga. Möjligheter ges då att 

varaktigt hiiva de ekonomiska obalanser som alltjämt kännetecknar den 

svenska ekonomin. 

2 Den ekonomiska politikens inriktning 

2.1 Stabiliseringspolitiken 

Stahiliseringspolitikens huvuduppgift är att uppnå en så gynnsam kombi

nation av sysselsättning, prisstabilitet och extern balans som möjligt. Jag 

kommer i det följande att redovisa den svenska ekonomins utveckling 

under 1983 och 1984. Som framgår av denna redovisning går utvecklingen i 

rätt riktning i samtliga dessa avseenden: sysselsättningen ökar, inflationen 

bromsas upp och bytesbalansunderskottet minskas påtagligt. Jag vill emel

lertid nu närmare beröra dels ~e grundliiggandc principer efter vilka rege

ringens stabiliscringspolitik iir uppbyggd. dels beskriva dess konkreta in

riktning under 1984. 

I den stabiliseringspolitiska debatten har traditionellt hävdats att det 

föreligger en motsättning mellan de tre stabiliseringspolitiska delmålen: 

exempelvis skulle en högre sysselsältningsgrad och ökad total produktion 

kunna åstadkommas endast genom att man i motsvarande grad gjorde 

avkall på prisstabiliseringsmålct. Både svenska och internationella erfa

renheter har emellertid visat att detta inte gäller annat än möjligen på kort 

sikt. Inflationen tenderar nämligen att dämpa investeringsbenägenheten. 

vilket minskar tillväxtmöjligheterna på sikt och därmed också möjligheter

na att hålla full sysselsättning. 

I en liten, öppen ekonomi av Sveriges typ slår inflationens negativa 

effekter på syssels~ittningen igenom ganska snabbt. Så snart produktions

kostnaderna i Sverige ökar snabbare än hos våra konkurrenter förlorar det 

svenska näringslivet i konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till minskad 
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produktion. sysselsättning och investeringar. Detta kan kompenseras med 

en expansion av inhemsk efterfrågan. men en dylik expansion leder dels till 

en försämring av den externa balansen på kort sikt. dels till att det oför

månliga konkurrensliiget bibehålls på längre sikt. varigenom kravet på 

anpassning av ekonomin successivt skärps. 

Kravet att väsentligt nedbringa den svenska inflationstaktcn från den 

trend på ca I 0 'k· inflation per år som vi haft under det senaste decenniet 

skärps påtagligt av den internationella ut vecklingen. Till priset av ett 

mycket stort produktionsbortfall och en mycket hög arbetslöshet har de 

tongivande industriländerna lyckats pressa ned inflationstakten från nivån 

10'/f till mellan 2 och 5%. I den mån som den svenska kostnadsstegringcn 

långsiktigt överstiger den som etablerats hos våra viktigaste handelspart

ners. kommer svensk produktion och sysselsättning att förlora i konkur

renskraft och slås ut. 

Med hänsyn till de mycket påtagliga begränsningar av handlingsutrym

met som budgetunderskottet och landets under senare år ackumulerade 

utlandsskuld uppställer. kan en dylik utslagning av sysselsättningen i den 

konkurrensutsatta delen av ekonomin inte kompenseras med en allmän 

expansion av inhemsk privat och offentlig efterfrågan. Att åstadkomma en 

snabb inbromsning av inflationstakten i den svenska ekonomin är därför 

det viktigaste medlet för att på såväl kort som lång sikt trygga sysselsätt

ningen och öka välfärden. 

En annan viktig utgångspunkt för stabiliscringspolitiken är att investe

ringarnas och utrikeshandelsnettots andel av vår produktion måste öka. 

Därför måste efterfrågan styras så att expansionen går snabbare och lön

samheten blir relativt sett högre i den konkurrensutsatta sektorn. 

En tredje utgångspunkt för stabiliseringspolitiken är att produktiv aktivi

tet i Sverige måste vara relativt sett mera lönsam än finansiella placeringar 

i Sverige eller investeringar utomlands. Detta innebär att riintabiliteten 

inom industrin måste vara högre än räntan på exempelvis statsobliga

tioner. 

Enligt min mening bör stabiliseringspolitiken åter ges den grundliiggande 

inriktning som den hade under 1950- och 1960-talen i Sverige och som 

byggde på den s. k. Rehn-Meidnerska modellen. Enligt denna måste efter

frågetrycket hållas så stramt att inflationistiskt tryck undviks. Inom ramen 

för denna långsiktiga stramhet bör statsmakterna genom en väl avvägd 

finans- och penningpolitik liksom genom .!n aktiv arbetsmarknadspolitik 

parera de utifrfin kommande efterfrågestörningarna i syfte att utjämna 

konjunkturcykelns inverkan på produktion och sysselsiittning. 

Ett viktigt inslag i en dylik stabiliseringspolitik är att åtgärder iivcn siitts 

in på ekonomins utbudssida. vilka kan bidra till att såväl öka produktions

potentialen som att kompensera för utbudsstörningar. vilka inte kan mot

verkas genom variationer av den totala efterfrågan. 

Det är vidare viktigt att den rätta avvägningen görs mellan de generelia 
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medlen och de selektiva. De generella finans-. penning- och valutapolitiska 

medlens uppgift är att skapa ett allmänt kostnadsHige. som iir sildant att 

efterfrågan på arbetskraft kan växa samtidigt som den externa balansen 

bevaras. Arbetsmarknadspolitikens roll iir bl. a. att. utan att denna jämvikt 

rubbas. höja sysselsättningen regionalt och branschvis vid konjunkturtluk

tuationerna. liksom att öka de arbetssökandes möjligheter pt1 arbetsmark

naden och underlätta strukturomvandlingen. Av särskild betydelse iir in

satser för att öka utbudet av yrkesutbildad arbetskraft. liksom att stödja 

ungdomar. kvinnor. lågutbildade och äldre arbetssökande som har en svag 

ställning på arbetsmarknaden. Arbctsmarknadspolitiken kan däremot inte i 

längden lösa de sysselsättningsproblcm som följer av att samhiillsekono

min är i fundamental obalans. 

Denna inriktning av stabiliseringspolitiken. som under mfmga år bidrog 

till att full syssclsätttning och extern balans rådde i Sverige. byggde på en 

aktiv medverkan av arbetsmarknadens parter som bidrog till att hålla 

kostnadsutvecklingen inom de samhällsekonomiska ramarna. Utan deras 

medverkan är det även denna gång omöjligt att uppnå de stabiliseringspoli

tiska målen. 

Det är vidare nödvändigt att ta hänsyn till åe nya omständigheter som 

skiljer den nuvarande ekonomiska situationen från den som rådde under 

1950- och 1960-talen. På lönebildningens område måste exempelvis hiinsyn 

tas till bl. a. att den konkurrensutsatta sektorn f. n. inte är tillräckligt stor 

för att skapa jämvikt i utrikesbetalningarna vid fullt kapacitetsutnyttjande. 

Att i detta läge vid beräkningen av löneutrymmet enbart utgå från produk

tivitetstillväxten i den konkurrensutsatta sektorn och den internationella 

inflationen leder till kostnadsökningar som inte är förenliga med den erfor

derliga expansionen av industrin och en återgång till extern jiimvikt. 

Hänsyn måste även tas till att kravet på strukturomvandling har ökat 

kraftigt till följd av den industriella stagnationen sedan mitten av 1970-

talet. Vidare är den offentliga sektorns och·de offentliga utgifternas andel 

av BNP så pass mycket större. och framför allt dess finansiella position så 

pass mycket svagare jämfört med tidigare decennier, att tillväxten i den 

offentliga resursanvändningen och de offentliga utgifterna under kom

mande år måste bli lägre än tidigare. 

En omständighet. slutligen, som ytterligare minskar det nuvarande eko

nomisk-politiska manöverutrymmet jämfört med tidigare. är det struktu

rella bytesbalansunderskottet och den ackumulerade utlandsskulden. 

Stahiliseringspolitiken under 1984 

Vid den konkreta utformningen av stabiliseringspolitiken framöver iir 

bedömningen av det aktuella konjunkturläget avgörande. Som framgår av 

den följande beskrivningen av utsikterna för den svenska ekonomin under 

1984 avtecknar sig en entydig bild av ett konjunkturuppsving. Företagens 

lönsamhet förbättras påtagligt. kapacitetsutnyttjandet höjs och investc-
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ringarna väntas öka. Sysselsättningen inom industrin har nu stabiliserats 

och väntas under 1984 stiga. De privata och offentliga tjänstesektorerna 

kommer likaså att bidra till en ökning av sysselsättningen. Trots att ar

betskraftsutbudct beräknas öka påtagligt. torde därför arbetslösheten kun

na minskas. 

Vidare kan konstateras att efterfrågans sammansättning uppfyller det 

tidigare niimnda kravet att efterfrågan i den konkurrensutsatta sektorn 

stiger piitagligt. Likaså är nu lönsamheten högre i produktiv verksamhet än 

föraltcrnativa finansiella placeringar. se diagram I. Det svenska näringsli

vets lönsamhet synes nu ha förhiittrats påtagligt jämfört med genomsnittet 

Oiagram l. Avkastningen i tilhcrknini:sindustrin på eget och totalt kapital samt 
:n·kastningcn på finansiella tillg:lni:ar 1970-1984 
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Diagram 2. Vinstandelar i tillnrkningsindustrin i S'·erige och i 6 stiirre OECD-länder 
1967-1984 
Bruttoöverskottets andel av förädlings värdet. 7r. 
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1 Förenta staterna. Japan. Förbundsrepubliken Tyskland. Frankrike. Storbritanni
en. Canada. 
Anm. Som framgår av diagrammet beräknas bruttoöverskottet5 andel av förädlings
viirdet i Sverige 1984 ligga något över 1974 års niv;'t. Drifts(iverskottsandclcn tdvs. 
bruttoöverskottet minus kapitalförslitningen) ligger emellertid 1984 enligt bcriik
ningarna ca 10<;.;c under 1974 i\rs nid. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet och OECD. 

för de viktigaste konkurrentländerna. se diagram 2. För att vi efter etl 

decennium av relativt svagare lönsamhet. och därav föranledd utslagning 

av svensk industri, skall kunna befästa denna konkurrensposition och 

därmed expandera den konkurrensutsatta sektorn. iir det nödviindigt att 

detta vinstläge bevaras under ett antal år. Först därigenom kan industriin

vestcringarna återigen få en tillräcklig omfattning. 
Som jag återkommer till under avsnittet budgetpolitiken. är det nödvän

digt att förstärka budgeten strukturellt. Den pågående konjunkturuppgång

en skapar gynnsamma förutsättningar att genomföra den finanspolitiska 

åtstramning, som blir följden av att man förstärker budgeten. 
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Denna diimrning av den inhemska eftcrfri1getillviixten syftar till att liita 

den svenska ekonomin dra största möjliga nytta ~v den pågäcnde interna

tionella återhiimtningen och stahiliscra prisutvccklingen, så att konkur

renskraften hevaras och sysselsättningen därmed kan öka. I denna åt
stramning mi'1ste si\viil finanspolitiken som renningpolitiken spela en aktiv 

roll. 

Stahiliseringen av kostnadsutvccklingen kommer även att underlättas av 

det system med vinstdelning och löntagarfonder inom AP-fondsystemet 

som riksdagen nyligen fattat hcslut om och som skall hör:ia fungera fr. o. m. 

1984. Fiir 1984 giiller vidare ett krav på företagen att avsätta 20 % av 

i"irsvinstcn enligt lagen om inbetalning på särskilt investeringskonto. Även 

detta system kan hidra till stabiliseringen av ekonomin genom att dämpa 

inOationstrycket och stimulera investeringarna inom näringslivet. 

Fi111111spolit ikc'll 

Niir det gäller linanspolitiken innebar redan de förslag som presentera

des i oktoher i prop. 1983/84:40 en påtaglig åtstramning. Denna strama 

linanspolitik fullföljs i det budgetförslag som nu läggs fram. De offentliga 

budgetcrna för för första gången på länge en stabiliserande inverkan på den 

samlade efterfrågan i den svenska ekonomin. Den efterfrågediimpandc 

effekten under 1984 beräknas till ca 2 7r av BNP och betingas främst av att 

transfereringarna minskar. Men även den offentliga konsumtionen och de 

offentliga investeringarna hålls tillbaka. Det statliga budgetunderskottet 

minskar kalenderåret 1984 till 82 miljarder kr .. vilket innebär att det 

reduceras från 12.5 0(. av BN P för 1983 till 10,8 % under 1984. De offentliga 

utgifternas andel av BNP minskar från 68.1%1983 till 66.6c1c. 1984. Realt 

sett stiger de totala offentliga utgifterna med ca 1/2 %. Om räntebetalning

arna exkluderas hlir det i stället en minskning med ca 11/2% realt. Ränte

kostnaderna fortsätter att öka, om än i något långsammare takt än tidigare. 

Skattekvoten uppgår till 51 % både 1983 och 1984. 

Denna finanspolitik innebiir en successiv sanering av de offentligafinan

serna. Detta sker i takt med att tillviixten i den privata delen av ekonomin 

ökar. Därmed kan de negativa sysselsättningseffekterna av åtstramningen 

mer än uppvägas av expansionen av den privata och utländska efterl"rågan. 

Jag återkommer i det följande till budgetpolitikens utformning. 

Det har hävdats att budgetunderskottet borde minskas i snabbare takt än 

vad den nu förda politiken medför. I synnerhet har då förordats mera 

omfattande nedskärningar av de offentliga utgifterna. För det första skulle 

emellertid en sådan hudgetpolitik innebära att man bortsåg från att nettoef

fekti!n på budgeten av att man isolerat vidtar kraftiga nedskärningar av 

offentliga utgifter är avsevärt mindre än den ursprungliga utgiftsminskning

en. Detta är en följd av att skatteunderlaget minskas samtidigt som de 

offentliga utgifterna ökar till följd av högre arbetslöshet m. m. För det 

andra överskattar en dylik politik den snabbhet med vilken produktion och 
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sysselsättning kan ställas om till annan typ av efterfrågan, varför arbetslös

heten skulle öka. För det tredje har en sådan politik mycket negativa 

fördelningspolitiska konsekvenser. En dylik politik är enligt min menin.g 

såväl stabiliseringspolitiskt ineffektiv som fördclningspolitiskt oaccepta

bel. 

Kri:ditpolitiken 

Kreditpolitiken har under det senaste året i hög grad fått avvägas med 

hänsyn till den internationella ränteutvecklingen. Efter en betydande ned

gång i de internationella räntorna under 1982 har räntenivån i omvärlden 

under 1983 legat rdativt stilla. En fortsatt fallande internationell inflations

takt under 1983 har därför medfört stigande realräntor. 

I Sverige sänktes diskontot i början av 1983 i två etapper från I 0 %· till 

8,5 '/'c. Samtidigt anpassades de korta marknadsräntorna nedåt. Under 

andra halvåret skedde dock en viss höjning av de korta räntorna. Detta 

bidrog till att det privata kapitalutflöde som ägde rum under första halvåret 

och några höstmånader stoppades upp mot slutet av året. Räntorna på den 

långa marknaden vad gäller de prioriterade obligationerna sänktes i hörjan 

av året fr~n 12.75 % till 12 %· och i slutet av året med ytterligare 1/2 

procentenhet till 11.5 %. Vad gäller de nyintroducerade riksobligationerna 

har högre räntor tillämpats. Även dessa sänktes dock mot slutet av året. 

De räntesänkningar som har skett i Sverige under senare år har ej varit 

lika stora som på de internationella marknaderna. Detta innebär att vårt 

relativa ränteläge har höjts. Utvecklingen har även i Sverige inneburit 

stigande realräntor. eftersom de nominella räntorna inte har sänkts lika 

mycket som inflationstakten. Denna relativt höga räntenivå har varit nöd

vändig för att styra likviditetsutvecklingen och motverka valutautflöde. 

Utrymmet för en sänkning av det inhemska ränteläget under det kom
mande året bestäms dels av den inh:rnationella ränteutvecklingen, dels av i 

vilken utstriickning vi lyckas få ned den inhemska inflationen. En lägre 

inflationstakt bibehilller konkurr~nskraften och en starkare bytesbalans 

medför ett minskat beroende av den internationella räntenivån. 

Likviditetstillväxten var under 1983 betydligt långsammare än under 

1982. Mätt genomsnittligt över aret ökade penningmängden med ca 9% 

jämfört med 13.5 l)C, året innan. 

Den statliga upplåningen utomlands var under 1983 betydligt större än 

vad som motsvaras av underskottet i bytesbalansen. Detta förklaras av att 

den privata kapitalbalansen under året gav upphov till ett nettoutflöde pil 

ca 7 miljarder kr. samtidigt som valutareserven ökade med ca 5 miljarder 

kr. Det privata kapitalutflödet betingas bl. a. av att företagens kreditefter

frågan var svag, inte minst vad gäller utlandskrediter. Sålunda amorterade 

företagen sina långa lån i större omfattning än de tog upp nya. I takt med 

att delar av den utländska statsskulden omsätts till höga valutakurser 

bokförs dessutom valutaförluster. Dessa uppgick under 1983 till ca 6 
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miljarder kr. och innebar en motsvarande ökning av det bokförda värdet 

för den statliga utlandsskulden. 

Genom den fa~ta växelkursen mellan den svenska kronan och genom

snittet för de i valutakorgen ingående valutorna kan inflationen i den 

svenska ekonomin inte under en längre tid markant avvika från vad som 

gällt!r för genornsniltet av de i valutakorgen ing{1ende länderna. Likvidi

tetsökningen i ekonomin måste däifor bli betydligt lägre än tidigare för att 

den skall vara längsiktigt förenlig med intlationsmålet. 

Jag anser mot denna bakgrund <itt kreditpolitiken bör ges en sådan 

utformning att likviditetsökningen kan begränsas till i genomsnitt 5-61/f 

under 1984. Det kommer att krävas en stram kreditpolitik för att minska 

kapitalutflödet. Utlåningen till företag och hushåll får enligt riksbanken 

inte öka med mer än 4 %· under 1984. För institut som under 1983 ökat sin 

utlåning för mycket blir utrymmet mindre. Företagens gynnsamma vinst

och likviditetsut veckling innebär att deras kreditbehov ändå kan tillgo

doses, medan utrymmet för hushållen begränsas. 

Kraven pa att likviditeten i ekonomin skall öka långsammmare innebär 

att statens uppläningsbehov iiven under 1984 i största möjliga utsträckning 

m~1sk tillgodoses ho~ allmänheten, dvs. företagen, försäkringsbolagen och 

hushållen. Introduktionen av de s. k. riksobligationerna under hösten 1983 

och de tidigare introducerade statsskuldviixlar.na har bidragit till att under

lätta en ökad upplaning utanför banksystemet. Bl. a. för att öka uppläning

en hos hushällen införs i början av 1984 det s. k. allemanssparandet. 

Det finns pä sikt vissa risker med en alltför kortsiktig finansiering av 

staten~ underskott i företagssektorn. Stora årliga bruttoupphlningsbehov 

kan i en situation med ökad investeringsefterfrågan hos företagen skapa en 

press uppåt pä räntenivån, medan å andra sidan en likvidisering av stats

skulden kan försvara en framgångsrik inflationsbekämpning. De gångna 

ärens stora budgetunderskott har· medfört en kraftig likviditetsuppgång i 

ekonomin. För all minska inflationstrycket frän denna likviditet erfordras 

en relativt hög ränta för att binda likviditeten i längre plact!ringar. Genom 

att en större del av uppliiningen nu sker i form av statspapper och med 

längre löptid hos allmänheten möjliggörs en konsolidering av statsskulden 

och omfattningen av nämnda problem minskar. 

Jag räknar med att upplåningen i form av riksobligationer och statsskuld

växlar. främst hos företagen, kommer att .uppgå till netto ca 30-35 mil

jarder kr. under 1984. Under 1984 räknar jag med att den direkta upplå

ningen hos hushållen kommer att öka i omfattning. Allemanssparandet, 

som trilder i kraft den I april 1984. beräknas bidra till statens upplåning 

mt!d 3-5 miljankr kr. under återstoden av året. En sammanfattning av 

min bedömning av hur den statliga upplåningen under 1984 kommer att 

fördelas på <>lika sektorer framgår av tabell I. 
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Tahell l Finansiering a\' hudgetnnderskottet 1982-19114 
Net1obelopp, miljarder kr. 

1982 1983 

Bankscktorn 7 0 
Upplåning utanför bankerna 56 62 
varav: kapitalmarknadsinstitut 18 22 

hushåll 6 JO 
företag m. m. 32 30 

Summa Sverige 63 62 
Utlandet' 20 25 

Totalt 83 117 

1984 

62-h7 
25 
15 
22-27 
67-72 
10-15 

82 

15 

1 Beloppen inkluderar de valutaförluster som uppkommer genom alt delar av den 
statliga utlandsskulden omsälls till högre valutakurser. 

Kiil/a: Riksbanken. 

2.2 Sysselsättnings- och fördelningspolitiken 

Alltsedan regeringsskiftet hösten 1982 har sysselsättnings- och fördel

ningsfrågorna stått i centrum för politiken. Krispolitiken syftar ytterst till 

att häva ohalanserna i den svenska ekonomin. Det är endast härigenom 

som det blir möjligt att långsiktigt trygga den fulla sysselsättningen och att 

skapa stabila förutsättningar för en ekonomisk tillväxt som möjliggör stan

dardhöjningar för breda folkgrupper och en fortsatt utjämning av kvnads

standarden. 

På kort sikt innebär emellertid krispolitiken vissa problem. Strävandena 

att stimulera den konkurrensut~atta sektorn, att sanera statsfinanserna och 

att snabbt nedbringa inflationen gör att vissa uppoffringar iir nödviindiga. 

Dessa kommer att beröra de flesta människor. Vinstandelen i det svenska 

näringslivet ökar och återgår därmed till en nivå som ligger närmare den 
som rådde under de goda tillväxtåren under 1950- och 1960.-talen. De 

nominella löneökningarna måste dämpas. Den offentliga sektorns tillväxt 

blir lägre än tidigare och såväl utgiftsnedskärningar som inkomstförstärk

ningar i statsbudgeten måste komma till stånd. 

Dessa åtgärder är ofrånkomliga om krispolitiken skall bli framgängsrik. 1 

detta perspektiv får fördelningspolitiken särskilt stor betydelse redan på 

kort sikt. Krispolitiken måste föras konsekvent och uthålligt och kan 

endast bli framgångsrik om den får en bred förankring hos olika folkgrup

per. Det är därför av stor vikt att bördorna fördelas efter bärkraft och att 

fördelningspolitiskt motiverade åtgärder inte minst riktas mot de ekono

miskt bättre ställda grupperna. Det är vidare nödvändigt att återgången till 

en högre lönsamhet i produktiva verksamheter kompletteras med åtgärder 

som gör att den kan accepteras av löntagargrupperna, varigenom sannolik

heten ökar att den hlir bestående. Detta är av särskild hetydelse med tanke 

på att de för löntagarna positiva effekterna av lönsamhetsuppgången -

ökad produktion. stigande investeringar och förbättrad sysselsättning -
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inte blir synliga omedelbart. medan däremot de kortsiktiga uppoffringarna 

i form av en iiterhållen reallöneutveckling och den kvardröjande alltför 

höga ;irbetslösheten är påtagliga i krispolitikens inlcdningsskede. 

Politik fiir.fi1/I sysselsiittning 

Den fulla sysselsättningen är den ekonomiska poli1iken? viktigaste mål. 

Denna prioritering av sysselsättningsmalet bygger på övertygelsen att ar

betet är grunden för all välfärd och att miinniskors vilja till arbete är 

nationens viktigaste tillgitng. 

Särskil1 viktigt är det att unga människor, som söker sig UI på arbets

marknaden. bereds möjlighet att fä arbete. Det är väsentligt att de genom 

meningsfullt arbete får uppleva att deras insatser efterfrågas och värde

sätts. 

För att föer uppnå full syssels~ittning har den ekonomiska politiken 

inriktats på att komma tillrätta med de grundläggande obalanserna i den 

svenska ekonomin: Den otillriickliga konkurrenskraften, den höga inflatio

nen m:h de stora underskotten i bytesbalans och statsbudget. Regeringens 

politik är således inriktad på att återge den svenska ekonomin en sådan 

expansionskraft att sysselsättningen kan tryggas även på längre sikt. För 

att uppnå en sådan förbättring av sysselsättni~gsläget är det viktigt att den 

ökade efterfrågan på arbetskraft baseras på expanderande företag med god 

ekonomi och inte på statliga hjälpinsatser. Ett grundläggande krav är 

därvid att det svenska näringslivet är tillräckligt konkurrenskraftigt i för

hållande till utlandet. Devalveringen hösten 1982 och de övriga åtgärder 

som diirefter vidtagits har skapat de grundliiggande förutsättningarna för 

detta. Bl. a. sker en omläggning av industripolitiken med åtgärder som 

stimulerar industriell tillväxt och förnyelse. 

För att devalveringen skall ha avsedd verkan även på något längre sikt 

måste pris- och lönestegringarna emellertid dämpas kraftigt de närmaste 

åren. En sådan dämpning av inflationen möjliggör en fortsatt ökning av 

produktionen i näringslivet. På sikt förbättras därvid statens och kommu

nernas ekonomi och därmed deras möjligheter att hålla uppe sin arbets

kraftsefterfrågan. Bara vid en kraftigt dämpad pris- och löneökningstakt 

kan konkurrenskraften bibehållas och ett utrymme skapas för stigande 

reallöner och ökad inhemsk efterfrågan. 

Den utveckling mot ökad produktion och sysselsättning som nu har 

inletts inrymmer emellertid betydande trögheter. Det kan ta upp till tre ar 

innan den fulla effekten på export- och importvolymer av en devalvering 

har uppnåtts. Sädana trögheter gäller även i fråga om investeringar och 

sysselsättning, vilket jag kommer in på senare. 

Den konjunkturförbättring som kan konstateras både internationellt och 

i Sverige bör således re~ultera i ett förbättrat sysselsättningsläge. Det tar 

emellertid tid innan ökningen av produktionen medför en ökad efterfrågan 

på arbetskraft. Under en övergångsperiod är det därför nödvändigt med 
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stora arbetsmarknadspolitiska insatser för att dämpa den höga arbetslöshe

ten. 
Sammanlagt har regeringen under sitt första år satsat ca 30 miljarder kr. 

på närings- och sysselsättningspolitikcn. Hit hör bl. a. arbetsmarknadspoli

tiska insatser, det statliga investt:ringsprogrammet. särskilt stöd till Norr

botten. m. m. Dessa insatser skall ses mot bakgrund av att sysselsättnings

läget försämrades i snabb takt under 198:!. Mellan 1981och198:! minskade 

siilcdes antalet sysselsatta i industrin med ca 35 000 personer och arbets

lösheten ökade med totalt ca 30 000 personer. Genom de arbetsmarknads

och niiringspolitiska insatserna har en fortsatt nedgång i näringslivets 

sysselsättning motverkats och arbetslösheten begriinsats. Tillsammans 

med den väntade tillväxten i ekonomin bör de bidra till att arbetslOsheten 

minskar under 1984. 
De åtgärder som har vidtagits har lett till att antalet personer i bered

skapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning har ökats motsvarande :!0000 

årsarbeten 1983. 

Särskilda åtgärder har satts in för all under en femårsperiod skapa bättre 

förutsättningar för produktion och sysselsfötning i Norrbotten. Ett omfat

tande investeringsprogram med inriktning på energi-, kommunikations

och byggsektorerna har genomförts liksom en tidigardäggning av statliga 

byggen. Ett skydd mot utförsäkring ur arbetslöshctskassorna har införts. 

vilket innebär att den som är under 60 iir och riskerar att bli utförsäkrad i 

princip erbjuds beredskapsarbete. 

Ett nytt system har införts för stöd till industrins nyrekrytering av 

arbetskraft och till vidareutbildning av redan ansHillda. Ett program har 

också igångsatts för att understödja tidigarcliiggning av rekrytering till 

fasta tjänster i kommuner och landsting. Beslut om omfattande insatser 

mot ungdomsarbetslösheten, bl. a. i form av extra utbildningsinsatser och 

s. k. ungdomslag, har tagits. 

Vidare har beslutats om ett tio~\rigt program för reparationer, ombygg

nad och tillbyggnad (ROT-verksamhet) inom bostadssektorn. Genom ett 

särskilt beslut i december 1983 har regeringen mot bakgrund av den fort

satt besvärliga situationen pä byggarbctsmarknaden dessutom infört ett 

särskilt stöd till kommunala ombyggnuds-, reparations- och underhällsar

bcten. Samtidigt har riksbanken beslutat vidga kommunlåneinstitutens 

ramar för utlåning för att öka möjligheterna att få lån till denna typ av 

verksamhet. Stödet gäller e·nbart arbeten som piihörjats under 1984. Syftet 

är alt.genom denna eng{rngsinsats stimulera kommunerna till att pii egen 

hand fortsättningsvis bedriva si1dan ROT-verksamhet som ph sikt kan 

minska driftkostnaderna. Stimulanserna ger utrymme för investeringar 

motsvarande 5 000-6 000 ärsarbctcn varav 3 000-4 000 i byggnads- och 

anläggnings verksamhet. 

Efter förslag fr[in regeringen har riksdagen iiven för 1984 fattat beslut om 

ett särskilt investeringsprogram inom energiomnidet. Kapacitetsutnyttjan-

2 · Rik.1d11gc11 /9X318./. I .rn111/. ;\'r 1110. Bilaga I 
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det inom anläggnings verksamheten och energiutrusmingsindustrin har be

dömts vara sådant att stöd är motiverat. 

Regeringen bör nu föreslå att arbetsmarknadsverket får ökade resurser 

för att öka sysselsättningen inom näringslivet. Vidare bör möjligheter 

öppnas att öka antalet personer i vapenfri tjänst. Det ökade antalet platser 

är avsett för arbetslös ungdom som väntar på att få göra sin vapenfria 

tjänstgöringsplikt. 

Ökningen av anslaget till Stiftelsen Samhällsföretag gör det möjligt att 

öka antalet anställda som är handikappade med I 500 personer. Mer än 

36000 arbetshandikappade har fått anställning genom lönebidrag till ar

betsgivaren. Antalet väntas fortsätta öka under 1984/85. såväl på den 

ordinarie arbetsmarknaden som med 500 ytterligare platser hos allmännyt

tiga organisationer. Arbetsmarknadsverket har fått i uppdrag att föreslå 

omläggningar i arbetsmarknadsutbildningen i syfte att göra den mer flexi

bel och mer direkt anpassad till efterfrågan på arbetskraft och till de 

sökandes behov. 

För att förstärka sysselsättningen bör en fortsatt omfattande utbyggnad 

av infrastrukturen genomföras i form av vägbyggen. vägunderhåll. brore

parationer och investeringar i telekommunikationer. Jag återkommer 

avsnittet om budgetpolitiken till de statliga investeringarna. 

En rättl'is Ji>rdelning 

Full sysselsättning och lag inflation är två avgörande förutsättningar för 

en jämnare och mer rättvis fördelning av levnadsstandarden. Den viktigas

te fördclningspolitiska insats som kan göras är därför att driva en ekono
misk politik som gör det möjligt att hålla full sysselsättning och stabila 

priser. 
Låg inflation är dels en förutsättning för att uppnå ett biittre sysselsätt

ningsläge och därigenom av betydelse för inkomstfördelningen. dels av 

största betydelse för förmögenhetsfördelningen. lntlationen de senaste 
åren har medfört omfördelningar av tiotals miljarder kr. årligen från spara

re till låntagare. Dessa omfördelningar är större än de som sker via Je 

llesta fördclningspolitiskt motiverade transfereringssystemen. Regering

ens anti-inflationspolitik motiveras till stor del av dessa sysselsättnings

och fördelningspolitiska skäl. 

Sedan regeringens tillträde hai· en rad initiativ tagits för att fördela de 

ekonomiska bördorna rättvist. Under hösten 1982 ändrades tidigare beslu

tade försämringar av det sociala trygghetssystt;met. Pensionernas värde

siikring återställdes. Beslut om att införa karensdagar i sjukförsäkringen 

revs upp. Arbetslöshetsersättningen förbättrades. Beslutet om försämring 

av bidragen till barnomsorgen upphävdes. Dessa åtgärder finansierades 

friimst genom att merviirdt:skatten höjdes. 

En rad föriindringar i skattesystemet har vidare genomförts. Förmögen

hets-. arvs- och g[lvoskatterna har höjts. Skatten på förmögenheter har 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga l 19 

därutöver tillfälligt höjts vid 1984 års taxering. Vidare har beslutats att 

företagen genom en särskild utdelningsskatt måste betala en del av vinster

na 1983 till allmänna pensionsfonden och genom obligatoriska avsättningar 

till en investeringsfond reservera en avsevärd del av vinsterna under 1983 

och 1984 för framtida investeringar. Skattelättnader för aktieutdelningar 

har slopats. En särskild omsättningsskatt på aktier har införts och reavinst

beskattningen på aktier höjts. Reavinstbeskattningen på bostadsrätter har 

skärpts. 
Skattereformen fullföljs 1984 och 1985. varigenom marginalskatterna 

sänks för praktiskt taget alla heltidsarbctande, samtidigt som avdragsrät

tcn begränsas för höginkomsttagare. Inkomstskatteskalan för 1984 och 

1985 har justerats så att skattesänkningen för höginkomsttagare inte blir 

lika stor som enligt tidigare beslut. 

Mot dessa skärpningar för de mer välbeställda bör ställas att avdragsrätt 

för del av medlemsavgifter till fackföreningar har införts och barnfamil

jerna har fått ökat stöd. Barnbidragen har höjts. Särskilt stora höjningar 

har genomförts av de s. k. flerbarnstilläggen. Bostadsbidragen höjdes den I 

januari 1983. Den 1 april 1984 höjs bostadsbidragen åter. bl. a. genom att 

hyres- och inkomstgränserna räknas upp. Studiebidragen har också höjts. 

Vidare har studiemedlen förbättrats genom en uppräkning av totalbelop

pen. 

Pensionerna har värdesäkrats genom att basbeloppet i pensionssystemet 

fr. o. m. den I januari 1983 anpassas till förändringar i konsumentprisindex 

i stället för som tidigare basbeloppsindex. Under I 984 avräknas dock de 

prisstegringar som orsakats av devalv"ringen från höjningen. De tillägsbe

lopp som gällt vid beräkning av pensioner m. m. under 1983 omvandlas 

fr. o. m. 1984 till ett ökat stöd för de pensionärsgrupper som har de lägsta · 

pensionerna. För en ogift ålderspensionär med låg eller ingen ATP blir 

höjningen 1984 med hänsyn tagen till alla dessa föriindringar I 258 kr. per 

år och för motsvarande gifta ålderspensionärer 2 -~06 kr. per år. Detta 

innebär att pensionerna i genomsnitt stiger med drygt 151'./(. mellan 1982 och 

1984. 
Av stor fordelningspolitisk betydelse är regeringens förslag om att införa 

löntagarfonder. De syftar bl. a. till att sprida' iigandet och göra löntagarna 

som kollektiv delaktiga i förmögenhetstillväxten. Företagen ska betala 

20 f,{ av den reala vinsten över en viss nivfi till löntagarfonderna. Dessutom 

tillförs fonderna inkomster motsvarande en höjning av ATP-avgiften med 

0.2 procentenheter. Genom denna reform ökar möjligheterna att i ell 

långsiktigt perspektiv nå uppslutning kring den nödvändiga ökningen av 

lönsamheten och investeringarna i företagen. Systemet kan även motverka 

löncglidning och därmed bidra till en önskvärd dämpning av inflationen. 
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3 Utsikter för 1984 

3. I Internationellt 

Det internationella ekonomiska läget har förbättrats märkbart under det 

gångna året. Den mycket utdragna lågkonjunktur som präglat världsckono

min alltsedan den andra ~1ljcprischockcn 1979/1980 nådde sin botten mot 

slutet av 1982. En återhämtning har därefter inletts i industriländerna. 

Uppgången har hittills varit konct:ntrerad till den nordamerikanska konti

nentt:n. I Förenta staterna har ekonomin utvecklats mycket starkt och 

aktiviteten har under loppet av 1983 ökat i en takt som är fullt jämförbar 

med uppgångsfasen i tidigare konjunkturcykler. Under sommarhalvåret 

växte den samlude produktionen i en årlig takt av mer än 8%. I Japan har 

tillväxten de senaste två åren legat omkring 3 %. Även i Västeuropa har en 

återhämtning inletts mi:n där har tillviixten hittills varit svagare än vad som 

får anses vara normalt i början av en konjunkturuppgäng. 

Den viktigaste drivkraften bakom återhämtningen har varit en ökad 

privat konsumtion. Detta kommer klarast till uttryck i Förenta staterna 

men gäller också i viss mån Västeuropa. Trots låga nominella löneökningar 

har realinkomsterna förstärkts till följd av att inflationen bromsats upp. 

Samtidigt har hushållen i tlertalet industriHinder sänkt sitt sparande, vilket 

varit en viktig faktor bakom den ökade konsumtionsefteli"rågan. Ett sti

gande bostadsbyggande och en lageromsvängning har också bidragit till 

den höjda aktiviteten. 

Den ekonomiska politikens inriktning har också varit av stor betydelse 

för konjunkturförloppet och den kan delvis förklara skillnaderna när det 

gäller uppgångens styrka i Nordamerika resp. Viisteuropa. I Förenta sta

terna har finanspolitiken undi:r senare år kommit att få en utprliglat expan

siv inriktning till följd av skattelättnader och ökande försvarsutgiftt:r. 

Läng..: kombinerades denna med en mycket restriktiv pcnningpnlitik. Det

ta resulterade i det höga riintehige som på senare {u- varit ett sä viktigt 

inslag i den ekonomiska bilden både i och utanför Förenta staterna och 

som bidragit till all hålla tillbaka den ekonomiska aktiviteten. Sedan ett 

drygt år tillbaka har emellertid penningpolitiken getts en mindre restriktiv 

utformning. I förening med budgetens expansiva verkan har delta varit en 

väsentlig faktor bakom uppg{mgen i den amerikanska ekonomin. I Viisteu

rnpa diircmot har aktiviteten diimpats av den utpräglat restriktiva finans

politik som förts och alltjämt förs i flertalet större länder. 

Den samlade tillväxten i OECD-området under 1983 beräknas ha upp

gfill till omkring 2 1/4':/i. l Viisteuropa torde den dock knappast ha över

skridit I ~.'.·(. Medan arbetslösheten börjat sjunka i Förenta staterna har den 

fortsatt att stiga i Viisti:urnpa, där i dag 18 miljoner miinniskor (knappt 

11 r.:;. av arbetskraften) gfö' arhctslösa. 
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De llesta bedömare tycks vara överens om att återhämtningen i industri

länderna kommer att fortsätta under 1984. Samtidigt står det klart att de 

relativt stora skillnader i uppgångens styrka som hittills kunnat noteras 

mellan olika delar av OECD-området kommer att bestå. Mycket talar för 

att produktionsutved.lingen i den amerikanska ekonomin kommer att för

bli stark. även om den höga tillväxttakten de senaste kvartalen kommer att 

dämpas under loppet av 1984. Det är en fortsatt stark ökning av den 

inhemska efterfrågan som där väntas bära upp expansionen. Den privata 

konsumtionen förväntas öka med över 4% och investeringarna med mer 

än 10%. En genomsnittlig tillväxt av bruttonationalprodukten för 1984 

med närmare 5 % förefaller fullt realistisk. 

För Viistcuropa däremot kommer den inhemska efterfrågan av allt att 

döma att utvecklas svagt. Hushållen kan knappast förväntas sänka sitt 

sparande ytterligare qch finanspolitiken i flertalet länder kommer att verka 

i klnrt restriktiv riktning. Exporten väntas i gengäld lämna ett successivt 

växande bidrag till tillväxten. Ökningen av den samlade bruttonationalpro

dukten i Västeuropa torde dock under 1984 knappast komma att bli högre 

än 1.5-2%. 
En viktig fråga är givetvis om den relativt starka uppgång som inletts i 

Förenta staterna skall kunna befästas och spridas till Västeuropa och 

övriga delar av världsekonomin. Detta är nödvändigt om det sknll lyckas 

att mer beständigt bryta den onda cirkel som skapats av stagnerande 

handel och produktion. ökande protektionism och växnndc finansiella 

svårigheter. De allvarliga finansiella problem som drabbat en rad u-länder 

de senaste åren har hittills kunnat hanteras genom en kombination av 

inhemsk anpassning i lfintagarHinderna. skuldkonsolideringar. offentlig fi

nansiering från bl. a. Internationella valutafonden och en fortsatt utlåning 

frftn de privata bankerna. För att möjliggöra för valutafonden att spela en 

fortsatt aktiv roll i lösningen av dessa problem har under 1983 beslut fattats 

om en viisentlig förstärkning av dess resurser. En stark och stabil ekono

misk återhämtning i industriländerna kan verksamt bidra till en lindring av 

de skulddrabbade ländernas svårigheter. Andra faktorer av stor betydelse 

fa utvecklingen av räntorna och dollarn. 

· För att återhämtningen skall bli stark och självbärande krävs framför allt 

att en investeringsuppgång nu gradvis tar över den privata konsumtionens 

roll som främsta drivkraft i ekonomin. Utsikterna är emellertid på denna 

punkt mycket osäkra. Framför allt inger utvecklingen i Västeuropa oro. 

Den tillviixt som f. n. förutses där är sannolikt för svag för att skapa en 

investeringsuppgång. Men frågetecken omger också utvecklingen i Fören

ta staterna. i synnerhet när det gäller återhämtningens varaktighet. Stora 

och växande budgetunderskott. höga realriintor och en fortsatt stark dollar 

iir faktorer som kan leda till att uppgången inte blir lika bestående som 

många nu förväntar. 
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Mot denna bakgrund synes det väsentligt att den ekonomiska politiken i 

de större industriländerna inriktas på att säkra en starkare tillväxt och 

undanröja de hot som finns mot återhämtningens varakti.ghet. Särskilt i 

Västeuropa finns det ett behov av att förstärka den svaga uppgång som 

avtecknar sig i prognoserna. En mindre restriktiv finanspolitik i de länder 

som har fått inflationen under kontroll och som har överskott i sin bytesba

lans skulle verksamt kunna bidra till en sf1dan konjunkturförstärkning. 

Uppgången i Västeuropa skulle också kunna stimuleras om utrymme ska

pades för en uppmjukning av penningpolitiken genom en liigrc internatio

nell räntenivå. En sådan räntesänkning kan emellertid knappast åstadkom

mas med mindre än att allvarliga ansträngningar görs i Förenta staterna att 

börja nedbringa del nu mycket stora och växande underskottet i den 

federala budgeten. Den svenska regeringen har i olika internationella sam

manhang givit uttryck för den här anförda bedömningen av behovet av en 

internationellt samordnad politik syftande tili en högre tillviixt i världseko

nomin. De nordiska regeringarna har haft samma bedömning av det inter

nationella ekonomiska läget och gjort gemensamma ställningstaganden i 

denna riktning. 

En väsentlig förutsättning för en stabil återhämtning av världsekonomin 

är också att regeringarna lyckas hålla stånd mot det allt starkare protek

tionistiska tryck som gör sig gällande. Trots den konjunkturförbättring 

som inträtt har betydande handelsbegränsande ingrepp förekommit under 

det gångna året. Dessa tendenser måste stävjas och vändas. I annat fall kan 

världshandeln och produktionsuppgången bromsas upp. I syfte att motver

ka de rådande protektionistiska tendenserna har den svenska regeringen 

på det internationella planet aktivt verkat för att beslut skall tas som driver 

handelsliberaliseringen vidare. På det nordiska planet har regeringen likaså 

föreslagit åtgärder för att undanröja icke-tariffära handelshinder. 

3.2 Den svenska ekonomin 1984 

Den svenska ekonomin utvecklades i flera viktiga avseenden positivt 

under 1983. Den samlade produktionstillväxten bedöms ha uppgått till ca 

2 %. Ekonomins konkurrenskraft stärktes och resursanvändningen vändes 

i rätt riktning. Exporten och industriproduktionen ökade samtidigt som 

den privata och offentliga konsumtionen hölls tillbaka. Sysselsättnings

minskningen i industrin bromsades upp. Lönsamheten förbättrades i 

många företag. Tillväxten i de offentliga utgifterna dämpades. Sysselsätt

ningsläget var dock allmänt svagt och arbetslösheten förhållandevis hög. 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna har därför måst hållas uppe på en 

hög nivå. 

Under 1984 kan en fortsatt förbättring väntas. Industrins och övriga 

näringslivets investeringar väntas öka. lnllationstakten hör kunna halver:1s 

och sysselsättningen öka så pass mycket att arbetslösheten minskar. 
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Exporten 

Sveriges externa balans förbättrades markant 1983. Så sent som i den 

reviderade finansplanen 1983 förväntades underskottet i bytesbalansen 

1983 bli närmare 19 miljarder kr. Den preliminära bedömning som nu kan 

redovisas tyder på ett underskott om drygt 6 miljarder kr. Exporttillväxten 

blev betydligt bättre än väntat. samtidigt som importen minskade något. 

Den gynnsamma exportutvecklingen. 10% i volymökning mellan 1982 

och 1983. förklaras till en del av den internationella konjunkturåterhämt

ningen. men framför allt av den svenska industrins förstärkta konkurrens

kraft. Konjunkturförbättringen utomlands medförde en avsevärd ökning 

av råvaruexporten under första halvåret. Denna ökning var delvis av 

tillfällig natur. men även exporten av bearbetade varor utvecklades gynn

samt. 

De svenska företagen förefaller ha gjort betydande marknadsandelsvins

ter i OE<:;' D-områdct. Mätt mellan helåren 1982 och 1983 kan andelsvinsten 

för bearbetade varor uppskattas till 7 .5 %. Dessa andelsvinster är större än 

vad de genomförda relativprissänkningarna kunde förväntas medföra. Det 

svaga efterfrågeläget på hemmamarknaden bidrog troligen till att företagen 

ökade försäljningsansträngningarna utomlands. Företagens lager var också 

välfyllda. vilket gjorde att man snabbt kunde leverera när efterfrågan 

ökade. 

Världshandeln väntas öka med ca 5 %· 1984. Möjligheterna till ytterligare 

marknadsandelsvinster under de närmaste åren är bl. a. beroende av vår 

kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden. Förhandlingarna om 1984 

års löner har nyligen inletts. Jag har utgått från att lönekostnadsökningen 

1984 skall vara förenlig med regeringens och riksdagens uttalade mål att 

pressa ned prisstegringarna till nivån 4 % under loppet av året. Vid en 

kostnadsstegring om 6% är det möjligt att nå detta mål och att bevara 
konkurrenskraften gentemot omvärlden. Förutsatt att produktivitetsut
vecklingen blir relativt gynnsam bör en lönekostmidsökning om 6% möjlig

göra för företagen att hålla sina relativa exportpriser oförändrade och 
vinna ytterligare marknadsandelar. Exporten av bearbetade varor bedöms 

därvid öka med 7.5 % 1984. och den samlade exporten av varor och 

tjänster med drygt 5 %. 
Vid. en högre kostnadsstegring blir utvecklingen av relativpriserna 

ogynnsammare och ökningen av marknadsandelarna, på såväl export- som 

hemmamarknaderna. sämre. Till följd av olika trögheter i pris- och mark

nadsbetcende kommer vi troligen bara att få se en mindre del av dessa 

negativa effekter 1984. För åren därefter slår dock effekterna igenom fullt 

ut. exporttillväxten blir lägre och bytesbalansen försämras igen. 

För sysselsättningsutvecklingen i den offentliga sektorn är lönekost

nadsstegringarna också av avgörande betydelse. Det finns sålunda beräk

ningar som tyder på att en höjning av pris- och lönestegringstakten med en 

procentenhet på ett par års sikt innebär ca 20000 färre jobb i stat och 

kommun. 
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Priser 

Konsumentprisstegringen uppgick under 1983 till drygt 9 r:-;, Det var 

viiscntligt lägre än vad jag räknade med i finansplanen för ett är sedan. 

Genomslaget av 1982 års devalvering på våra importpriser har hittills inte 

varit så kraftigt som man utifrån tidigare erfarenheter hade anledning att 

riikna med. Hiiri ligger dock ett problem för framtiden. I hopp om att 

kunna behålla sina marknadsandelar har importörerna tydligen valt att 

krympa sina vinstmarginaler framför att låta den ändrade valutakursen sUi 

igenom i höjda priser. Misslyckas vi med att få ner inflationen kommer 

även importörerna att höja priserna på den svenska marknaden, varvid 

pris- och konkurrenshiget skulle förvärras. Lyckas vi däremot att varaktigt 

få ner pris- och kostnadsstegringarna kan miinga importörer finna den 

svenska marknaden så olönsam att man vmjer att gå ur marknaden. In

hemska producenter vinner dft ytterligare andelar. 

Vad gäller prisutvecklingen under 1984 finns det ett flertal faktorer som 

talar för att denna hör bli väsentligt liigre än 1983. 

De internationella prisökningarna. bl. a. på viktiga råvaror. kan förvän

tas vara fortsatt måttliga. De statliga myndigheternas och affärsverkens 

höjningar av taxor och avgifter kommer att bli mycket begränsade, Rege

ringen kommer inte att tillåta taxc- och avgiftshöjningar som strider mol 

det övergripande inflationsmåleL Kommuner och landsting har varit myc

ket återhållsamma i sin budgetering för 1984. Genomsnittligt för hela 

landet stannar kommunalskattehöjningarna vid endast 15 öre. På en viktig 

del av hyresmarknaden har för en tid sedan slutits ett avtal för 1984 som 

också ligger i linje med regeringens och riksdagens m:ll att dämpa inflatio

nen. 

Mot bakgrund av den kraftiga lönsamhetsförbiittring som skett under 

19!n bör vidare företagens behov· av prishöjningar vara mycket litet. De 

senaste årens svaga utveckling i industrisektorn torde ocksf1 inneb~ira att 

företagen fortfarande har en viss produktivitetsrescrv att ta ut. Detta 

verkar kostnadsdiimpande. Därtill kommer att likviditetstillväxten i eko

nomin f. n. är betydligt lägre iin tidigare. Kreditpolitiken kommer. som jag 

framhållit ovan. att vara stram 1984. Finansieringen av budgetunderskottet 

1984 kommer huvudsakligen att ske utanför banksystemet. dvs, på ett icke 

inllationsdrivande sett. Genom introduktionen av riksobligationerna kom

mer vidare stats<;kulden att bli mindre likvid. Den minskning av budgetun

derskottet som nu kan förutses för nästa bt;dgetår bör ockst1. liksom en rad 

åtgärder för att hryta utgiftsautomatikcn i statsbudgeten och även att 

avindexcra ekonomin i övrigt. bidra till att diimpa inllationsförväntning

arm1. 

Det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter höjs inte mellan 1983 och 

1984. Sänkningen av marginalskatterna möjliggör vidare att en åsyftad 

reallöneutveckling kan iistadkommas vid ett liigre nominellt lönep?tslag iin 

vad som eljest varit möjligt. Det s. k. överhänget in pil 1984 från tidigai e 

avtal är också väsentligt Higre ~in tidigare. 
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Möjligheterna att reducera inflationen 1984 är således goda. Om. som jag 

tidigare framhållit, lönekostnadsstegringarna stannar vid 6 % bör prissteg

ringarna under loppet av 1984 stanna vid niv?tn 4 r;t,. 

Knnsumtion 

Hushållens realt disponibla inkomster minskade under 1983 med drygt 

I S'c. Samtidigt minskade den privata konsumtionen med 2',l i volym, 

vilket innebar att hushållens sparande ökade. Detta kan vara förklarligt 

mot bakgrund av den rekordlåga sparandenivå som registrerades under 

1982. Hushf1llen sparade detta år bara 0.5 '?i· av, sina inkomster. 

Jag har ovan redovisat löne- och prisantagandena för 1984. Mot bak

grund av dessa och beräkningar av skatternas och transfereringarnas ut-· 

veckling, väntas hushållens realt disponibla inkomster bli oförändrade 

1984. Den privata konsumtionen väntas öka nf1got mellan 1983 och 1984. 

Skulle det vara möjligt att pressa tillbaka inflationen ännu mer iin vad som 

antagits i kalkylerna stärks givetvis hushållens inkomster i motsvarande 

mån. 

Stat och /.:om mun 

Den statliga konsumtionen minskar även 1984. Detta iir en konsekvens 

av den mycket strama budgetbehandlingen av de statliga utgifterna. För 

den kommunala sektorn förutses däremot en fortsatt konsumtions- och 

sysselsättningstillväxt. Sysselsättningen väntas öka med ca 15 000 perso

ner. varav merparten kan hänföras till olika typer av arbetsmarknadspoli

tiska åtgärder. Under 1984 införs s. k. ungdomslag för all ge arbetslösa 

18-19-åringar sysselsättning i bl. a. den kommunala sekt<irn. 

Generellt sett ser kommunernas ekonomiska situation relativt tillfreds

ställande ut för I 984. Enligt de bedömningar som gjordes i början av I 983 

såg 1984 ut att bli ett mycket besvärligt år för kommunerna. Nu kan 

konstateras att kommunernas finansiella ställning förbättras trots att verk

samheten byggs ut och kommunalskattehöjningarna blir måttliga. 

I n1·esteri11Rarna 

Investeringarna i näringslivet föll mellan 1980 och 1983 med närmare 

16% i volym. Nedgången i industrisektorn uppgick till ca 30%'. Under 1984 

bör emellertid denna negativa trend kunna brytas. Kapacitetsutnyttjandet 

väntas öka ytterligare. Industriproduktionen ökade 1983 med 4,5 %. 1984 

väntas ökningen bli ca 6%. Företagens lönsamhet har vidare kraftigt 

förbättrats. Deras finansiella ställning idag är väsentligt bättre än för ett 

par år sedan. Det ökande resursutnyttjandet och det förbättrade vinstläget 

bör innebära ökade investeringar under 1984. Industrins investeringar 

väntas öka med 8% i volym. Även investeringarna i övriga näringslivet 

väntas öka 1984. 
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13ostadsinvesteringarna vlintas fortslitta att minska i volym. Antalet 

lediga lägenheter hitr ökat rå milnga håll i landet. I september 1983 upp

skattades antalet lediga lägenheter. hara i de allmlinnyttiga bostadsföreta

gcn. till n~istan 34000. Mot hl. a. den bakgrunden förutses en lägre igång

sättning 1984 iin 1983. 1983 igångsattes byggandet av ca 39000 lägenheter. 

För 1984 viintas en igångsättning om 30000- 35 000 lägenheter. 

Vii grund av den besvärliga situation på byggarhetsmarknaden som bl. a. 

det minskande hostadsbyggandet kan medföra beslutade regeringen nyli

gen om ytterligare stöd till kommunala reparations- och ombyggnadsarbe

ten som p{1hö1:jas under 1984. 

Fiirsii~jni11g.\- O('h hvtcslwla11s 

Den totala produktionen viintas öka med 2.6'}(. 1984. De faktorer som i 

första hand bidrar till tillväxten är exporten. de fasta hruttoinvesteringarna 

och lagerinvesteringarna. Trots att konsumtionstillväxten förutses bli 

måttlig. väntas iindock en uppgång i den inhemska efterfrågan. Till följd av 

denna efterfr{1geökning får vi emellertid ocksi"i räkna med en icke oväsent

lig ökning av importen. Sfilunda drar det väntade omslaget i lagerinveste

ringarna kraftigt upp varuimporten. 

Tahell 2 Försiirjningshalans 1982-1984 
Procentuell volymföriindring 

1982 1983 1984 
\1ilj. kr., 
löpande priser 

BNP 622 641 
Import. \'aror och tjiinster 207 939 

Tillgäng 830 580 

Brut toin vcstcringar 117613 
l"iiringslivet 52622 
Diirav: industri 16901 
Statliga myndigheter och affärwerk 1 15402 
Kommuner 22 561 
13ostiider 27028 

Lagcrinvestcring2 -7045 

Privat konsumtion 333 000 

Offentlig konsumtion 184 835 
Statlig 54 295 
Kommunal 130 540 

Inhemsk efterfrågan 628403 

Export. varor och tjiin~ter 202 177 

Användning 830580 

1.9 
-tU 

1.3 

-3.2 
-4.7 
-6.9 

3.4 
-1.2 
-5.9 

-0.1 

-2.0 

1.0 
-2.7 

2.6 

-1.5 

10.1 

1.3 

2.6 
4.5 

3.0 

I. I 
9.4 
8.0 

-8.3 
-1.7 
-7.3 

1.7 

0.2 

0.9 
-1.5 

1.8 

2.3 

5.1 

3.0 

1 Fr. o. m. 1983 redovisas en del av televerkets investeringar som investeringar i 
niiringslivct. Justerat för detta skulle volymutvecklingen bli 4.47' resp. -5.EL 
~ Lageromslag i förhållande till föregående års BNP. 
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Bytesbalansen väntas förbättras ytterligare något under l 984. Handels

balansen förutses visa ett överskott om 12 miljarder kr., men till följd av 

bl. a. de stora riintebetalningarna på utlandsskulden torde det iind[t bli ett 

underskott på ca 5 miljarder kr. i bytesbalansen. Mätt som andel av BN P 
'minskar bytesbalansunderskottet från 3,61/i: 1982 till 0.971: 1983 och o.r:; 

1984. 

Tabell 3 Handels- och h)'tesbalans 1982-1984 
Milj. kr. 

Export varor. fob 
Import varor. cif 

Handelshalan~ 

Tjänstebalans 
i1ikl. uel av korrigeringspost 

Tr:rn\fereringsbalans 
inkl. del av korrigeringspost 

!:lytes balans 

Syssdsiittningcn. 

19R2 

168111 
173 92R 

- 5 797 

-16714 

-22476 

1983 19R4 

210600 230 500 
199600 21H500 

11000 12 000 

3 500 5 300 

-::!OfiOO -22 500 

- 6100 - 5200 

Det finns goda förutsättningar för ett förbiittrat läge på arbetsmarknaden 

och för sjunkande arbetslöshet under 1984. En viktig förutsättning för 

detta är emellertid som tidigare nämnts att lönekostnadsstegringarna ryms 

inom ramen för balans i samhällsekonomin. Den privata tjänstesektorn och 

kommunerna väntas fortsätta att expandera sysselsättningen. Inom indu

strin förväntas den nedgång i sysselsättningen som ägt rum under flera år 

förbytas i en ökning med ca 15 000 personer 1984. 
Arhetskraftsutbudct viintas öka i ungefär samma omfattning som under 

1983. eller med ca 25 000 personer. Den 'totala sysselsättningsökningen 

1984 beriiknas till ca 40000 personer. 

Det bör observeras att dessa sysselsättningssiffror baseras på ett beriik

nat utfall av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Kommunernas och 

näringslivets medverkan inte minst när det gäller åtgärderna för ungdomar 

och långtidsarbetslösa har därvidlag stor betydelse för sysselsättningsut

vecklingen för dessa grupper. 

En utveckling i linje med vad som nu nämnts skulle innebära en dämp

ning av arbetslösheten från nuvarande 3,5 % av arbetskraften ner till ca 

3 % . Osäkerheten i utvecklingen både internationellt och nationellt ställer 

emellertid krav på betydande arbetsmarknadspolitiska insatser och en hög 

beredskap under nästa år. 

Att inte sysselsättningsökningen i industrin kom redan 1983. trots att 

orderingång. produktion och vinstläge förbättrades. beror på de betydande 

trögheter och eftersläpningar som finns mellan orderingång och sysselsätt-
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ning. För att illustrera detta kan jag nämna att industrins orderingång från 

cxportmarknaderna ökade med närmare 40 r;.;: i volym mellan bottcnliigct i 

mitten ;1v 1982 och hösten 1983. Exportleveranserna ökade emellertid bara 

med ca 2w·:.;. under samma period. Dessa leveranser kunde i stor utsträck

ning s~iljas från lager. Den produktionsökning som kom till stånd kunde 

ocksf1 klaras genom att öka utny!ljandet av den bc'tintliga kapaciteten. 

Först niir denna fas i industrikonjunkturen är passerad ökar ncttoefterfri\

gan p~I arbetskraft. 

4 Budgetpolitiken 

4. t Budgetpolitikens inriktning 

Som jag framhöll i den proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgär

der. m. m. som förelades riksdagen i höstas (prop. 1983/84: 40) är en av den 

ekonomiska politikens viktigaste uppgifter att pft nytt uppnå en mer balan

serad statsfinansiell situation. En rad andra mål för politiken kan infrias 

endast om vi lyckas med detta. Jag har samtidigt i skilda sammanhang 

understrukit alt det inte är möjligt att lösa de statsfinansiella problemen 

snabbt. Arbetet med all återskapa starka statsfinanser kommer att bli 

långvarigt och är krävande. Aven framöver kommer budgetpolitiken att 

behöva innefatta både en hård utgiftsprövning och åtgärder för att öka 

inkomsterna. 

Utöver denna allmiinna strävan att bring;1 balans i statsfinanserna måste 

budgetpolitiken konsekvent utformas så att den aktivt stöder den ekono

misk-politiska strategi som regeringen lagt fast. Det innebär bl. a. att 

realkapitalbildningen stimuleras och stöds. I gengäld måste transfcrering

<trna hftllas tillbaka. liksom den statliga konsumtionen. Det innebär vidare 

att den samlade effekten av åtgärderna skall vara fördelningspolitiskt väl 

avvägd. 

Förändringarna på budgetens inkomstsida syftar både till en allmän 

inkomstförstärkning och en rättvis fördelning. Därutöver måste de inriktas 

mot att påverka utbudssidan i ekonomin. Arbete och sparande skall stimu

leras. liksom kapitalets rörlighet. 

Budgetpolitiken - liksom den ekonomiska politiken i stort - bygger 

~ålunda på en kombination av expansiva och kontraktiva inslag. 

4.2 Budgetförslaget för budgetåret 1984/85 

Den lil.ngtidsbudget som redovisades i den senaste kompletteringspropo

sitionen visade att budgetunderskottet. om inga aktiva åtgärder för att 

stärka statsfinanserna vidtas. skulle fortsiitta att öka i snabb takt. Med de 

antaganden som beräkningarna byggde på skulle underskottet komma att 
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överstiga 100 miljarder kr. redan hudgetaret 1984/85 och uppgå till ca 120 

miljarder kr. budgetåret 1987 /88. 

Jag framhöll redan i kompletteringspropositionen att en sådan utveck

ling av statsfinanserna skulle vara oförenlig med regeringens föresats att 

rätta till obalanserna i den svenska ekonomin. Till denna bedömning av 

den långsiktiga utvecklingen kommer de stabiliseringspolitiska övervägan

den som redovisades i prop. 1983/84: 40. När vi nu går in i en period av 

stärkt efterfrågan och ökad ekonomisk aktivitet i den svenska ekonomin. 

bör särskilda ansträngningar göras· för att bringa ned budgetunderskottet. 

Det var dessa överväganden som låg till grund för de förslag som lades 

fram i höstas. Förslagen var av tre slag: inkomstförstärkningar. direkta 

utgiftsbegränsningar och åtgärder för att begränsa utgiftsautomatiken. 

Riksdagen har nyligen med några få undantag ställt sig bakom de framförda 

förslagen. Inkomstförstärkningarna beräknas för budgetåret 1984/85 totalt 

inbringa ca 2 miljarder kr. Därtill kommer de förslag som framlades bl. a. i 

syfte att begränsa kostnaderna för inkomstskattereformcn. De utgiftsbe

gränsande åtgärderna uppgick till ca 5 miljarder kr. 

Till detta kommer de åtgärder som vidtagits för att begränsa den automa

tiska utgiftsökning som finns inbyggd i budgeten. Dessa åtgärder syftar i 

första hand till att bryta inflationsförväntningarna. Som jag framhöll i prop. 

1983/84: 40 finns det dock. särskilt i ett skede av snabbt avtagande infla

tionstakt, också starka budgetpolitiska skäl för att begränsa automatiken i 

utgiftsökningarna. 

En sänkt inflationstakt ger snabbt utslag på budgetens inkomstsida ge

nom att skatteunderlaget i nominella termer får en långsammare tillväxt. 

Med de starka bindningarna på utgiftssidan till historisk inflationstakt 

dröjer det däremot åtminstone något är innan en lägre inflationstakt ger 

utslag i form av en långsammare ökning av statsutgifterna. räknat i löpande 
priser. Därtill kommer att en sänkt intlationstakt inte omedelbart kan 

förväntas leda till motsvarande sänkning av den nominella räntenivån. 

Av dessa skäl iir det av stor vikt att just i en situation av snabb! 

sjunkande inflation sätta in åtgärder för alt förhindra alt den tidigare höga 

intlationstakten automatiskt länkas vidare till statsbudgetens utgiftssida. 

Förslagen i prop. 1983/84: 40 och det budgetförslag som nu framläggs 

skall ses i ett sammanhang. Prövningen av statens utgifter för budgetåret 

1984/85 har genomgående varit utomordentligt stram. Huvuddragen i bud

getförslaget för budgetåret 1984/85 kan sammanfattas på följande sätt. 

8 De direkta utgiftsbegränsande åtgärderna har huvudsakligen framlagts i 

prop. 1983/84: 40. På några områden lämnas nu ytterligare sådana för

slag. I särskilda propositioner som avses framläggas under våren kom

mer att föreslfrs frtgärdcr som gör att ytterligare utgiftsneddragningar på 

vissa områden uppnås. 

e Genom förslagen i prop. 1983/84: 40 och vissa andra propositioner bryts 

automatiken i utgiftsökningarna på väsentliga områden för budgetäret 
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1984/8.'i, varigenom den tidigare höga intlationstakten förhindras att 

fortplanta sig via statsbudgeten. 

0 Genom neddragningar av utgifter på andra omr{1den, och i något fall 

genom inkomstförstärkning;,c, har utrymme skapats för vissa viktiga 

reformer. Sålunda avses senare under våren att framläggas en forsk

ningspolitisk proposition och en proposition med åtgärder för att främja 

industriell förnyelse. I budgetpropositionen föreslås ökade insatser för 

att vidmakthtilla vägnätet och återhämta eftersatt underhåll. Vidare 

framläggs ett antal förslag för att stärka stödet till de handikappade. Pä 

kulturpolitikens område föresl~ls vissa resursförstärkningar. Anslagen 

till idrottsrörelsen ökar. Vad gäller nya tjänster hos de statliga myndig

heterna gäller i princip att sådana inte kunnat beviljas. På nägra få 
prioriterade omraden har dock en ökning av lönemedkn utöver normal 

löneomräkning medgivits. Det gäller t. ex. arbetsmarknads verket, liins

styrelsernas skatteavdelningar och insatser inom åklagar- och tullvä

sendet för bekämpning av ekonomisk brottslighet. I huvudsak har även 

dessa resursöJ,:ningar finansierats genom andra besparingar. Årets bud

getförslag visar sålunda att det även i en situation med mycket stram 

budgetpolitik är möjligt att möta angelägna behov genom att omfördela 

de resurser som finns. 

e De struktur- och översynsprojekt som regeringen initierat drivs vidare 

och har i flera fall redan re~ulterat i förslag till riksdagen. Si\dana 

projekt har på flera punkter utgjort underlag för tidigare och nu fram

lagda förslag om direkta utgiftsbegränsningar. minskad utgiftsautomatik 

och finansiering av reformer via omprioriteringar. 

9 _Regeringens sjupunktsprogram för neddragning av subventionerna till 

näringslivet fullföljs. Under hösten fattade riksdagen beslut om att 

avskaffa det s. k. forskningsavdragct i företagsbeskattningen. I budget

propositionen presenteras försfag till utgiftsbegränsningar vad gäller de 

subventionerade exportkrediterna och bättre utnyttj:1nde av resurserna 

hos svensk projektexport. En särskild översyn av systemet med ex

portkreditgarantier genomförs. Därutöver återstår av programmet en

dast att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för systemet med 

lönegarantier vid konkurs. Ett nyligen framlagt betänkande med förslag 

om hur vissa utgiftsbegränsningar kan uppnås på detta område bereds 

f. n. inom regeringskansliet. 

Gt För det stora flertalet myndigheter har det s. k. huvudförslaget tilläm

pats. dvs. anslagen har efter uppräkning för pris- och löneökningar 

reducerats med 2 %. För små myndigheter föreslås i ett antal fall ett 

modifierat huvudförslag. Även på vissa större verksamhetsområden har 

resurser motsvarande den tvåprocentiga neddragningen återförts till 

verksamheten. Detta har skett utifrån en bedömning av verksamhetens 

karaktär och de faktiska förhållandena. exempelvis i fråga om volymut

veckling, inom resp. område. I sådana fall har regelmässigt ett fullstän-
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digt huvudförslag tillämpats på den centrala förvaltningen. medan me

del helt eller delvis återförts på den direkt verksamhetsorienterade 

delen. Sådana exempel kan hämtas från justitiedepartementets område. 

där huvudförslaget tillämpats för riksåklagarens kansli och kriminal

vårdsstyrelsen. medan resurser återförts i fråga om åklagarverksamhe

ten resp. kriminalvården. Andra områden där sådan iiterföring av re

surser helt eller delvis skett är den regionala och lokala skatteförvalt

ningen, vissa kulturinstitutioner och yrkesinspektionen. En siidan mo

difierad tillämpning av huvudförslaget står i överensstämmelse med de 

önskemål riksdagen framfört i detta avseende. Strävan har därtill varit 

att i årets budgetproposition uttryckligen ta ställning till myndigheter

nas synpunkter på hur en tillämpning av huvudförslaget kan eller bör 

påverka verksamheten vid myndigheten i fråga. 

Utöver Je nu nämnda utgångspunkterna kan beträffande budgetpröv

ningen nämnas att vid prisomräkning av myndigheternas förvaltningskost

nader kompensation inte har medgivits för prishöjningar som samman

hänger med delvalvering~n hösten 1982. För hidragsanslag gäller dels att 

endast en begränsad uppräkning med hänsyn till pris- och kostnadsutveek

lingen har medgivits, dels att arbetet med att strama upp reglerna för 

utbetalning av bidrag har fullföljts. Vad gäller den statliga utlåningsverk

samheten och garantigivningen sker en ytterligare uppstramning i årets 

budgetförslag i fråga om uttag av garantiavgifter. avgifter för att täcka 

kostnader för lånehantering m. m. 

I tabell 4 ges en översikt av hur .1·tat.rntg(fiemu utvecklas fördelade på 

ändamål. Som framgår av tabellen svarar räntor på statsskulden för den 

klart största förändringen mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. 
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Tahell 4. Statsutgifterna efter ändarna! budgetåren 1983/84 och 1984/85 

Ändamal Statsbudget Förändring till 
1983/84 1984/85 1 

miljarder kr 
miljard.:r kr ~; 

Räntor p;i statsskulden 55.4 +9.6 + 17,3 
Folkpcföion.:r, sjukförsäk-
ring m. m. 46,0 Tl.4 + 3,0 
LI tbildning m:h forskning . 34,9 + 1.4 + 4.1 
Totalförsvar 24.2 +0.5 + 2.1 
Arbetsmarknads- och regio-
nalpolitik 18,7 -1.4 7.3 
Stöd till barnfamiljer 16.0 +0.3 + 1,7 
Bi»tadspolitik 19.1 -1.0 - 5,4 
Allmänna bidrag till kommuner 10.8 o.n 0.0 
Kommunikationer 13.8 -2.0 -14.8 
Hiilso-. sjuk- och socialvärd 8.2 -0.1 - 0.9 
Rätts- och polisväsende 8,0 '+0.6 + 7.4 
lnkrnationellt bistånd m. m. 7.9 +0.4 + 4.5 
Niiring-.poli1ik. energipolitik 11.5 -0.7 - 6.4 
Övrigt 26,3 -4.8 -18.3 

Totala statsutgifter 300,9 +4,0 + 1,3 

I Jämförelsen i denna \abell sker rned Utgangspunkt frän Statsbudgeten för budget
iiret 1983/84. I övriga tabeller i detta kapitel anges för budgetåret 1983/84 nu bt:räk
nat utfall. 

Förändringen mellan budgetären kan i vissa fall ge en ej rätt visande bild av 
utgiftsutvecklingen. Detta hänger samman med att vissa utgifter somt. ex. telever
kets investeringsanslag ej längre finansieras via statsbudgeten. Till detta kommer att 
vissa anslag i avvaktan på särproposition på sedvanligt siitt tas upp med föregående 
års belopp. 

Jag vill i fråga om utgiftsutvecklingcn i övrigt särskilt kommentera 

utvecklingen av investeringarna. 

Som jag framhållit i det föregående innehåller den ekonomiska politiken 

bfade expansiva och kontraktiva inslag. Till de expansiva inslagen hör 

strävan att öka investeringarna. Detta iir nödvändigt för att säkra en 

längsi1'tigt god ekonomisk utveckling. Pil kort sikt är ökade investeringar 

ocksä ett sätt att hålla sysselsättningen uppe. Staten kan påverka investe

ringsutvecklingen på flera sätt. Den allmänna ekonomiska politiken är 

inriktad på att åstadkomma en industriell expan~ion. Därmed skapas också 

forutsiittningar för att öka de privata investeringarna. 

Staten påverkar också investeringsniviln på ett mer direkt sätt. I stats

budgeten för innevarande budgetår har ca 15 miljarder kr. anvisats till 

statliga investeringar, främst inom affärsverken. Detta belopp minskar till 

nästa budgetar, vilket i allt väsentligt förklaras av tekniska omläggningar 

av postverkets och televerkets finansiering av sina investeringar. Ett mer 

relevant mått på statens insatser för att direkt främja investeringarna är de 

resurser som inom eller utanför statsbudeten används för statliga investe

ringar och för stöd till investeringar i andra sektorer. För såviil innevaran

de som nästa budgetiir uppgår detta helopp till drygt 25 miljarder kr.. vilket 

innebär en kraftig ökning jämfört med budgetåret 1982/83. Den totala 
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investering som uppnås är än större, eftersom stödet till de privata investe

ringarna normalt utgår med endast en del av investcringsbeloppet. Jag vill 

understryka att den nivå på dessa insatser som uppnås budgetåret 1983/84 

innebär en kraftig vidgning av insatserna. Det är därför ett betydande 

åtagande. när insatserna föreslås ligga kvar pa i stort sett samma nivå 

budgetåret 1984/85. Detta bör även ses i samband med att investeringarna 

inom andra sektorer av ekonomin bör öka påtagligt under budgetåret 1984/ 

85. 

Mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84 ökar statsinkomsterna med ca 26 

miljarder kr. Mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 blir ökningen endast 6 

miljarder kr. Flera faktorer av såväl institutionell som realekonomisk 

karaktär betingar denna utveckling. På inkomstbeskattningens område 

leder den ökade aktiviteten i ekonomin till ökad preliminärbeskattning av 

såväl fysiska som juridiska personer. Samtidigt medför den långsammare 

löneutvecklingen mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 att utbetal

ningarna av kommunalskattemedel överstiger de preliminära skatteinbetal

ningarna, vilket påtagligt försvagar utvecklingen av statsinkomsterna till 

budgetåret 1984/85. Inkomsterna från socialavgifter ökar markant under 

budgetåret 1983/84 på grund av den tillfälliga höjningen av den allmänna 

löneavgiften samt på grund av de slopade avsättningarna till sjukförsäk

ringsfonden. Det är bl. a. dessa förhållanden som orsakar den ojämna 

utvecklingen mellan budgetåren. Den underliggande inkomstutvecklingen 

visar ett annat och jämnare mönster och styrs i första hand av utvecklingen 

av lönesumma och priser. men också av de förändringar i skatte- och ut

giftsuttag som sker över tiden. 

Inkomstutvecklingen mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 påverkas 

vidare av vissa skattehöjningar som beslutats under hösten. FörJndringar

na på skatteområdet syftar. som jag tidigare herört. utöver att förstärka 
statsbudgeten. till att ge en riktig fördelningspolitisk profil åt de samlade 

åtgärderna. Ytterligare ett syfte är att påverka ekonomins utbudssida. 

Sålunda syftar reformeringen av inkomstheskattningen till att friimja arbe

te och sparande. Omläggningen av företagsbeskattningen har som ett vik

tigt syfte att stimulera kapitalets rörlighet. 

För en närmare genomgång av vilka inkomstslag och vilka faktorer som 

svarar för den nu beräknade inkomstökningen hänvisar jag till avsnittet om 

statsbudgeten budgetåret 1984/85 i kapitlet Särskilda frågl>r. 

Jag övergår nu till att sammanfatta det aktuella budgetläget för budget

åren 1983/84 och 1984/85. 

För det närmast förflutna budgetåret. 198:!/83. uppgick b11Jgc11111der

skvttet till 86,6 miljarder kr. Kalkylerm1 för innevarande budgetär pekar pä 

en förändring av underskottet till ca 84,9 miljarder kr. För budgetåret 1984/ 

85 innebär budgetförslaget ett underskott om ca 80.8 miljarder kr.. vilket 

innebiir en avsevärd real minskning. 

3 Riksdagen 19153/8-1. I .111111/. Nr 100. Hilt1g11 I 
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Diagram 3. Budgetunderskottet åren 1970-1984 
Procc:nt av BNP 
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Utgifterna ökar med 2.4 miljarder kr.. vilket innebär att de sjunker i 
reala termer. Utgifterna c:xkl. statsskuldräntor minskar i absoluta tal, 

vilkt:t innebär en kraftig minskning i reala termer. Inkomsterna stiger med 

6,5 miljarder kr. Budgetsaldot förbättras således med ca 4, l miljardc:r kr. 

Saldot exkl. räntor minskar mt:d 8,2 miljarder kr. 

I takt med statsskuldens tillväxt har utgifterna för statsskuldräntor kom

mit att utgöra en allt större andel av utgifterna på statsbudgeten. Mellan 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 ökar dessa utgifter ned ca 12,7 miljarder 

kr. Denna kraftiga ökning förklaras bLa. av ökade kostnader till följd av 

kursförluster på utlandslån samt introduktionen av statsskuldväxlar. Upp

låningen mot statsskuldväxlar innebär att ränteutgifterna belastar budge

kn vid upplåningstillfället i stället för under lånets hela löptid. varigenom 

hudgt:tåret 1983/84 blir särskilt kraftigt belastat. Mellan budgetåren 1983/84 

och 1984/85 ökar stalsskuldräntorna endast med ca 4, I miljarder kr. Ut

över ovan niimnda skiil förklaras detta av att andelen utländska lån som 

fö1faller till betalning är lägre 1984/85 än 1983/84, vilket innebär mindre 

bokförda valutaförluster. 
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Tabell 5. Statsbudgetens utveckling budgetåren 1982/83-1984/85 
Miljarder kr. 

Absolut nivå Förändring till 

1982/83 1983/84 1984/85 1983/84 1984/85 

Inkomster 191.3 217,6 224.1 +26.3 +6.5 
Utgifter exkl. 
statsskuldräntor 229,7 241.6 239,9 +11.9 -1.7 
Saldo exkl. 
statsskuldräntor -38,4 -24,0 -15,8 +14,4 +8,2 
Statsskuldräntor 48.2 60,9 65,0 + 12,7 +4.1 
Saldo inkl. 
statsskuldräntor -86,6 -84,9 -80,8 + 1,7 +4,1 
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Under senare år har ett effektiviserings- och rationaliseringsarbete be

drivits vad avser den statli,;a kassahållningen samt den statliga fondhan

teringen. Detta arbete har bl. a. inneburit förkortade skattekredittider. en 

samordning av skatteuppbörden mellan olika inkomstslag samt avveckling 

av vissa statliga fonder i fall där verksamheten mer ändamålsenligt kan 

redovisas på statsbudgeten. 

Den förbättrade statliga kassahållningen i form av bl. a. en effektivare 

skatteuppbörd innebär en likviditetsindragning från övriga sektorer i eko

nomin. På den genomsnittliga likviditetseffekten under året erhåller staten 

en räntevinst. Denna effekt är av reell och bestående natur. I samband med 

övergången till de nya uppbördsreglerna uppstår i vissa fall en engångsef

fekt på statsbudgeten. då skatt inflyter för mer än de tolv månader som 

budgetåret omfattar. Sådana engångseffekter påve;·kar det kassamässiga 

budgetutfallet under omläggningsåret. 

Den mest betydande förändringen av detta slag är den omläggning av 
uppbörden av inkomstskatt och arbetsgivar3vgifter som chefen för social

departementet avser föreslå regeringen och som jag återkommer till i 

kapitlet Särskilda frågor. 

Jag vill understryka att denna typ av åtgärder inte enbart är av bokfö

ringsmässig karaktär. utan också piiverkar den finansiella utvecklingen i 

ekonomin. Sådana åtgärder kan alltså, vid sidan av allmänna rationalise

ringsskfö, vara ekonomisk-politiskt motiverade genom att det. ex. medför 

en viss minskning av företagens likviditet. De bör i tiden förläggas till 

situationer dä en sädan indragning av likviditet ter sig befogad från ekono

misk-politisk synpunkt och utgör ett led i inflationsbekämpningen. 

Då statliga fonder upplöses och fondbehållningen tillförs statsbudgeten 

uppkommer engångseffekter på budgeten. 

I samband med att televerkets finansiering lyfts ut till kreditmarknaden 

kommer en återbetalning av den rörliga krediten att äga rum. Institutio

nella förändringar av denna art paverkar i hög grad det kassamässiga bud

getutfallet. 
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Unda senare ar har extra inleveranser från affärsverken inneburit för

stärkningar av statsbudgeten. Dessa extra inleveranser utöver sedvanliga 

avkastningskrav bör, liksom övriga extraordinära kassamiissiga budgetför

stärkningar, exkluderas då man bedömer den underliggande. mer långsik

tiga utvecklingen av inkomster och utgifter. 

Statens redovisning av inkomster och utgifter baseras på kassamässiga 

principer. Det redovisade kassamässiga budgetsaldot återspeglar således i 

stort statens upplåningsbehov. Under senare iir har arbetet med att förbätt

ra statens kassahållning intensifierats. Av detta och andra skäl har extraor

dinära kassamässiga budgetförstärkningar, av det slag jag just behandlat, 

fått en allt större omfattning. Därigenom kommer det kassamässiga bud

getsaldot att avvika från vad som kan kallas den långsiktiga underliggande 

budgetutvecklingen. Jag anser det därför rimligt att dessa skillnader redo

visas för riksdagen. 

Av tabell 6 framgår att de extraordinära budgetförstärkningarna uppgick 

till 7,7 miljarder kr. budgetåret 1983/84 resp. 11,3 miljarder kr. budgetåret 

1984/85. 

Tabell 6. Budgetsaldo för budgetåren 1982/83-1984/85 

Miljarder kr.. löpande pris 

Inkomster 
Utgifter exkl. räntor 
Statsskuldriintor 

Kassamässigt budgetsaldo 
Extraordiniira budgetförstärkningar 

lJnderliggande budgetsaldo 

1982/83 

191,3 
229.7 
48.2 

-86,6 
+ 5.9 

-92,5 

1983/84 

217.6 
241.6 

60.9 

-84,9 
+ 7,7 

-92,6 

1984/85 

224, I 
239.9 
65,0 

-80,8 
'+ 11,3 

-92,l 

Som framg{ir av tabell 6 bibehålls det underliggande budgetsaldot i 

löpande pris p<'t en i stort oföriindrad nivå om ca 92 miljarder kr. Därmed 

uppnås det mål för hudgetpolitiken som regeringen tidigare uppställt. Realt 

sett innebiir detta ett minskat underliggande budgetunderskott. 

Genom de extraordinära budgetförstärkningarsom föreslås uppnås en 

pätaglig minskning även i nomindla termer av det kassamässiga budgetun

derskottet. Realt är det sålunda fråga om en avsevärd minskning av det 

statliga upplåningsbehovd. Därigenom - och genom den samtidiga om

liiggningen av kreditpolitiken, vilken jag redovisat i det föregående -

diimpas det inflationstryck som härrör från budgetunderskottet påtagligt. 

4 .• ~ De ekonomiska sambanden mellan stat och kommun 

Kommunsel;.torns finansiella situation inför ftr 1984 ter sig nu betydligt 

ljusare iin vad tidigare bedömningar givit vid handen. Boksluten för år I 9!C 

visar totalt sett i.:tt relativt stort överskott och därigenom en ökad finansiell 
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styrka. Nuvarande bedömningar pekar pf1 överskott iiven för år 1983 för 

merparten av kommunerna och praktiskt taget samtliga landsting. Kal

kyler för år 1984 visar ett gynnsamt finansiellt läge under förutsättning att 

kostnadsutvecklingen kan hållas nere i nivil med regeringens inflationsmål. 

Utdehitcringshöjningarna för ftr 1984 hlir genomsnittligt sett mycket· 

hegränsade. En orsak till detta är en lägre budgeterad kostnadsökning än 

tidigare, såväl vad gäller pris som volym. Bidragande orsaker är också att 

skatteunderlaget från fysiska personer återställs till 100% och att ett riktat 

statligt stöd utgår för år 1984. Kommuner och landsting har uppenbarligen 

ockst't i ökad utsträckning tillvaratagit olika möjligheter att rationalisera 

och effektivisera verksamheten och i vissa fall också direkt skurit ned sina 

utgifter. 

I likhet med tidigare år har den särskilda arbetsgruppen om kommuner

nas ekonomi ( KEAl. vari ingår representanter för linans- och civildeparte

menten. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, gjort kal

kyler i form av räkneexempel över utvecklingen av den kommunala verk

samheten och den finansiella utvecklingen fram t. o. m. år 1986. 

Av KEA-kalkylerna framgår att den volymmässiga ökning som följer av 

att anpassa den kommunala verksamheten till förändringarna i befolkning

ens åldersstruktur endast uppgår till ett par tiondels procentenheter. Beak

tas också effekterna för kommunerna av statsmakternas beslut liksom av 

andra bindningar och planer samt för landstingen av planerad utbyggnad 

enligt de senaste långtidsplanerna (LKELP 83). beräknas volymutveck

lingen komma att uppgå till knappt I % per år 1985 och 1986. 

KEA:s finansiella kalkyler för åren 1985 och 1986 indikerar vid låga pris

och lönekostnadsökningar. en tämligen stabil finansiell situation i kom

munsektorn totalt sett de närmaste åren. Av en alternativ kalkyl framgår 

att en snabbare pris- och löneutveckling leder till en betydande successiv 

försämring av det finansiella läget. Helt avgörande för utvecklingen är 

s[1ledes att löneavtal kan träffas på en låg nivå och att prisutvecklingen kan 

hållas till haka. Detta är också en avgörande förutsättning för möjligheterna 

att finansiera en kommunal verksamhetsexpansion och därmed uppnå en 

sysselsättningsökning i kommunsektorn. 

Sedan KEA-kalkylerna gjordes har en omständighet tillkommit som 

påverkar den kommunala ekonomin. Regeringen har. som jag tidigare 

nämnt, fattat beslut om tillfälliga insatser för att stödja reparationer och 

underhåll av· kommunala fastigheter och anläggningar. Programmet beräk

nas få en total omfattning av en I miljard kr., varav staten bidrar med en 

tredjedel. Projekten skall påbörjas under kalenderåret 1984 och slutföras 

senast under första halvåret 1985. För att underlätta för kommuner och 

landsting att finansiera sina delar av dessa insatser har riksbanken beslutat 

att hl. a. vidga kreditramen för kommunlåneinstituten. 

Regeringen har nyligen haft överläggningar med företrädare för kom

muner och landsting. Avsikten är att de kommunalekonomiska frågorna 
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inför år I 985 efter ytterligare överläggningar och beredning av olika delfrå

gor skall behandlas i en särskild proposition våren 1984. Jag övergår nu till 

att redovisa vissa av de utgångspunkter som, enligt min mening, bör gälla 

för överväganden i dessa frågor. 

Kraven på den statliga budgetpolitiken är som jag tidigare nämnt mycket 

stora. om vi skall få en utveckling av statsfinanserna som stöder våra 

möjligheter att nå en tillräckligt hög ekonomisk tillväxt för att nå full 

sysselsättning. Det statsfinansiella läget ger sålunda inget utrymme för 

beslut om ökade statliga transfereringar till kommunsektorn för år 1985. 1 

stället är det nödvändigt att ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa den 

automatiska utgiftsökning för staten som annars tenderar att uppkomma. 

Samtidigt är det viktigt att vidta sådana åtgärder att de medel som därvid 

blir tillgängliga förs till de områden där de största behoven finns och där 

syssclsättningseffekten blir störst. Vissa omständigheter bör-därvid upp

märksammas. 

Landstingen har t. ex. generellt sett ett bättre finansiellt utgångsläge än 

kommunerna. även om stora variationer finns mellan enskilda kommuner 

resp. landsting. Med de förutsättningar som KEA-kalkylen utgår från. ter 

sig den finansiella utvecklingen i landstingen ljusare än i kommunerna även 

åren framöver. 

En särskild fråga som jag avser att ta upp till behandling är den kommu

nala taxeringen av juridiska personer. De kyrkliga koinmunerna får f. n. 

behålla 80 r.f. av skatteintäkterna från juridiska personer och kommunerna 

40%. medan staten drar in hela denna inkomstskatt till statskassan såvitt 

avser landstingen. Jag vill redan nu nämna att jag iimnar föreslå att den 

kommunala taxeringen av juridiska personer avskaffas. Företagsbeskatt

ningen blir därmed helt statlig, vilket ger mycket stora administrativa 

vinster. Dessa vinster uppväger enligt min mening väl de inotiv som kan 

anföras för en fortsatt kommunal beskattning. Justeringar kommer att 

behöva göras av skattesatser m. m .. eftersom syftet inte är att ge skattelätt

nader för företagen utan att åstadkomma ett mindre komplicerat system. 

Jag avser att i den särskilda propositionen-rörande den kommunala ekono

min till våren redovisa hur bortfallet av det skatteunderlag från juridiska 

personer som nu får tillgodoräknas skall kompenseras. utifrån den samlade 

bedömning som där måste göras. 

4.4 Den konsoliderade offentliga sektorn 

Budgetförslaget för budgetåret 1984/85 innebär att det underliggande 

budgetsaldot kan hållas på en nominellt oförändrad nivå, vilket är en real 

minskning. För det kassamässiga saldot är det fråga om en kraftig real 

minskning. 

Statens finansiella sparande uppvisar en förbättring om ca 5 miijarder kr. 

mellan åren 1983 och 1984. Som andel av BNP beräknas underskottet 

sjunka från 8.4% år 1983 till 7.1 'Yf:· år 1984. 
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Underskottet i kommunernas finansiella sparande för år 1984 beräknas 

till ca 0,9 miljard kr., vilket jämfört med år 1983 innebär en real förbättring. 

Jämfört med tidigare bedömningar innebär detta att kommunernas finan

siella situation klart har förbättrats. 

Även inom socialförsäkringssektorn kan för år 1984 utläsas en förbätt

ring av det finansiella sparandet med ca 1.9 miljarder kr .. jämfört med år 

1983. Socialförsäkringssektorns inkomster fortsätter liksom tidigare år att 

öka med 9-10%· i löpande pris. Till följd av de åtgärder som vidtagits för 

att bryta den automatiska utgiftstillväxten sjunker utgifternas ökningstakt. 

främst vad gäller basbeloppsanknutna transfereringarna till hushållssek

torn. Detta är dels en följd av att devalveringens priseffekt skall räknas av 

vid beräkningen av basbeloppet för år 1984, dels en följd av den avlastning 

från socialförsäkringssektorn som äger rum genom att tilläggsbeloppet till 

basbeloppet omvandlas till en höjning av grundnivån inom folkpensione

ringen. Sammantaget kommer det finansiella sparandet inom socialförsäk

ringssektorn att öka. räknat som andel av BNP, för att år 1984 uppgå till 

2,7%. 

Som ett resultat av det minskade finansiella underskottet för staten, 

kommunernas förbättrade situation och socialförsäkringssektorns förbätt

rade sparande kommer den konsoliderade offentliga sektorns totala spa

rande. som framgår av tabell 7. att avsevärt förstärkas. 

Tabell 7. Den offentliga sektorns finansiella sparande 1981-1984 
<Miljarder kr.) 

1981 1982 1983 

Offentlig sektor totalt -28,I -39.8 -41.1 
varav: staten -46.7 -59,4 -58.4 

kommuner - o.o + 1,0 - 1,0 
socialförsäkringsscktorn +18,6 +18,6 + 18.4 

1984 

-34.4 
-53.8 
- 0,9 
+20.3 

Räknat som andel av BNP sjunker nu underskottet i den konsoliderade 
offentliga sektorns finansiella sparande påtagligt. I diagram 4 åskådliggörs 

hur den snabba urholkning av det offentliga sparandet som inleddes 1976, 

efter år 1982 vänds i ett klart minskat sparandeunderskott. 
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Diagram 4. Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande aren 1970-
1984 

Procent ~v l:lNP 

70 72 74 76 78 80 82 84 

4.5 Budgetpolitiken i ett län~re perspektiv 

Under perioden 1976-1982 ökade statsbudgetens underskott med i ge

nomsnitt D miljarder kr. om året. I I 983 års långtidsbudget presenterades 

kalkyler. enligt vilka redan fattade beslut och gjorda åtaganden skulle 

medföra en fortsatt snabb stegring av budgetunderskottet till drygt 120 

miljarder kr. budgetåret 1987/88. Detta skulle huvudsakligen orsakas av de 

snabbt stigande statsskuldräntor som följer av den tidigare budgetpoliti

ken. Regeringens uppfattning var - och är - att en sådan utveckling är 

oförenlig med målet att återvinna samhällsekonomisk balans vid full sys

selsättning. Riksdagen har instämt i denna bedömning. Det är oundgängli

gcn nödvändigt att bryta den långsiktiga försämringen av statsfinanscrna. 

I och med detta budgetförslag och inberäknat de under hösten 1983 

framlagda förslagen, har viktiga steg i denna riktning tagits. Det kassamäs

siga budgetsaldot minskar som andel av BNP; underskottet cxkl. räntc•r 

sjunker avsevärt och den konsoliderade offentliga sektorns finansiella 
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sparande förbättras. För hudgetåret 1984/8.'i ligger hudgetförslagets saldo 

på en nivå som är ca 20 miljarder kr. biittre i1n vad som beräknades för 

samma budgetår i fjolårets långtidsbudget. medan man under hela perioden 

1976-1982 alltid tvingades registrera en försämring frän langtidshudget till 

budgetförslag. Även om man rensar bort olika slag av engiingseffekter 

framkommer, som jag tidigare redovisat. en stabilisering av det underlig

gande nominella budgetsaldot - vilket innebär att det minskar frän 14.0 Si: 

budgetåret 1982/83 till 11.7C:·r budgetåret 1984/8.5. räknat som andel av 

bruttonationalprodukten. Jag vill dock betona att om vi skall lyckas med 

att långsiktigt sanera statsfinanserna måste den nu p{1bö1:jade hudgetpoliti

ken systematiskt drivas vidare under kommande ~lr. 

Riktlinjer för den lc1ngsi/.:.tiga h11dg1·tpoliri/.:.cn 

Under våren 1984 kommer såväl en ny långtidsbudget som en långtidsut

redning att presenteras. Utan att föregripa resultaten av dessa arbeten -

där bl. a. ramar och mål för den l{rngsiktiga budgetpolitiken kommer att 

diskuteras - vill jag här ange några allmiinna riktlinjer som måste gälla 

under kommande år. 

Om sparandet i den svenska ekonomin sk<lll kunna {1terstiillas till en nivå 

som är förenlig med samhällsekonomisk balans. torde kravet p{1 en sparan

deökning i huvudsak behöva ställas på den offentliga sektorn. Om man 

utgår från en mycket måttlig reallöneutveckling och en påtaglig investe

ringsuppgång inom företagssektorn. vilket är vad som erfordras under de 

närmaste åren, kommer inte hushållens eller företagens sparande annat än 

i begränsad utsträckning att kunna bidra till den erforderliga ökningen av 

det totala sparandet. Detta medför i sin tur att det offentliga sparandet 

måste förstärkas. vilket kräver att det statliga budgetunderskottet. mätt 

som andel av bruttonation<llprodukten. successivt minskas under en följd 

av år framöver. 

Samma krav uppstår också vid en analys·av möjligheterna att finansiera 

budgetunderskottet på ett sätt som är förenligt med en varaktigt låg intla

tionstakt. Vid en förbättring av bytesbalansen kommer en allt större andel 

av budgetunderskottet att behöva finansieras inom landet. Skall det vara 

möjligt att hålla tillbaka de intlationsdrivande impulserna av den likvidi

tetsökning som budgetunderskottet ger upphov till, måste upplåningen i 

banksektorn hållas nere. Detta förutsiitter i sin tur att det totala upplå

ningsbehovet hålls tillbaka för att inte räntenivån skall stiga i en sådan grad 

att tillväxten och kapitalbildningen blockeras. En fast budgetpolitik är 

tillika nödvändig för att bryta förväntningarna om fortsatt inflation. 

Uppgiften att begränsa budgetunderskottet försvåras av statsskuldrän

tornas tillväxt, vilken varit dramatisk under senare år. Från att ha uppgått 

till 4 % av budgetens omslutning budgetåret 197.'i/76 beräknas statsskuld

räntorna budgetåret 1984/85 omfatta ca 21 % av de totala statsutgifterna. 

eller 6.'i miljarder kr. Statsskuldräntornas ökningstakt har uppgått till när-
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mare 4!V·f ~lrligen under perioden 1977178-1982/83. vilket kan jämföras 

med tillviixten i BNP i löpande priser som uppgick till ca 11 %. Denna 

kraftiga ökning av statsskuldriintorna har orsakats dels av de ökande bud

getunderskotten. dels av det stigande ränteläget. Ytterligare en omständig

het som måste uppmärksammas är de kursförluster på den statliga ut

landsskulden som uppkommit som en följd av devalveringarna. 

Niir det gäller uppgiften att linansiera budgetunderskottet måste riin

torna ses som vilka andra utgifter som helst. Det finns i del sammanhanget 

ingen anledning att särbehandla dem. De viixande räntekostnaderna kan i 

sjiilva verket siigas utgöra ett särskilt sv;lrt problem, då dessa snarare 

mlil verkar än gynnar en riittvis fördelning. Det finns anledning att niirmare 

undersöka de fördelningsmiissiga och stabiliseringspolitiska effekterna av 

de ~tigande statsskuldriintorna. Enligt vad jag erfarit har expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi ( ESOl för avsikt att initiera en sådan studie. Det 

sti\r dock redan nu klart att vid en given inkomstökning och en målsatt 

maximal nivå pft budgetunderskottet knmmer stigande ränteutgifter att 

triinga undan andra. från fördelningspolitisk och stabiliseringspolitisk syn

punkt mer önskviirda, utgifter. De hidr.ar därmed till en alltmer oönskad 

fördelning av viilfiirden samtidigt som de försvårar stabiliseringspolitiken. 

I ett liingre perspektiv hotar de därför de grundläggande syftena bakom 

den offentliga sektorns verksamhet. 

De snabbt stegrade statsskuldriintorna utgör sålunda ett reellt ekono

miskt och politiskt problem. vilket ockst1 understrukits av riksdagen (fiU 

1983/84: 15). Dessa ränteutgifter kommer. om den statsfinansiella utveck

lingen inte kontrolleras. att liigga än allvarligare restriktioner på det ekono

misk-politiska handlingsutrymmet. 

I grunden finns ingen annan hållbar väg ur problemet iin att bringa ned 

budgetunderskottet - en uppgift som försvf1ras just av den kraftiga årliga 

ökningen av statsskuldräntorna. 

En längsiktig politik för att sanera statsfinanserna måste bygga på flera 

olika typer av åtgärder. som vidtas samtidigt och koordinerat. Det gäller 

friimst: 

- en politik för att öka tillväxten i vilr ekonomi. 

- iitgärder för att effektivisera den offentliga verksamheten och i vissa fall 

föriindra dess organisations- och finansieringsformer. 

- ned-,;kärningar av vissa utgifter. samt 

- vissa skattchöjningar. 

Efter de sex borgerliga regeringsåren var statsfinanserna i så djup oba

lans att uppgiften att sanera dem är mycket svår och omfattande. Som jag 

framhi"illit i det föregående måste budgetpolitiken även fortsättningsvis 

innehålla både en mycket hård utgiftsprövning. inkl. direkta utgiftsned

skärningar. och vissa skatte- och avgiftshöjningar. Inte minst utgifts

trycket frän statsskuldräntorna kräver dylika åtgärder i sådan omfatlning 

att det blir kännbart för medborgarna. 
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Att sanera statsfinanserna är dock. som jag redan framhållit. en långsik

tig uppgift. Föreställningarna om att man snabbt och pätagligt kan reduce

ra budgetunderskottet genom en ensidig {1tstramningspolitik iir enligt min 

mening felaktiga. En sådan politik slår nämligen direkt mot den ekonomis

ka tillväxten. Den minskar produktionen och ökar arbetslösheten. 

En politik som syftar till att sanera de offentliga finanserna men försöker 

åstadkomma detta med åtgärder som kviiver produktionsökningen och 

driver upp arbetslösheten är enligt min mening dömd att misslyckas. I 

stlillet är en återgång till fullt kapacitetsutnyttjande. efter vägar som inte 

driver upp inflationen eller ökar bytesbalansunderskottet. det viktigaste 

enskilda bidrag som kan ges till vår stri\van att nft finansiell balans. Olika 

beriikningar tyder på att ungefär hiilften av det offentliga sparandeunder

skottet i Sverige beror på det lftga kapacitetsutnyttjandet. En föergil.ng till 

full sysselsättning skulle således kraftigt minska de offentliga finansiella 

underskotten - dels genom att skatteinkomsterna automatiskt steg. dels 

genom att olika kostnader för arbetslösheten bortföll. 

Men eftersom en begränsning av budgetunderskottet samtidigt är en 

förutsättning för att vi skall kunna pressa tillbaka inflationen. måste dessa 

bilda uppgifter - att öka tillväxten och sanera statsfinanserna - lösas 

samfällt. Vi kan inte underli\ta att vidta omedelbara åtgärder mot budget

underskottet i hopp om att tillväxt i framtiden så småningom skall dra iled 

det th oss. Därför krävs. även i dagens situation med tämligen lågt kapaci

tetsutnyttjande. ett kontinuerligt rationaliserings- och besparingsarbete i 

den offentliga sektorn. innefattande utgiftsnedskiirningar och skattehöj

ningar. 

Till yttermera visso skulle, som jag nyss framhöll. ungefär hälften av det 

offentliga sparandeunderskottet i vårt land bestå även vid full kapacitetsut

nyttjande. Detta iir ett mått p~I det strukt11rclla budgetundersk0ttet: det vill 

siiga det som ej beror på kostnader för att vi inte fullt ut utnyttjar våra 

produktiva resurser. Det strukturella finansiella sparandet i den offentliga 

sektorn - som alltså bör skiljas från det faktiska finansiella sparandet i den 

offentliga sektorn - har försämrats i ungefär samma takt som andra mått 

pä det offentliga sparandet: frän ett överskott motsvarande 6% av BNP år 

1976 till ett underskott motsv~irande 49( av BNP år 1983. 

Denna utveckling måste oundgiingligen brytas. Medan det finns goda 

skäl att acceptera konjunkturella underskott i det offentliga sparandet för 

att kunna motverka arbetslösheten vid lågkonjunkturer. är det i längden 

ohållbart att låta de strukturella underskotten växa på det sätt som ägt rum 

i Sverige sedan år 1976. Innebörden är ju att vi även vid full sysselsättning 

skulle drabbas av ett snabbt växande budgetunderskott med de stigande 

räntekostnadsproblem ett s{1dant för med sig i form av risker för utträng

ning av andra. viktigare statwtgifter. 

Slutsatsen är därför att existensen och tillväxten av det strukturella 

underskottet utgör ett allvarligt hinder för vära möjligheter att nå full 
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sysselsiittning och stahil tillviixt av produktionen. Diirför mftste vi - också 

med dagens 1:1ga kapacitctsutnyt tjande - föra en stram budgetpolitik och 

striiva efter att effektivisera och rationalisera den offentliga verksamheten. 

0111priirni11g och rntio11aliseri11g 

Atgärderna för att effektivisera den offentliga verksamheten och i vissa 

fall föriindra dess organisations- och finansieringsformer måste spiinna 

över ett hrett falt. 

Inom regeringskansliet har inletts ett arbete som skall ge underlag och 

utgf1ngspunkter för Jet vidare långsiktiga arbetet med att utveckla och 

förnya den t1ffentliga sektorn. Detta arbete utgftr bl. a. från att de ekono

miska resurserna iir knappare än tidigare och att den sociala och tekniska 

utvecklingen har skapat både nya förutsiittningar för och nya krav pii 

verksamhetens inneh~lll och former. I detta sammanhang behandlas exem

pelvis frågan om hur medhorgarnas, partiernas och övriga folkrörelsers 

möjlighdcr till aktiv medverkan. delaktighet och ansvar i den kommunala 

_ verksamheten kan ökas. Vidare behandlas frågekomplex som decentrali

sering. förenkling av del statliga regclsystcmet, begränsning av normgiv

ning m. m. 

Genom detta arbete ges en grund för en genomgripande prövning av 

existerande offentliga verksamheter. där en utgångspunkt måste vara att 

de krav och önskemål som av medborgarna riktas mot den offentliga 

sektorn förändras över tiden och att den offentliga verksamheten därför 

också måste förändras. 

Ett langsiktigt och metodiskt arbete inriktat på att både sanera de offent

liga finanserna och fortlöpande anpassa \'erksamheten till medborgarnas 

förändrade krav och önskemål ställer krav på förutseende och framförhåll

ning. På det statliga området har behovet av ett genomarbetat underlag för 

beslut om omprövning och omprioritering i del årliga budgetarbetet vuxit 

sig allt starkare i takt med att kraven på budgetpolitiken skärpts. För att 

möta detta behov har beslut fattats om ell stort antal översyner av både 

verksamheter och transfcreringssystem. Exempel på sådana översyner 

utgör Je s. k. strukturprojekt som anmäldes i den senaste komplettcrings

propositionen. Denna typ av översyner har redan i t1era fall resulterat i 

regeringsförslag och riksdagsbeslut. 

Eftersom det statslinansiella Uiget kommer att vara ansträngt inom över

skådlig framtid är det väsentligt att denna typ av översynsarbcte drivs 

vidare på nya områden. Endast så kan vi få det c1fordcrliga bcslutsunderla

gct för större rationaliseringar, omprövningar och omprioriteringar. 

I detta arhete har statskontoret och riksrevisionsvcrket en central roll. 

Även utrcdningsväscndets roll bör betonas. Utgångspunkten för kommit

teernas verksamhet skall vara att för alla förslag till utgiftsökningar redovi

sa hur dessa kan finansieras genom rationaliseringar och omprioriteringar 

inom utredningsområdet. såvida inte annat särskilt anges i utredningsdi-
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rcktiven. 1. vissa fall har kommitteerna dessutom [ilagts att redovisa ett 

alternativ där verksamheten skall bedrivas med en väsentligt reducerad 

resurstilldelning. Detta arbetssätt bör komma till anviindning i ökad ut

sträckning. 

Vidare kan kommitteerna göra betydande insatser genom att särskilt 

bevaka indexkopplingar och andra automatikinslag inom utrcdningsområ

det. Arbetet med att begränsa de automatiskt verkande regler som styr en 

så stor del av utgifterna måste drivas vidare. 

En viktig del av översynsarbetet är också att undersöka ytterligare 

möjligheter att förbiittra statens kassahållning. 

Jag har tidigare i min redogörelse för utgifternas utveckling redogjort för 

tillämpningen av huvudförslaget för budgetåret 1984/85 samt för de bedöm

ningar som har gjorts i samband härmed. Jag vill i detta sammanhang något 

beröra de årliga anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar i 

de delar som rör den statliga förvaltningen. 

Det är väsentligt att de statliga myndigheterna kan fös att medverka till 

att höja effektiviteten i verksamheten och kritiskt granska denna i syfte att 

ge utg{ingspunkter för omprövning och omprioritering. Härigenom blir det 

möjligt att i detta förändringsarbete tillvarata den kunskap som myndighe

terna har om sin verksamhet. 

Ett sätt all få en sådan medverkan 'från myndigheterna är att de i sin 

planering får utgå från en realt minskad resurstilldelning. I anvisningarna 

för myndigheternas an slagsframställningar för budgctiiret 1985/86, som jag 

avser föreslå regeringen att lägga fram i början av ilr 1984, bör därför det 

s. k. huvudförslaget gälla som planeringsförutsättning för myndigheterna. 

Denna ansats är samtidigt en viktig utveckling av de generella besparings

dircktiven enligc huvudförslaget. Myndigheterna kommer i minskande ut

sträckning all kunna tillgodose besparingskraven genom cll löpande var
dagsrationaliseringsarbete. Därför måste myndigheternas anslagsfram

stiillningar i ökad utsträckning innehälla konkreta förslag avseende verk

samhetens innehålL organisation m:h regelverk som kan leda till minskade 

kostnader. 
Vad gäller möjligheterna att basera medelstilldelningen pa huvudförsla

get får regering och riksdag pröva fnlgan utifrän de förutsättningar som 

gäller för varje verksamhetsomrilde och med beaktande '.IV de krav som 

statsmakterna ställer. Jag vill i detta sammanhang understryka all ett 

villkor för att en sådan prövning skall vara möjlig är att myndigheterna 

redovisar huvudförslag i enlighet med de anvisningar som ges och därvid 

anger de åtgärder som är nödvändiga för att klara minskningarna i resurs

tilldelningen på kort och lång sikt samt de konsekvenser för verksamheten 

som eventuellt uppkommer härav. Utgångspunkten för denna redovisning 

bör vara den analys som myndigheten skall göra i sin långtidsbedömning. 

Denna information bildar en viktig grund för regeringens bedömning och 

prioritering samt redovisning och förslag till riksdagen. 
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Det iir angeläget att myndigheterna ser sin verksamhetsut veckling i ett 

längre perspektiv iin ett budgetär i sänder. och bygger.upp anslagsfram

ställningen i enlighet härmed. Det iir då lättare att bedöma vilka effekter 

huvudförslaget får. Särskilt berörda är diirvidlag de myndigheter som 

befinner sig i en situation där det löpande effektiviserings- och rationalise

ringsarbetet inte förslår för att täcka in det samlade kravet på besparing 

och rationalisering. Ju större behovet är av omprövning. omprioritering 

och större rationaliseringsinsatser. desto mer tid för gencim!örande torde 

krävas om alltför kraftiga negativa effekter vid omställningen skall kunna 

undvikas. 

Mot denna bakgrund har i tidigare årliga anvisningar möjligheter getts 

för myndigheterna att fördela toi::·f real resursminskning över en fcmiirspe

riod, men med minst 6% inom tre är. Myndigheterna ges härmed möjlighet 

att lämna förslag till omfördelning i tiden av produktivitets- och bespa

ringskraven. Härvid har myndigheterna även getts möjligheter att erhåll<t 

en tillfällig real resursökning för att finansiera rationaliseringsinsatser. som 

behövs för att uppna besparings- och produktivitetskraven. Härigenom ges 

bättre möjligheter att anpassa genomförandet till de specifika förutsätt

ningar som gäller i det enskilda fallet. Av myndigheterna har kriivts att det 

av anslagsframställningarna skall framgii vilken del av myndigheternas 

verksamhet som skall upphöra eller minska samt vilka konkreta föränd

ringar i organisation eller verksamhet som behöver vidtas. Underlaget bör 

ge möjlighet för statsmakterna att fatta beslut avseende minst en treiirspe

riod. 

Riksrevisionsverket har i samråd med finansdepartementet gjort en upp
följning av ett 80-tal av årets anslagsframställningar och diirvid bl. a. kon

staterat att mycket få myndigheter utnyttjat denna möjlighet. Verket kon

staterar också att en försämring inträtt vad avser den allmänna efl.erlevna

den av kravet på redovisning av ht1vudförslaget. 

Enligt min mening är del nödvändigt all myndigheterna inför budgetttret 

1985/86 i ökad utsträckning redovisar ett huvudförslag som innebär att 

rationaliserings- och bcsparingskraven fördelas över en längre period. 

Jag avser att i de årliga anvisningarna understryka kravet pa beskrivning 

av konsekvenserna för verksamheten av att huvudförslaget genomförs. Ett 

sådant underlag är nödvändigt för att regering och riksdag. i högre grad än 

vad som nu kunnat ske. skall kunna bedöma möjligheten och lämpligheten 

i varje enskilt fall av att genomföra huvudförslaget och i vilken form det 

skall kunna ske. Om ett sädant underlag trots allt inte. redovisas mäste 

slutsatsen vara att huvudförslaget kan genomföras utan påtagliga konse

kvenser för verksamheten. 
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5 Avslutning 

Regeringens politik börjar ge resultat. Det du.kr inget tvivel om att 

Sveriges ekonomi är pa väg in i ett nytt skeue av tillväxt och ~\terhiimtning. 

samtidigt som obalanserna minskar. 

Återhämtningen har, såsom avsett, koncentrerats till inuustrin och and

ra utlandskonkurrerande sektorer. Snabbheten och effektiviteten i närings

livets reaktion på ett fört.ättrat kostnads- och konkurrensläge är glädjande. 

De stora framgångarna på exportmarknaderna tyder pä att det svenska 

näringsliveUir bättre anpassat. strukturellt sett, till dagens och morgonda

gens marknadsvillkor än de täta krisrapporterna under de gångna åren gett 

intryck av. 

Ändå är det uppenbart att den utlandskonkurrerande delen av näringsli

vet är för liten och har otillräcklig produktionsförmåga för all full syssel

sättning skall kunna uppnås vid balans i utrikesbetalningarna. Stora insat

ser måste således göras under de närmaste åren för denna sektors utbygg

nad och förnyelse. 

Förbiittringen av balansen i Sveriges ekonomi visar sig framför allt i en 

kraftig minskning av bytesbalansens underskott. Det blev 1983 mindre än 

en tredjedel av underskottet 1982 och väntas minska ytterligare under 

1984. 

Men även den offentliga sektorns finansiella underskott bö1jar visa 

tendenser att minska. efter många års oavbruten ökning. Det kassamässiga 

underskottet visar säväl budgetåret 1983/84 som 1984/85 en klar nedgång, 

som i reala termer är mycket påtaglig. Om extraordinära budgetiitgärder av 

engfmgskaraktär exkluderas visar det sig att det underliggande und_erskot

tet kan hållas på en nominellt oförändrad nivå, vilket innebär all det 

minskar både realt och i relation till brultonationalprodukten. 
I denna utveckling mot ökad tillväxt och bättre balans ligger säväl 

möjligheterna som begränsningarna hos den ekonomiska politik som kan 

föra Sverige ur krisen. Det är enb;1rt genom en stabil och tillriicklig produk

tionsuppgång som sysselsättningen kan öka och arbetslösheten långsiktigt 

och uthålligt tas ner. Det betyder att arbetet med att minska budgetunder

skottet inte får drivas så långt att det kväver tillväxten och ökar arbetslös

heten. Men finanspolitiken m<lste ändil ha si'.idan stramhet, att underskottet 

förhindras att driva upp räntor och inflation och därigenom hämma tillväxt 

och sysselsättning. 

Lösningen på detta svåra avvägningsproblem miiste enligt regeringens 

mening vara att en generellt stram utgifts- och skattepolitik kombineras 

med åtgärder. som mycket bestämt inriktas mot att öka produktion, inves

teringar och sysselsättning i första hand inom den konkurrensutsatta sek

torn. 

Redan resultaten för 1983 men ännu mer utsikterna för 1984 angcr att det 

är möjligt att ni'.i en sådan avvägning mellan restriktiva och expansiva 
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in~lag i den ekonomiska politiken. Utvecklingen i iir bör inte endast ytterli

gare förstiirka tillviixten och minska balansbristerna i var ekonomi. Pa ett 

par centrala omdden skulle dessutom en avgörande vändning till det 

bättre kunna ske. 

Det giillcr för det första arbetslösheten, som för första gängen p<t flera år 

hör kunna minska påtagligt. För det andra förutses en avsevärd uppgång 

av industrins investeringar. vilket ocksii markerar ett trendbrott efter 

många år av kraftigt investeringsfall. 

Ett samband iir emellertid helt entydige: den viktigaste faktorn bakom en 

fortsatt uppgång av produktion och sysselsättning är det fördelaktiga kost

nads- och konkurrensläge som uppnåtts. Och enda sättet alt bibehålla 

denna stimulansfaktor är att kostnads- och prisstegringen i Sverige hålls på 

samma nivä som i våra viktigaste konkurrentländer under kommande år. 

Det iir mot den bakgrunden som regeringen för det andra steget i sin 

ekonomisk-politiska strategi satt kampen mot inflationen i centrum. 1 en 

rad avseenden är också förutsiittningarna gynnsamma för att rejiilt ta ner 

inllationswkten. Inflationstrycket lir lågt. både internationellt och i Sveri

ge. Den finansiella obalansen i v{tr ekonomi minskar. Prissättningen på 

flera viktiga områden liksom den offentliga sektorns utgiftspolitik har 

redan anpassats till en liign.: prisstegringstakt. 

Samtidigt måste vi vara medvetna om att inflationen skall pn:ssas ner i 

ett skede då industrikonjunkturen går uppät. vinsterna stigit kraftigt och 

efterfriigan pä arbetskraft ökar. En rad iitgiirder har vidtagits för att för

hindra att vinstuppgången slår över i en kostnadsuppdrivandc löneutvcck

ling. 

Men samhällets insatser ensamma avgör inte hur stor inflationen ,blir. 

Det avgörs till slut av alla dem som i realiteten bestiimmer kostnader \1ch 

priser: fön.:tagcn. arbetsmarknadens parter, de enskilda hushällen. Genom 

att siitta sina längsiktiga intressen före de kortsiktiga. genom att ta sin 

rimliga del av samhällsansvaret, kan alla dessa medverka till att kampen 

mot inflationen blir framg{1ngsrik - och diirmed ocksä kamp~n mot arbets

lösheten. 

Näringslivet måste bidra genom att hålla nere sina priser och genom att 

så snabbt som möjligt omsätta sina vinster i ökade investeringar. produk

tion och syssclsiittning. Arhetsmarknadens parter måste göra sin insats 

genom måttfulla löncuppgörelser. Det finns vid det hiir laget många års 

bittra e1farenheter av hur i kronor och ören stora lönehöjningar snabbt 

ätits upp av nya prisstegringar, som försiimrat köpkraft och levnadsstan

dard och till slut också syssclsiittningen. Därför borde avtalsrörelsen inrik

tas på att nå biista möjliga förutsättningar för stigande n:allöner till minsta 

möjliga kostnad för produktionen och sysselsättningen. 

Den svenska nationen har i tidigare ekonomiskt svåra skeden visat sin 

förmäga att lösa problemen genom heslut som bygger på förnuftet och 

solidaritetens principer. Det borde vara möjligt att mobilisera dessa egen

skaper även denna gång. 
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Sverige har nu möjligheten att ta ett avgörande steg på vägen ut ur den 

ekonomiska krisen, bort från arbetslöshet och stagnation. Det ankommer 

på oss själva om vi förmår utnyttja den. 

4 Rihdt1i:e11 /'.ll33!8./. I .1t1111/. Nr 1110. Hilai:ll I 
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Särskilda frågor 

1 Statliga kreditgarantier, m. m. 

Statligt stöd har under senare år i ökande utsträckning lämnats i form av 

statliga garantier. De statliga garantiengagemangen har en betydande om

fattning. Det finns dätför skäl att i det följande lämna en relativt ingående 

redogörelse för denna verksamhet. 

De statliga garantierna består i huvudsak av s. k. kreditgarantier. Dessa 

lämnas som säkerhet för lån som tas upp på den n:guljära kreditmarkna

den. En delvis annan typ av garantiengagemang kännetecknas av att staten 

för vissa organ har tillskjutit en grundfond eller garantifond. som består av 

en av riksgäldsfullmäktige utfärdad garantiförbindelse. En sådan fond är 

den yttersta säkerheten för resp. organs upplåning. Statliga garantier an

vänds också i form av försäkringar som utlöses om vissa villkor uppfylls. 

Exportkreditgarantisystemet är ett exempel på detta. Gemensamt för de 

statliga garantierna är att de inte i sig innebär utgifter för staten, men att 

staten kan drabbas av utgifter. som belastar statsbudgeten, om garantin 

måste infrias. Vidare kan stora statliga garantiengagemang påverka be

dömningen av staten som låntagare och därmed påverka villkoren och 

kostnaderna för den statliga upplåningen. 

Riksrevisionsverket (RRVJ har regeringens uppdrag att följa verksamhe

ten med statliga garantier och att två gånger per år lämna en redovisning av 

denna verksamhet. Som ett led i strävan mot en effektivare och mer 

ändamålsenlig hantering av statliga garantier genomför RRV f. n. en över

syn av dessa frågor. I uppdraget ingår också att redovisa förslag till 

åtgärder. 

Jag kommer nu att redovisa och kommentera verksamheten med statliga 

garantier per den 30 juni 1983. Redovisningen baseras på de uppgifter som 

RRV har lämnat. Liksom tidigare år tillämpas kassamässig redovisning. 
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I tabell I ges en översiktlig bild av förhållandena. 

Tabell I. Statliga kreditgarantier, m.' m. per den 30 juni 1983 
Milj. kr. 

Garanlier 
utfärdad.: av Den 30juni 1983 Budgetåret 198::!/83 

Medgiven Gjorda Garan- Utgif- Inkoms-
garantiram garanti- terad ter p. g. a. ter från 

utfäs- kapital- infriade garanti-
tel ser skuld garantier avgifter 

Riksgiildskontoret 63 143 50876 50870 365 65 
(varav grund fonds-
förbindelser) (18 796) (18 796) (18 796) (-) (-) 

Exportkreditnämnden 50400 67241 24433 800 261 
Statens vattenfallsverk 7138 8661 7 263 
Lantbrubstyrelsen 3 865 3 651 3462 25 
Statens industriveri,; 2147 1870 I ::!30 m 12 
Statens delegation 
f. rymdverksamhct 986 
I ndustrideparte-
mentet 650 
Televo:rket 310 137 137 
Luftfartsverket 203 )00 200 
Överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar 125 70 37 0 
Övriga 379 272 245 7 

Summa 129346 132978 87877 1324 338 

De av riksdagen eller regeringen medgivna garantiramarna uppgick den 

30juni 1983 till sammanlagt 129,3 miljarder kr. Härav uppgick grundfond

förbindelserna till 18,8 miljarder kr. Garantiramarn<i ökade under budget

året 198:!/83 med 14,9 miljarder kr. Ökningen bestod främst av vidgade 

ramar för garantier för varvsproduktion. Garantiramarna för statens vat

tenfallsverks engagemang i Forsmarks Kraftgrupp samt för Svenska Petro

leum har också vidgats kraftigt. 

Den 30juni 1983 uppgick garantiutfiistelsema till 133,0 miljarder kr. Det 

är främst exportkreditgarantierna. för vilka utfästelse enligt gällande regler 

kan lämnas till belopp som överstiger de fastställda garantiramarna. samt 

riksgäldskontorets garantigivning, som svarar för skillnaden mellan garan

tiutfästelser och garantiramar. Att Vattenfalls verkets utfästelser för Fors

marks Kraftgrupp överstiger garantiramen förklaras av att ramen ur

sprungligen gavs i svenska kronor, medan utfästelser och garanterad kapi

talskuld till stor del lämnats i utländska valutor och därmed påverkas av 

förändringar i valutakurserna. 

Den garanterade kapitalskulden - det egentliga statliga åtagandet -

uppgick den 30 juni 1983 till 87 .9 miljarder kr. Betydande skillnader mellan 

garanterad kapitalskuld och gjorda garantiutfästelser fanns liksom tidigare 

år framför allt inom exportkreditgarantisystemet. 

Tyngdpunkten i de statliga garantiengagemangen ligger i exportkredit 

Inkomster 
p. g. a. å1erbe-
talning av 
tidigare in-
friade garan-
ticr 

130 

(-) 

185 

6 
4 

() 

325 
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garantier och garantier för varvsproduktion (som faller inom riksgäldskon

torets verksamhetsområde). Detta framgår av figur I, där den garanterade 

kapitalskuldens fördelning på samhällsområden illustreras. 

Figur I. Garanterad kapitalskuld 1983·06-30 fördelad på samhällsområden 
Milj. kr. 

Industri 
exkl. varv 

11 900 
(13 %) 

10694 
(12 %) 

25312 
(29%) 

Varv 

Jordbruk och fiske 3 666 (4 %) 

I Kommunikation 553 (1 %) 

, Övrigt 789 ( 1 %) 

24733 
(28%) 

Exportkredit
garantier 

Under budgetåret 1982/83 ökade den garanterade kapitalskulden med 

13 ,2 miljarder kr. Drygt 6,2 miljarder kr. av denna ökning beror enligt 

RRV:s redovisning på valutakursförändringar; till följd av bl. a. devalve

ringen hösten 1982 har värdet i svenska kronor av garantier som lämnats i 

utländsk valuta stigit. Detta gäller i särskilt hög grad varvsgarantier. De 

största ökningarna, exkl. effekter av ändrade valutakurser, faller på ex

portkreditgarantierna, varvsgarantierna och på Vattenfallsverkets garanti

er till Forsmarks Kraftgrupp. Större ökningar kan också noteras beträffan

de lantbruksgarantier, garantier till Svensk Kärnbränsleförsörjning AB 

samt till Stiftelsen Samhällsföretag. 

Utgifterna till följd av infriade garantier uppgick under budgetåret 1982/ 

83 till 1 324 milj. kr. Under motsvarande period var inkomsterna från 

garantiavgifter 338 milj. kr., medan återbetalningarna av tidigare infriade 

garantier uppgick till 325 milj. kr. Statens kus.1·t11mls.1·iRa 11mlersko11 för 

budgctiiret 1982/83 uppgick såkdes till 661 milj. kr. exkl. kostnader för att 
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administrera garanti verksamheten. Underskottet avsåg i huvudsak ex

portkrcditgarantisystcmet (354 milj. kr.l. varvsgarantierna (171 milj. kr.) 

och industrilåncgarantisystemct (96 milj. kr.). För garantivcrksamheten 

som helhet kan således även för budgetåret 1982/83 noteras ett kraftigt 

underskott. 

Med utgångspunkt i principen att statliga garantier inte skall innehålla 

något subventionselemcnt tas numera i flertalet fall ut en garantiavgift på 

nya garantier för att täcka förlustriskcn och kostnaderna för administra

tion. m. m. Bl. a. för att risken för förluster i princip uppstår så snart en 

garanti har beviljats bör garantiavgifterna inbetalas i förskott. Jag har i 

dessa frågor. samrått med berörda statsråd. som avser att senare åter

komma till regeringen med förslag om regler för garantiavgifter. 

Det nuvarande statliga garantiengagemanget är relativt långsiktigt. Det 

framgår av den särskilda analys som RRV har gjort av omfattningen av 

garantiåtagandena under den framförliggande tioårsperioden, under anta

gande av att inga nya garantier beviljas. Enligt redovisningen kvarstår vid 

slutet av perioden en garanterad kapitalskuld om ca 30 miljarder kr. Härav 

utgör grundfondförbindelser och andra garantier utan fastställd förfallodag 

ca 23 miljarder kr. Den framtida garantiskuldens omfattning bestäms till 

stor del av vilken löptid som fastställs för de garantier som beviljas. Det är 

bl. a. mot denna bakgrund angeläget att så långt möjligt begränsa garantier

nas löptid. 

För att få en rättvisande bild av garantiverksamheten bör de inkomster 

och utgifter som den medför i princip bruttoredovisas. Jag kommer därför 

att senare i dag föreslå att ett nytt anslag tas upp på statsbudgetens 

utgiftssida under sjunde huvudtiteln. Anslaget skall belastas med utgifter 

för att infria sådana garantier för vilka utgifterna f. n. inte bruttoredovisas. 

Jag övergår nu till att redovisa de förslag som regeringen under inneva

rande budgetår har lagt fram samt de förslag för budgetåret 1984/85 som 

berörda statsråd i dag kommer att lägga fram avseende ramar för statliga 

åtaganden i form av garantier. De förändringar av olika rambelopp som jag 

därvid kommer att behandla avser, om inte annat särskilt anges, ett ikraft

trädande vid ingången av budgetåret 1984/85. 

Inom utrikesdepartementets område föreslås att lån till personal inom 

biståndsförvaltningen som f. n. finansieras över statsbudgeten ersätts med 

lån med statlig kreditgaranti. För budgetåret 1984/85 föreslås en garantiram 

av 5,5 milj. kr. 

lnomfiirsvarsdepartementets område föreslås en lånegaranti av 6.5 milj. 

kr. till Stiftelsen Gällöfsta Kurscentrum för utbyggnad av förläggningslo

kaler. 

Inom komm11nikationsdepartementets område har i prop. 1983/84: 14 

föreslagits att en garantiram för fartygsfinansiering om 35 milj. kr. ställs till 

Rederi AB Gotlands förfogande. Därutöver förutsätter avtalet med staten 

en garantiram för rörelsekrediter om sammanlagt 70 milj. kr. Dessa garan-
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tiramar ersätter nu gällande ram om 35 milj. kr. Statens järnvägar föreslås 

få rätt att inom en ram av 300 milj. kr. lämna borgen till 'ett dotterbolag som 

skall handha den busstrafik som f. n. sköts inom statens järnvägar. 

Inom uthildningsdepartementets område kommer statsrådet Göransson 

att för nästa budgetår - i likhet med vad som gäller för innevarande 

budgetår - föreslå att årliga ramar om 2 milj. kr. resp. 1.5 milj. kr. skall 

gälla för lån till nyetableringar av bokförlag resp. bokhandel. 

Inom jordbruksdepartementets område föreslås att garantiramarna för 

jordbrukets. trädgårdsnäringens och rennäringens rationalisering för bud

getåret 1984/85 fastställs till sammanlagt 457 milj. kr. Det innebär en 

minskning med ca 63 milj. kr. i förhållande till de garantiramar som gäller 

för innevarande budgetår. Garantiramarna för lån till fiskenäringen före

slås bli oförändrade 23 milj. kr. Garantiramen för åtgärder som främjar 

fritidsfisket föreslås nästa budgetår bli I milj. kr .. vilket är en minskning 

med I milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Den årliga garantiramen 

för lån till byggande av skogsvägar föreslås bli oförändrat. 11 milj. kr. 

Inom bostadsdepartementets område föreslås i prop. 1983/84: 90 att ett 

särskilt statsägt kreditaktiebolag för finansiering av statliga bostadslån 

inrättas fr. o. m. budgetåret 1985/86. Institutet föreslås bli tillfört en grund

fond av I 000 milj. kr.. som lämnas i form av en statlig garanti. 

Inom industridepartementets område föreslås att den årliga garantira

men för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service 

nästa år sätts till oförändrat 52 milj. kr. Vidare föreslås att borgensramen 

för vattenfallsverket höjs med 1877 milj. kr. Statsrådet Dahl har i prop. 

1983/84: 62 föreslagit att de tidigare möjligheterna till lån från oljecrsätt

ningsfondcn för stöd för oljeersättande åtgärder ersätts med lånegarantier. 

För detta ändamål föreslås en totalram av 915 milj. kr. 

Inom ifrriga departements verksamhetsområden har inga förslag till 

ändring av garantiramar lagts fram under innevarande budgetår. Inte heller 

i budgetpropositionen föreslås att gällande garantiramar ändras eller att 

nya tillkommer. 
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De förslag till förändringar av ramarna för statligt garantiåtagande som 

jag här har redovisat sammanfattas i följande tabell. 

Tabell 2. Föreslagna fÖrändringar av ramar för statligt garantiåtagande fr. o. m. den 30 juni 1983 t. o. m. den I 
juli 1984 

Milj. kr. 

Garantiram Förändring 
mellan 1983-06-30 

1983-06-30 1983-07-01 1984-07-01 och 1984-07-01 

Garantier för l{m till 
personal inom bistånds-
förvaltningen 5.5 + 5.5 1 

Garantier för lån till 
Stiftelsen Gällöfsta Kurs-
centrum 1.5 8.0 + 6.5 
Garantiram för lån till Rederi 
AB Gotland 3.\0 35.0 105.0 + 70.0 
Garantiram för SJ 300.0 + 300.0 
Garantier för län till förlag 
och bokhandel 5,5 9.0 12.5 + 7.0 1 

Garantier för lån till 
jordbrukets rationalisering 
m.m. 3 865.2 4384.7 4 841.7 + 976.5 1 

Garantier för J;'m till fis-
keföretag. etc. 
Övriga ramar för statligt 

65.8 90.4 114.0 + 48.2 1 

garantiiltagandc 125 197.9 125 197.9 125 197,9 
Garantier för lån till byggande av 
skogsvägar 18.8 29.8 40.8 + 22.0 1 

Garantier för lån till företag i 
gle~bygd m. m. 116.1 168,J 220.1 + 104.0 1 

Garantier för lån för oljeersättande 
iitgärder 915,0 + 915.0 
Borgen for statens 
vattenfallsverk 11638,0 I 1638,0 13515.0 +I 877.0 
Övriga ramar för statligt garanti-
åtagande 113 599.9 I 13 599.9 113599.9 

Summa 129345,!I 129954,9 133677,5 +4331,7 

1 För dessa garantisystem faststiills garantiramar för varje budgetår, s. k. årliga ramar. in0m vilka garantier får 
utfärdas oavscll omfattningen av tidigare åtaganden. De ökningstal som redovisas anger den maximala 
ökningen av garantiramarna utan att hänsyn tagits till att garantiåtagandena under loppet av budgetåret 19tD/ 
84 kommer att nedamorteras. 

Om riksdagen bifaller regeringens förslag kommer således ramarna för 

statens garantiåtaganden att öka från 129 346 milj. kr. den 30 juni 1983 med 

maximalt 4332 milj. kr. till ingången av budgetåret 1984/85, dvs. till sam

manlagt 133678 milj. kr. 
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2 Finansieringen av affärsverkens verksamhet 

Statens Järnvägar 

Statens järnvägar <SJ) bedriver en omfattande busstrafik i landet. Om

kring 90 % av busstrafikens intäkter härrör från trafik som bedrivs enligt 

entreprenadavtal med främst de regionala trafikhuvudmiinnen. SJ arbetar 

här jämsides med privata. kommunala och övriga statliga trafikföretag. 

Med den utveckling som skett sedan det regionala huvudniannaskapet 

tillkom, har det blivit allt mer väsentligt att SJ kan arbeta på villkor som är 

så likartade övriga företag som möjligt. 

Chefen för kommunikationsdepartementetkommer senare i dag att före

slå att den fortsatta anskaffningen och finansieringen av bussar till SJ. 

liksom anläggningar och inventarier i övrigt för busstrafiken. får göras av 

ett inom SJ f. n. vilande dotterbolag. Bolaget föreslås sedan leasa utrust

ningen till SJ på affärsmässiga villkor. Vidare föreslås att SJ far möjlighet 

att på samma sätt finansiera motorvagnar. annan spårbunden rullande 

materiel samt anläggningar och inventarier för trafik enligt avtal med 

länshuvudmännen. Därutöver föreslås vissa specialgodsvagnar m. m. få 

finansieras över bolaget. 

Förslaget till ändrad finansiering av bussanskaffningarna m. m. leder till 

en budgetavlastning i storleksordningen 75 milj. kr. 

Pnsti·erket 

Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare i dag att före
slå att postverket av sysselsättningsskäl i möjligaste mån forcerar sin 

byggnadsverksamhet över landet. Med hänsyn till detta föreslås att riksda

gen för budgetåret 1984/85 medger undantag från gällande finansierings
principer och ger post verket möjlighet att finansiera investeringarna med i 

rörelsen tillgängliga medel. Belastningen på statsbudgeten avseende finan

sieringen av stora posthus kan på detta sätt reduceras avsevärt. 

En arbetsgrupp inom regeringskansliet ser f. n. över hanteringen av de 

statliga betalningarna och den statliga uppbörden i postgirosystemet. Syf

tet med arbetet är att minska kostnaderna för de statliga betalningarna och 

skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna upprätthålla en 

rikstäckande postserviee och betalningsförmedling. En avgörande förut

sättning för detta är att staten utnyttjar sitt eget betalningsförmedlande 

institut. Gruppens arbete har vidare utvidgats till att även söka finna mer 

ändamålsenliga former för statens styrning av postverket innehärande att 

staten anger verkets huvuduppgifter, ekonomiska mål och servicemål me

dan post verket självständigt får bestämma hur målen skall uppnås. 
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Tele1·erket 

Innevarande budgetår anvisas över statsbudgeten ca I 800 milj. kr. i 

investeringsmedel till televerket, främst för investeringar i telenät och 

byggnader. Televerkskoncernens totala investeringar uppgår innevarande 

år till nära 5 000 milj. kr. Det är sålunda endast en mindre del av investe

ringarna som f. n. finansieras över statsbudgeten. Vid budgeteringen av 

investeringarna över statsbudgeten har under senare år gällt att avskriv

ningarna under ett budgetår i princip skall uppgå till samma belopp som 

investeringarna. Någon belastning på statsbudgeten har därför i princip 

inte uppkommit. 

Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare i dag att an

mäla att televerkskoncernen bör ges mer rationella finansieringsförutsätt

ningar och få möjlighet att enligt regler som statsmakterna årligen fast

ställer ta upp lån på den allmänna kreditmarknaden - dels i televerkets 

namn. dels genom bolag i teleinvestgruppen. Förslaget innebär i princip att 

investeringar i telenätet inkl. lokallinjenätet i första hand självfinansieras 

av televerket upp till en nivå som motsvaras av avskrivningar beräknade 

på anläggningstillgångarnas återanskaffningsvärden. Resterande finansie

ringsbehov bör televerket få täcka med ytterligare självfinansiering och/ 

eller genom Ian på den allmänna kreditmarknaden. Teleinvestgruppens 

eget låneb_ehov förutsätts täckas genom upplåning i bolagens regi. 

Den föreslagna ordningen innebär att behovet att anvisa medel över 

statsbudgeten bortfaller med motsvarande nivåsänkning som följd. De 

åtgärder som föreslås innebär vidare en årlig budgetförstärkning om ca 300 

milj. kr. jämfört med det gamla systemet. Denna förstärkning har beaktats 

i riksrevisionsverkets inkomstberäkningar för budgetåret 1984/85. 

Televerkets behov av rörelsemedel täcks f. n. genom rörliga krediter i 

riksgäldskontoret. Belastningen beräknas vid utgången av budgetåret 1983/ 

84 uppgå till drygt 2 000 milj. kr. A ven detta behov föreslås framdeles 

Hickas genom lån på kreditmarknaden. De rörliga krediterna kommer 

därmed successivt att avvecklas undet budgetåret 1984/85, vilket minskar 

riksgäldskontorets upplåningsbehov och har en positiv engångseffekt på 

statsbudgeten. Till sammanhanget hör att chefen för kommunikationsde

partementet senare denna dag i sin anmälan med förslag till tilläggsbudget 

Il till statsbudgeten för innevarande budgetår kommer att föreslå att tele

verket redan nu får möjlighet att låna överskottsmedel från Teleinvest AB 

för sitt rörelscmedelsbehov. 

Den föreslagna finansieringsformen för televerkskoncernen innebär att 

lån får tas upp på den allmänna kreditmarknaden dels i televerkets namn. 

dels genom bolag i teleinvestgruppen. För televerkets del innebär detta att 

regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att ta upp lån och att denna 

lånerätt delegeras till televerket. Televerkets upplåning motiveras främst 

av den snabba tekniska utvecklingen inom teleområdet med åtföljande 

investeringsbehov. I rådande statsfinansiella läge skulle det vara svårt att 
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finna utrymme för dessa investeringar med den nuvarande linansierings

formen. Motsvarande hchov av att låna upp medel i eget namn finns f. n. 

inte för övriga affärsverk. Regeringen avser därför inte att liigga fram 

liknande förslag för dessa. Den förändrade finansieringsformen innebär 

inte ni'1gon förändring av riksgäldskontorcts uppgifter enligt regeringsfor

men och lagen ( 1982: 1158) om riksgäldskontoret att ta upp och förvalta lån 

för staten. 

De niirmare formerna för upplfrningen inom televerket och relationerna 

till riksgiildskonwret och riksbanken kommer att behandlas i en arhets

grupp med förctriidare för regeringskansliet och berörda parter under 

vf1ren 1984. Del bör ankomma pa regeringen all besluta om de praktiska 

arrangemangen kring l{mcvcrksamhcten. 

3 Statlig långivning 

Som anmiildcs i förra iirels finansplan !prop. 1982/83: I 00 bil. I) bedrivs 

en övcr">yn av den statliga långivningen. En av riktlinjerna för översynen 

iir att villkoren för statliga lån så långt möjligt skail anpassas till de villkor 

som gäller pfi lånemarknadcn i övrigt. Bl. a. mot denna bakgrund har 

regeringen genom förordning föreskrivit att för vissa särskilt angivna litne

formcr skall tas ut uppläggningsavgifter och aviseringsavgifter. Enligt min 

mening bör si'1dana avgifter i fortsiittningen tas ut i ökad utstriickning för 

~1tt b!. a. bidra till att täcka administrationskostnaderna för långivningcn . 

.lag av-;er att senare återkomma till regeringen med förslag i denna fråga. 
Ett ytterligare inslag i översynen av den statliga långivningen är den 

förstudie avseende hanteringen av lån och vissa bidrag som RRV fått i 

uppdrag att genomföra. 

Förstudien. som har utförts i samarbete med kammarkollegiet och stats- . 

kontoret. avrapp(lrterades i september 1983. Med utgångspunkt i riksredo

visningen för budgetåret 1982183 samt i RRV:s studie ges i föijandc sam

manstiillning några nyckeltal avseende läneverksamhet som finansieras . 

C:iver statsbudgeten. 

Li'lnefordran 30 juni 1983 ! J 982/83) 

Utlåning budgetåret 1982/83 

Ränteinkomster budgetåret 1982/83 

Amorteringar budgetåret 1982/83 

Avskrivningar (inkl. s. k. avskrivningslånl 

Antal utestf1ende lån 

Antal låneformer 

Antal låneadministrativa myndigheter 

103.1 miljarder kr. 

13.0 miljarder kr. 

8.3 miljarder kr. 

3.0 miljarder kr. 

1.5 miljarder kr. 

1,9 miljoner 

124 st. 

15 st. 
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Ränteinkomsterna motsvarar 8.4 % av genomsnittlig lånefordran under 

budgetåret. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga statsskuld

räntan under budgetåret 1982/83 uppgick till 13.3 01,:. Om studiemedel. vilka 

med hänsyn till villkoren inte är jämförhara med övrig utlåning. exkluderas 

motsvarar ränteinkomsterna 10.6% av genomsnittlig fordran. 

RRV har i förstudien lämnat vissa förslag angående inriktningen av en 

eventuell fortsatt översyn av den statliga långivningen. D[1 det giiller lån p<I 

i princip marknadsmässiga villkor bör enligt verket övervägas vilka lån 

som kan anskaffas genom att långivningen i stiillet kan ske via den regul

jära kreditmarknaden samt vilka lån som kan ersiittas med kreditgarantier. 

Vidare anförs då det gäller lån med suhvention att det hör övervägas om 

det är möjligt att ersätta dessa med lån r~1 den reguljära kreditmarknaden 

kombinerat med bidrag över statsbudgeten. 

Förslagen ligger i linje med den strävan som har präglat de av mig 

redovisade förslagen vad gäller finansieringen av televerkets verksamhet 

och de statliga bostadslånen. 

Med anledning av förstudien ämnar jag föreslä regeringen att RRV filr i 

uppdrag att göra en översyn av liingivning som finansieras över statshud

geten. Denna översyn bör dock inte omfatta statliga bostadsliln och studie

medel. Utgångspunkten för översynen bör i huvudsak vara de av RRV 

föreslagna riktlinjerna. Vidare bör beaktas det som motiverat tillkomsten 

av olika statliga lån samt de förändringar härvidlag som kan ha inträffat 

sedan lånen infördes. I översynen hör vidare inga att ytterligare belysa 

möjligheterna att förbättra redovisningen av låneverksamheten. Inom ra

men för översynen hör också närmare studeras möjligheterna att förbättra 

underlaget vid beslut om statligt stöd till främst näringsidkare genom att 

den stödsökande till sin ansökan fogar uppgifter om eventuell förekomst av 

andra statliga stöd resp. eftersläpning vad avser inbetalning av skatter och 

avgifter. 

Statskontoret har inom ramen för förstudien i en separat studie under

sökt de administrationskostnader för stödhantcring som uppkommer l'.{ier 

det att beslut fattats. Studien visar att variationen vad gäller kostnad per 

utestående ärende är mycket stor. Det förhällandet att olika låneformer 

varierar i komplexitet förklarar sannolikt en del av skillnaderna. Vidare iir 

resultatet behäftat med en ganska betydande osäkerhet. Enligt min mening 

tyder dock mycket på att volymen på myndigheternas stödverksamhet. 

förekomsten av ADB-stöd samt stödverksamhetens andel av den totala 

verksamheten i hög grad bestämmer nivån pf1 kostnaderna per stödärende. 

En automatiserad och centraliserad hantering av ärendena efter beslut om 

lån eller garanti. skulle därför kunna ge betydande besparingar. I samband 

härmed hör det också vara möjligt att erhålla en förhiittrad kassahållning. 

Det är min avsikt att senare återkomma med förslag till regeringen om 

fortsatt översyn även vad gäller administratio!len av statliga stöd. 
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4 Vissa frågor inom redovisnings- och revisionsområdet 

Den ekonomiska styrningen av myndigheterna sker dels genom generel

la bestämmelser som iherfinns i främst ett antal förordningar. dels genom 

myndighetsspecifika bestämmelser friimst i regleringsbrcven. Det övergri

rande syftet med bestämmelserna lir att i ekonomiska termer styra och 

följa verksamhetens inriktning och omfattning. 

För att den ekonomiska styrningen av myndigheterna skall kunna funge

ra tillfredsstiillande erfordras att en återkoppling sker till den instans som 

har det yttersta ansvaret för de ekonomiska styrimpulserna. Denna åter

koppling blir giilla dels det redovisade ekonomiska utfallet. dels de resultat 

som kontrollen av redovisningens tillförlitlighet ger. Äterkopplingen är 

enligt min mening f. n. i vissa hänseenden hristfällig. Ett exempel härpå är 

att ärsbokslut som myndigheterna upprättar samt revisionsberättelser 

m. m. som revisionskontoren upprättar inte tillstiills regeringen. För affärs

verken giillcr särskilda bestiimmeler. 

Jag avser att inom kort föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket 

(RRV) i uppdrag att se över dessa frågor och lämna förslag till åtgärder i 

syfte att fä till stfmd en förbiittrad återföring av information vad gäller den 

ekonomiska styrningen av myndigheterna. 

Inom ramen för detta uppdrag kan det enligt min mening även vara 

liimpligt att belysa frågan om ekonomisk styrning och återkoppling av 

verksamheter som inte bedrivs i myndighetsform. men som direkt eller 

indirekt har staten som ägare eller för sin finansiering är till väsentlig del 

beroende av statliga beslut. Jag avser därför att föreslä regeringen att ge 

RRV i uppdrag att genomföra en kartläggning av verksamheten som är av 

den karaktär som jag har angivit samt redovisa vilka hestämmelser rörande 

redovisning och revision som f. n. gäller för dessa. 

Riksdagen (fiU 1983/84: 10. rskr 3) har framfört att det synes lämpligt att 

kommitten för utredning av statliga myndigheters ledning genom till

läggsdirektiv ges i uppdrag att utarbeta förslag i vissa av riksdagen aktuali

serade frågor. Dessa avser riksdagens revisorers insyn i de statliga aktie

bolagen och stiftelserna. Översynen bör enligt riksdagen även omfatta 

RRV :s befogenheter. Resultatet av utredningsarbetet bör föreläggas riks

dagen. 

Riksdagens revisorer har vid sin granskning av Operan bl. a. tagit upp 

frågan om revisionens uppgifter inom Operan. Kulturutskottet ( KrU 1983/ 

84: 10) har vid sin behandling av granskningsrapporten bl. a. anfört att vad 

som förevarit i ärendet ger regeringen anledning att närmare pröva om det 

iir motiverat att ålägga Operans revisorer några särskilda uppgifter utöver 

<lem som följer av bestämmelserna i bl. a. aktiebolagslagen. Man har 

särskilt pekat på riksdagens självklara behov av en revision som tar hänsyn 

iiven till statens intresse av ett riktigt utnyttjande av statsbidraget. 
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Enligt min mening bör den av mig aviserade kartläggningen avseende 

ekonomisk styrning m. m. av verksamheter som bedrivs i annan form iin 

myndighetsform utgöra en god grund för den fort salta beredningen av bl. a. 

de frågor som riksdagen har aktualiserat. 

5 Vissa extraordinära budgeteffekter 

Under de senaste åren har pågätt ett rationaliseringsarbete i fråga om 

såväl den statliga kassahållningen som den statliga fondhanteringen. Detta 

arbete har utmynnat i förslag som i flera fall lett till att engångseffekter 

uppkommit på statsbudgeten när förslagen realiseras. Även andra åtgärder 

har vidtagits som inneburit att statsbudgetens underskott engångsvis redu

cerats. Det är naturligt att denna typ av effekter uppträder och att de kan 

komma att uppgå till stora belopp under de år som åtgärder vidtas för att 

förbättra den statliga kassahållningen. Denna typ av åtgärder får ofta en 

besti'tende positiv inverkan på statsfinanserna via minskade ärliga utgifter 

för statsskuldräntorna. Det är emellertid viktigt att särskilja de engångsef

fekter som därvid uppkommer. så att statsbudgetens underliggande ut

veckling inte undanskyms. Engångseffekter på budgetens inkomstsida har 

givetvis uppkommit i varierande grad under lång tid. Jag avser här att göra 

en kort genomgång av de extraordinära budgeteffekter som har uppstått till 

följd av åtgärder som har vidtagits under senare år. 

Betydande budgeteffekt hade omläggningen av importmoms budgetiiret 

1982/83. En mer systematisk genomgång av kassahållningsrutinerna i syfte 

att uppnå effektiviseringar inleddes våren 1982. Beslut fattades om att 

förkorta kredittiderna för inbetalning av skatt på bensin. olja och fasta 

briinslen. Vidare beslutades att samma mervärdeskatteregler skulle gälla 
för råolja som för bensin och eldningsolja. I samband därmed tillkallade 

den dåvarande regeringen skattekreditutredningen. för att se över de kre

dittider som ges vid skaltcuppbö•d - i första hand avseende de indirekta 

skatterna. 

Skattekreditutredningen. som avgivit två betänkanden. avslutade sitt 

arbete sommaren 1983. I enlighet med utredningens förslag i första delbe

tänkandet har beslut fattats om förkortade kredittider för skatt på tobak, 

vin. sprit-. malt- och läskedrycker från den I januari 1984. På grund av 

remissinstansernas invändning mol utredningens förslag om en förkortning 

av betalningsperioden för mervärdeskattcn gjorde jag då bedömningen att 

frägan borde beredas vidare innan slutlig ställning togs till en sådan åtgärd. 

Regeringen har i november i år i en proposition ( prop. 1983/84: 71 l om 

ändrade förfaranderegler föreslagit förändrade kredittider för ett drygt 

tiotal punktskatter och vissa energiskatter i enlighet med utredningens 

slutbetänkande. Flera av förslagen leder till statsfinansiclla konsekvenser 

först budgerårct 1985/86. Vissa ränteeffekter uppstiir dock redan efter den 

I juli 1984. 
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Regeringen har i en proposition (prop. 1983/84: 75) om konkurrensneu

tral redovisning av mervärdeskatt föreslagit att den s. k. kontantmetoden 

för redovisning av mervärdeskatt avskaffas och att en generell övergång 

sker till den s. k. faktureringsmetoden från den I mars 1984. Åtgärderna 

haseras på förslag från mervärdeskatteutredningen. I samband med att de 

nya reglerna får genomslag uppstår vissa tillfälliga inkomstförstärkningar 

pil statsbudgeten. Riksdagen har godtagit förslagen. 

De ätgärder som jag hittills har redogjort för berör samtliga den indirekta 

beskattningen. Genom de ändrade bestämmelserna uppnås en betydligt 

större enhetlighet i uppbördsregler för olika skatteslag. 

I regeringskansliet pågår ett arbete som syftar till att åstadkomma en 

samordnad och månatlig uppbörd av källskatt och socialavgifter. Föränd

ringen avses träda i kraft den I januari 1985. De engångseffekter på 

statsbudgeten som uppkommer som en följd av detta förslag har jag beak

tat i min beräkning av tillkommande utgiftsbehov~ netto. för budgetåret 

1984/85. 

Utredningen angående översyn av den statliga fondförvaltningen har 

lagt fram de tre delbetänkandena (SOU 1982: 121 Statlig fondförvaltning 

m. m .. (S()U 1982: 62) Avveckling av statliga fonder samt (SOU 1983: 66) 

Svenska kyrkans fond. 

Med anledning av utredningens första delbetänkande förelades riksda

gen förslag om avveckling av ett flertal statliga fonder (prop. 1981/82: 213. 

FiU 1982/83: 11, rskr 31 ). Förslaget innebar att tillgångarna på ett flertal 

fonder realiserades och tillfördes statsbudgeten samtidigt som utgifter pa 
fonderna ersattes av utgiftsansl:.ig på statshudgeten. Även statsrådet Dahl 

har, bl. a. mot bakgrund av utredningens förslag, föreslagit att vissa fonder 

pä energiområdet knyts till budgeten. 

I sitt andra delbetänkande lade utredningen fram förslag till avveckling 

av ytterligare ett antal fonder. Betänkandet har remissbehandlats och jag 

avser att senare återkomma till denna fråga. I sitt tredjl' delbetiinkande -

Svenska kyrkans fond - har utredningen lagt fram förslag till en place

ringsmodell för de av pastoraten förvaltade prästlönefonderna. Delbetän

kandet remissbehandlas f. n. 

De åtgärder som jag nu lämnat en redogörelse för avser ett flertal olika 

områden. De beloppsmässigt största effekterna ligger på budgetens in

komstsida. En exakt beräkning av effekterna av de åtgärder som redan 

genomförts eller planeras är svåra att göra, eftersom de i vissa fall knap

past kan skiljas frän de mer reguljära förändringarna av inkomsterna. 

Totalt kan effekterna beräknas till ca 5.9 miljarder kr. för budgetåret 1982/ 

83, 7,7 miljarder kr. för budgetåret 1983/84 och 11.3 miljarder kr. för 

budgetåret 1984/85. 
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6 Statsbudgeten budgetåren 1983/84 och 1984/85 

6.1 Utvecklingen av statsbudgetens inkomster 

Innan jag redovisar mitt förslag 1ill statsbudgel för budgetåren 1983/84 

och 1984/85 vill jag kort kommentera inkomstutvecklingen för budgetåren 

1982/83 till 1984/85. Som framgår av tabell 3 beräknas inkomstökningen 

mellan budgetåren 1982183 och 1983/84 komma att uppgå till ca 26.3 mil

jarder kr., och till 6.5 miljarder kr. mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Tabell 3. Statsinkomsternas utveckling budgetären 1982/83-1984/85 

Miljarder kr. 

Absolut nivå Förändring till 

1982/83 1983/84 1984/85 1983184 1984/85 

Inkomstskatt 39,5 44,4 43, l + 4.9 -1,3 
Socialavgifter 36,0 48.7 48,8 + 12,7 +0,l 
Mervärdeskatt 45,4 48.3 53.1 + 2.9 +4,8 
Övriga skatter·på 
\/aror och tjänster m. m. 35,2 38,9 39,8 + 3,7 +0,9 
Ovriga inkor.ister 35.2 37.3 39.3 -r :u +2.0 

Summa inkomster 191,3 217,6 224,l +26,3 +6.5 

Vid givna skattesatser beror statsinkomsternas utveckling pil längre sikt 

av tillväxten i ekonomin. En av den ekonomiska tillväxten genererad 

ökning av lönesumman påverkar i första hand inkomsterna från inkomst

skatt och lagstadgade socialavgifter. Tillväxt och reallöneutveckling har en 

avgörande betydelse för den privata konsumtionens utveckling, vilken i sin 

tur påverkar inkomsterna från mervärdeskatt och andra indirekta skatter. 

På kort sikt kan emellertid inkomstutvccklingen som denna redovisas på 

statsbudgeten, inte enbart förklaras av lönesummans och den privata kon

sumtionens utveckling, eftersom dels vissa inkomster omförs till fonder 

m. m. utanför stalsbudgeten dels vissa utgifter på inkomstti1larna redu

cerar bruttoinkomsturvecklingen. Jämförelsen över åren försvåras av att 

omföringarna sker med tidsmässiga förskjutningar vad avser in- och utbe

talning. l tabell 4 redovisas såväl de bruttoinkomster som de utgifter som 

bokförs på statsbudgetens inkomstsida. Mellan budgetåren 1982/83 och 

1983/84 stiger bruttoinkomsterna med ca 11.3 % samtidigt som utgifterna 

endast stiger med ca 9, 1 %. Detta innebär att nettoinkomsterna som redo

visas på statsbudgeten ökar markant mellan dessa budgetår. En motsva

rande jämförelse mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 visar däremot att 

utgifterna stiger snabbare än bruttoinkomsterna. vilkel får till följd att 

nettoinkomsterna som redovisas pil statsbudgeten endast ökar med 3 % .. 
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Tabell 4. BruttoredO\'isning av statsbudgetens inkomstsida budgetåren 1982i83-. 
1984/85 

Miljarder kr. 

1982/83 1983/84 1984/f\5 

lnkomstsk;1tt 3Y,5 44,4 43,J 
därav 

inkomster 151.8 166,6 172.9 
utgifter 112,2 122.1 129.8 

Socialavgifter 36,0 48.6 4H.H 
därav 

inkomster 102.0 117,7 122.2 
utgifter 66.0 69.1 73.5 

Mervilrdeskatt 45.4 48,3 53,J 
dlirav 

inkomster 75.9 X4,9 92.8 
utgifter .l0,5 36.6 39.7 

Övriga inkomster 70.4 76,3 79.J 
därav 

inkomster 74.2 80.3 f\3.2 
utgifter 3.8 4.0 4.1 

Summa nettoinkomster 
på statsbudgeten 191,3 217,6 224,I 

Procentuell utveckling, 
bruttoinkomster +11.3 +4,H 
Prrn.:entuell utveckling. 
utgifter + 9, I +6.6 
Procenlllell utveckling. 
nettoinkomster +13.7 +3,U 

Jag övergär nu till att kommentera utvecklingen för skilda inkomstslag. 

Pft inkomstbeskattningens omrilde har ett flertal förändringar ägt rum, 

vilka trots marginalskattesänkningarna sammantaget leder till ökad inbc

talning av preliminär skatt från fysiska personer. Den skärpta förmögen

hetsbeskattningen vid 1984 års taxering beräknas öka fyllnadsinbetalning

arna våren 1984. Även den från år 1983 införda hyreshusavgiften registre

ras i den allmänna skatteuppbörden. Dessa två skatter omförs sedan under 

budgetiiret 1984/85 till andra inkomstslag på statsbudg.:ten. Dessa omfö

ringar samt utbetalningen av kommunalskattemedel leder till all inkoms

terna från fysiska personer, som dessa redovisas på statsbudgeten, sjunker 

mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. De i jämförelse med tidigare år 

higre lönesummeökningarna för åren 1984 och 1985 som ligger till grund för 

beräkningen innebär nämligen att de preliminära skatteinbetalningarna 

understiger de utbetalningar och omföringar som sker. 

I motsatt riktning verkar den högre vinstnivån i företagssektorn som gör 

att skatteinkomsterna från juridiska personer markant ökar mellan åren. 

Den kraftiga inkomstutvecklingen för inkomstslaget lagstadgade socia/

m·gijier mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84 förklaras till stor del av att 

vidare avsättningar till sjukförsäkringsfonden inte görs efter budgetåret 

1982/83 samt av den förändring av affärsverkens inbetalning av socialav

gifter som infördes fr. o. m. budgetåret 1983/84. Sammantaget innebär des

sa två faktorer att statsbudgeten förstärks med knappt 5 miljarder kr. 
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budgetåret 1983/84. Vidare innebär dl!n från den I januari 1983 införda 

allmänna löneavgiften att inkomsterna ökar med ca 5 miljarder kr. budget

året 1983/84 jämfört med budgetåret 1982/83. 

Mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 redovisas i stort sett oförändrade 

inkomster från soci<1lavgifterna. Detla förklaras till en del av att den 

tillfälliga extra höjningen av den allmänna löneavgiften under andra hälften 

av år 1983 endast får en inkomsteffekt pä budgetåret 1983/84. Att inkoms

terna mellan budgettiren 1983/84 och 1984/85 i stort sett är oförändrade 

beror dessutom på att de extraordinära inkomstförstärkningarna för bud

getåret 1983/84 förrycker dl!n underliggande utvecklingstakten som lång

siktigt följer lönesummans utveckling över åren. 

Inkomsterna från men·iirdeskatt styr5 av gällande skattesats och värdet 

av den privata konsumtionen. Dt:n I januari 1983 höjdes mcrvärdt:skatten 

från tidigare 17.7% till 19% av beskattningsvärdet. Vid en jämförclst: 

mellan budgetårt:n av inkomstt:rna från mervärdeskatt måste beaktas att 

effekten av denna skattt:höjning t:ndast var ca 1.5 miljard kr. budgetåret 

1982/83 jämfört med ca 4.2 miljardt:r kr. budgetåret 1983/84. Vid bt:räkning 

av inkomstt:rna från mervärdeskatt för budgetåren 1982/83 och 1983/84 har 

inkomsterna reduct:rats med dt:t investeringsavdrag som gällde t. o. m. år 

1983. Inkomsterna för budgetåret 1984/85 reduceras inte mt:d något dylikt 

avdrag, varför inkomsterna av dt:nna anledning stiger med drygt 1,5 mil

jard kr. jämfört med budgetåret 1983/84. 

Vid bt:dömningt:n av inkomstutvt:cklingen mellan budgetåren måste 

även beaktas dt: regt:lförändringar som beslutats och föreslagits. Från den 

I juli 1982 inträder rätten till avdrag för ingående mervärdeskatt först när 

tullvt:rkets tullräkning mottas av den skattskyldige. Denna förändring in

nebär att rnervärdeskatteinkomsterna engångsvis för budgetaret 1982/83 

höjdes med ca 1.5 miljarder kr. Förslagt:t om konkurrensneutral rt:dovis

ning av mervärdeskull (prop. 1983/84: 75) innebär alt inkomsterna ökar 

med ca 0.3 miljard kr. budgetåret 1983/84 och med uppskattningsvis 1,2 

miljarder kr. budgetåret 1984/85. Även dessa förändringar innebär tillfäl

liga förstärkningar av statsbudgeten. 

För en närmare gt:11omg[ing av dt: olika inkomstslagen och vilka faktorer 

som lett fram till nuvarande beräkning av inkomstt:rna pä statsbudgeten 

hänvisar jag till riksrevisionsverkt:Ls skrivelser av dt:n 9 december 1983 

resp. den 13 dt:cembt:r 1983 (se bil. 1.3 och 1.2) och de avvikelser från 

verkt:ts beräkningar som jag redovisar i det följandt:. 

Jag kommer först all kortfattat redovisa mina kalkyler for innevarande 

budgetår för att därefter utförligt redogöra för mina bcr~ikningar avseende 

budgctiiret 1984/85. 

5 Rik.1"Jt1ge11 /':183!/N. I st1111/. ,\'r /Orl. Hi/ugu I 
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6.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 1983/84 

Riksrevisionsverket !RRV l beräknar statsinkomsterna för innevarande 

budgetår till totalt 217601 milj. kr. Verket beräknar utgifterna till 301437 

milj. kr. och följaktligen budgetunderskottet till 83 836 milj. kr. 

Inkomsterna 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. RRV:s beräk

ningar grundas på antagandet att lönesumman mellan åren I 98 I och 1982 

ökade med 6.0 %. Mellan åren 1982 och 1983 antas lönesumman öka med 

8,2 % samt med 6,5 % mellan åren I 983 och 1984. År I 985 har verket satt 

ökningen till 5 ,5 %. vilket endast påverkar budgetåret 1984/85. Vad avser 

den genomsnittliga prisutvecklingen mellan åren räknar riksrevisionsver

ket med en ökning med 5.5 % mellan åren 1983- 1984 samt med 4% mellan 

åren 1984- 1985. 

Den av mig i det tidigare anförda löne- och prisutvecklingen åren 1983 

och 1984 ansluter sig i stort till de beräkningsförutsättningar RRV grundat 

sina kalkyler på. För år 1985 har jag inte gjort några beräkningar av 

utvecklingen av lönesumma och prist:r. Jag utgår därför kalkylmässigt från 

de av verket använda antagandena. 

Jag har dock justerat verkets inkomstberiikning på några punkter som 

sammantaget medför en minskning med 422 milj. kr. för budgetåret 1984/ 

85. Jag återkommer till en närmare redovisning av dessa justeringar vid 

min genomgång av inkomsterna för budgetåret 1984/85. 

Uti:ifiana 

RRV har i sin beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1983/84 beräk

nat dt: totala utgifterna till 301 437 milj. kr. Därvid har verket beaktat 

förslag till anslag på tilläggsbudget om tillhopa 3 131 milj. kr. samt beslut 

onrutnyttjande av finansfullmakten om totalt 532 milj. kr. Riksdagen har 

mot bakgrund av dessa förslag hitintills anvisat medel på tilläggsbudget I 

om sammanlagt 3 094 milj. kr. I prognosen har medtagits 4 000 milj. kr. för 

tillkommande utgiftsbehov. netto. 

Senare denna dag kommer att föreslås anslag på tilläggsbudget Il om 

sammanlagt 499 milj. kr. Chefen för kommunikationsdepartementet kom

mer senare denna dag på tilläggsbudget Il även att framlägga förslag om att 

riksdagen bemyndigar regeringen att medge televerket att låna överskotts

medel från Teleinwst AB. Detta beriiknas medföra en minskad belastning 

av rörliga krediter om 300 milj. kr. innevarande budgetår. 

Jag vill i dctt;1 sammanhang påpeka vissa förändrade belastningar även 

pii förslagsanslag. I RRV:s beräkning upptas utgifterna för bidrag till 

undervisningsm;lleriel inom gymnasieskolan till 144 milj. kr. Frän chefen 

för utbildningsdepartementet har jag inhämtat att dessa utgifter torde upp

gii till ett 106 milj. kr. högre belopp. 
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Inom arbetsmarknadsdepartementets område har regeringen utnyttjat 

finansfullmakten för insatser för att stimulera reparations- och underhålls

arbeten inom <len kommunala sektorn. Dessa ökade insatser innebär bud

getåret 1983/84 ökade utgifter om ca 130 milj. kr. jämfört med verkets 

beräkning. 

Inom industri<lepartementt:ts verksamhetsområde har statsrådet Dahl 

meddelat att utgifterna för investeringar inom energiområdet och stöd för 

upphandling inom energiområdet kan förväntas bli 370 milj. kr. lägre 

budgetåret 1983/84 än vad som RR V beräknat. 

Jag har även under hand erfarit att utgifterna för statsskul<lräntor inne

varande bu<lgetär torde komma att bli 2 miljarder kr. högre än det belopp 

som beräknats i riksrevisionsverkets beräkningar till följd av bl. a. ökade 

kostna<li::r för utlandslån. 

Totalt beräknar jag utgifterna budgetåret 1983/84 till ett belopp som är 

2065 milj. kr. högre än RRV:s beräkning. 

Dessa belopp skall läggas till de totala utgifterna som RRV beräknar. Jag 

räknar dock med att posten Tillkommande utgiftsbehov, ni::tto nu kan 

räknas ni::<l till följd av bl. a. att utgifterna på tilläggsbu<lget Il lagts till 

utgifterna i övrigt. Säledes beräknar jJg nu tillkommande utgiftsbehov. 

netto till 3 miljarder kr. 

Jag är medveten om att denna beräkning dels är behäftad med icke 

oväsentliga osäkerheter. dels avser kassamässig belastning. Det senare 

innebär att anvisade anslag kan visa sig bli större än ovannämnda belopp. 

vilket dock - under i övrigt lika förutsättningar - motverkas av en 

uppbyggnad av anslagsbehållningar. I övrigt har jag intet att erinra mot 

verkets prognos. 

Tabell 5. Statsutgifterna budgetäret 1983/8-1 
Milj. kr. 

1983/K-I 

Statsbudgo:t RRV Föro:-

Utgift ~anslag 
Finansfullmaktsut
nvttiande 
Heriikna<l merhelastning 
pi1 förslagsanslag 
Förändringar i an
slagsbo;:hållningar 
Ändrad disposition av 
rörliga krediter 
Beriiknat tillkommande 
utgiftsbehov, netto 

Summa statsutgifter 

290 3K7 

3000 

1500 

6000 

300887 

532 

2 292 

1-107 

711 

4000 

301-137 

dragan<len 

292 99-1 

4 398 

1037 

-111 

3000 

302502 
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6.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 1984/85 

Inkomster 

I riksn.:visionsverkets beräkning av statsbudgetens inkomster för bud

getåret 1984/85 har verket tagit hänsyn till beslut eller förslag om föränd

ringar som lagts fram av regeringen i propositioner offentliggjorda före den 

I december 1983. Efter detta datum har ytterligare propositioner lagts 

fram. Därtill kommer vissa riksdagsbeslut som verket inte kunnat ta hän

syn till. Jag ämnar i det följande redogöra för de justeringar av verkets 

beräkningar som jag funnit vara nödvändiga. I den mån det inte närmare 

angivits vilket budgetår förändringen avser. gäller denna för nästkom

mande budgetår. 

I proposition om nya förfarandcregler för punktskatter och prisregle

ringsavgiftcr ( 1983/84: 71) föreslås förkortade kredittider för ett flertal 

punktskatter. Förslaget innebär att skattekredittiden fastställs till 40 dagar 

vad avser särskild rnruskatt. drycke.1f('irpac/.:ni11gsm·gift, försiiljni11gsskatt 

pcl mot01fordon. kassettskatt, l'ideoskatt, reseskau och skatt på t11111011.1·er 

och reklam. För spe/skatt och lotteril'instskatt föreslås att skattekreditti

den sätts till 55 resp. 25 dagar. Sammantaget innebär förslaget till förkorta

de kredittider att inkomsterna engångsvis ökar med 144 milj. kr. för bud

getåret 1984/85 utöver vad verket beaktat i sin beräkning. I propositionen 

föreslås även att kredittiden för energiskatten på elkraft förkortas. Med 

hänsyn till förekommande variationer i skattekreditens längd och med 

beaktande av den osäkerhet som en kalkyl av den engiingsvisa förstärk

ningen är förknippad med har jag beräkningsmässigt valt att på nuvarande 

swdium inte tillföra budgetens inkomstsida nagon effekt härav. 

· I propositionen föreslås även förkortade kredittider vad avser bensin

skatt, energiskatt på bensin och andra bränslen samt för den särskilda 

avgiften för oljeprodukter. m. m. Den positiva engangseffekten av dessa 

förslag berör dock statsbudgeten först under budgetäret 1985/86. 

I riksn;visionsverkets beräkning har kalkylerna av riintor på hostadsliln 

och riintor ptl energispar/ån grundats på en bostadslåneränta om 13 r:;. 

Regeringen har den 15 december 1983 beslutat att denna riintesats skall 

uppgå till 11. 75 l}·(.. för år 1984. Jag justerar mot denna bakgrund ned verkets 

beri\kningar pr1 dessa inkomsttitlar med tillhopa 850 milj. kr. budgetåret 

1984/85. 

För post verket riiknar jag - efter samråd med chefen för kommunika

tionsdepartementet - upp inkomsterna under inkomsttiteln Postens m·

s/.:rii·ni11gar med 250 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Denna extra avskriv

ning har vidtagits i syfte att stiirka statsbudgeten. Jag räknar vidare upp 

inkomsterna under inkomsttiteln ii1·riga inkomster al' statens 1·erk.rnmhl't 

p{1 grund av trafiksiikerhetsverkcts extra inlcverans om 60 milj. kr. 

RRV har beriiknat inkomsterna pa inkomsttiteln m·g(fia l'id /.:ii11hesikt-

11i/lg till 33.4 milj. kr. for budgetån;t 1984/85. 
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Verksamheten med köttbesiktning bruttoredovisas f. n. över statsbudge

ten. Medel motsvarande i princip de inkomster som inflyter på inkomstti

teln budgeteras på nionde huvudtitelns anslag Täckande av vissa kostna

der för köttbesiktning vid kontrollslakterier. Jordbruksministern kommer 

senare denna dag föreslå att avgiftsmedlen tillställs köttbesiktningsorgani

sationen direkt och att niimnda utgiftsanslag görs om till ett s. k. I 000-

kronorsanslag. Det innebär samtidigt att berörd inkomsttitel bör upphöra. 

va1för jag räknar ner RRV:s beräkning av dessa inkomster med 33.4 milj. 

kr. 

Till följd av de nya och ökade avgiftsuttag som jag senare denna dag 

avser att föreslå inom tullverkets verksamhetsområde kommer inkomster

na från vissa avgifter från tullverket att redovisas under en separat in

komsttitel. På denna inkomsttitel - benämnd al'gifter l'id tulfrerket - har 

räknats in en del av de avgifter som tidigare låg under inkomsttiteln 

tullmedel. 

Riksrevisionsvcrkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran 

från min eller andra berörda statsrfids sida. Totalt innebär de av oss 

förordade avvikelserna från verkets beräkningar en nedjustering av in- _ 

kornstema för budgetåret 1984/85 med ca 422 milj. kr. Jag beräknar stats

budgetens inkomster för budgetåret 1983/84 till ca 217 60 I milj. kr. och för 

budgetåret 1984/85 till ca 224 114 milj. kr. Jag har låtit upprätta en tabell 

som sammanfattar avvikelserna från verkets beräkningar (tabell 6). 

Tabell 6. Justering av riksrevisionsverkets beräkningar a,· statsbudgetens inkomster budgetåren 1983/84 och 
19841115 

I 000-tal kr. 

1983184 1984/85 

RRV:s Förändring RRV:s Förändring 
hcriikning enligt beräkning enligt 

föredraganden föredraganden 

Föredragandens justeringar: 
I 144 Lotteri vinstskatt I 055 000 + 10000 
1422 Särskilda varuskatter 774 000 + 55000 
1423 Försäljningsskatt på 

motorfordon 885 000 + 25000 
1432 Kassettskatt 55000 + 6000 
1433 Skatt p~ videobandspelare 85000 + 7000 
1451 Reseskmt 137000 + 15000 
1452 Skatt pi't annonser och reklam 386000 + 21000 
1454 Skatt pii spel 95000 + 5000 
1471 Tullmellel 1870000 - 9000 
281 I Övriga inkomster av statens verk-

sam het 400000 + 60000 
2526 Avgifter vid köttbesiktning 33 450 - 33450 
2332 Ränteinkomster på lån 

rör hostadsbyggande 8 736000 -800000 
2351 Räntor på energisparlån 511000 - 50000 
2540 Avgifter vid tullverket + 16000 
51I1 Post verkets avskrivningar 117000 +250000 

Summa förändtingar mligt 
föredraganden -422450 

Summa inkomster 217600856 224536492 
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Avslutningsvis vill jag redovisa några förslag till förändringar i uppställ

ningen av budgetens inkomster (tabell 7). 

Tabell 7. Fiirslag till förändringar i uppställningen a'' statsbudgetens inkomster 
1984/85 

Inkomsttitel Förslag 

1342 Skatt på värdepapper Ny inkomsttitel 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter, m. m. Namnändring 
2324 Riintor p~l televerkets statslån Ny inkomsttitel 
~517 Registerhållningsavgift Namnändring 
2526 Avgifter vid köttbesiktning Upphör 
2532 Utsökningsavgiftcr Namnändring 
2537 Miljöskyddsavgift Ny inkomsttitel 
253R :\1iljöavgift pii bekiimpningsmedel och 

handelsgödsel Ny inkomsttitel 
2539 Tiiktavgift Ny inkomsttitel 
2540 Avgifter vid tullverket Ny inkomsttitel 
2362 Ränteinkomster pi1 medel avsatta till civila 

tjiinstepensioner Upphör 
2363 Ri1nteinkom5tcr på medel avsatta till militära 

pen~ioner Upphör 
2364 Ränteinkomster pi\ medel avsatta till allmänna 

familjcpcnsitincr Upphör 
2365 Riinteinkomstcr på medel avsatta vid statens 

pensionsanstalt Upphör 
2366 Ränteinkomster på r1edel avsatta till pensioner 

för vissa av riksdagens verk Upphör 
5112 Televerkets avskrivningar Upphör 

Utg{ftema 

Utgtmgspunkten för beräkningen av statsbudgetens utgifter under ett 

budget~ir iir frfamst de utg(ft.rnnslar: riksdagen anvisat eller regeringen 

begärt. För att få en rättvisande budgetbelastning måste därutöver beaktas 

ji'iriindring i a11slagshd11Wningar. Vissa myndigheter och bolag har bevil

jats rörliga krediter hos riksgäldskontoret. Ändringar av ianspråktagna 

kreditbelopp påverkar statsbudgetens utgifter. 

I syfte att få en så långt möjligt rättvisande bild av den slutliga belast

ningen på statsbudgeten beräknas på statsbudgetens utgiftssida även me

del för heriiknat tillkommande utgiftsheluH'. netto. I första hand gäller det 

merutgifter som beräknas till följd av planerade propositioner, beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten m. m. I förekommande fall beaktas även 

förändringar som kan förutses påverka budgetens inkomstsida. 

För budgetåret 1984/85 uppgår förslagen för statsbudgetens utgifi.rnn

slag till 297 929 milj. kr. 
En beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling är behäftad med icke 

oviisentliga osäkerheter. En av orsakerna härtill är det sätt varpå medel 

beräknats under posten beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. Denna 

post avser beräknad kassamässig belastning. Det senare innebär att anvi

sade anslag kan visa sig bli större än vad som kassamässigt reserverats 

under denna post, vilket - under i övrigt lika förutsättningar - leder till att 
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beräkningarna av förändringarna i anslagsbehållningarna bör justeras. Min 

nuvarande bedömning av anslagsbehållningarnas utveckling under budget

året 1984/85 utgår från nu angivna premisser. 
Mot bakgrund av de av mig i det tidigare anförda bedömningarna av den 

kassamässiga belastningen på reservationsanslag, har jag ävenledes revi

derat den av verket beräknade förbrukningen av anslagsbehållningar inne

varande budgetår. 
För innevarande budgetår är min bedömning att de totala reservations

medelsbehållningarna minskar för att uppgå till ca 23,6 miljarder kr. vid 

ingången av budgetåret 1984/85. Av detta belopp återfinns ca 4,9 miljarder 

kr. inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. ca 3,2 mil

jarder kr. inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde, ca 

1.5 miljarder kr. inom bostadsdepartementets verksamhetsområde och ca 

7 .6 miljarder kr. inom industridepartementets verksamhetsområde. Jag har 

för att närmare belysa utvecklingen av anslagsbehållningarna under senare 

budgetår IMit uppriitta en tabell. Jag har valt att koncentrera redovisningen 

till vissa utvalda departement, där utvecklingen av anslagsbehållningen 

spelar en särskilt stor roll. 

Tabell !I. Anslagsbehållningarna ,·id utgången av budgetåren 1980/81-19!13/!14 
l\1iljarder kr. 

Huvudtitel 19R0!81 1981/82 1982/83 1983/84 
Utfall Utfall Utfall Ber. utfall 

Kommunikationsdepartcmentet 3.13 3.38 5.31 4.93 
!förändring under budgetåret) !-0.40) t+0.25) ( + 1.93) (-0.38) 
Arbetsmarknadsdepartementet 1.60 3.31 3.55 3.18 
!förändring under budgcti1ret) (-0.26) (+1,7]) (+0.24) (-0.37) 
llo~tadsdeparremenrct 3.02 I, 15 0.95 1.46 
(fi\riindring under budgetfiret) (-(),46) !-1.87) (-0.20) !+0,51) 
1 ndu~t ridcpartemcntet 7.36 6.11 7.80 7.59 
<.förändring under budgetåret) (+0.35) (- f.25) ( + l.691 (-0,21) 
Ovriga huvudtitlar 4.88 5.73 7.00 6.41 
<förändring umkr hudgct<'iret) ( +0.40\ <+0.85) (+ 1.27) (-().59) 

Summa 19,99 19,68 24.61 23,57 
tfiiriindring under hudgetåret) (-0.36) (-0.Jl) (+4.9J) (-1.04) 

Jag räknar för budgetåret 1984/85 med en fortsatt nedgång i anslagsbe

hållningarna. Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet 

räknar jag med att anslagsbehållningarna inom departementets verksam

hetsområde kommer att minska med 500 milj. kr. budgetåret 1984/85. Även 

inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde räknar jag, efter 

samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet, med att anslagsbe

hållningarna kommer att minska. Minskningen beräknar jag till 500 milj. 

kr. budgetåret 1984/85. Inom industridepartementets verksamhetsområde 

finner jag. efter samråd med chefen för industridepartementet samt med 

statsråden Roine Carlsson och Dahl. att anslagsbehållningarna kan beräk

nas minska med I 000 milj. kr. Även inom bostadsdepartementets verk-
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samhctsområde räknar jag med en minskning av anslagsbchållningarna. 

Efter samråd med chefen för bostadsdepartementct räknar jag med en 

minskning av anslagsbehttllningarna med 500 milj. kr. 

För övriga huvudtitlar har jag. efter samråd med berörda statsråd. vid en 

sammanviigd bedömning inte funnit anledning att nu rtikna med minskade 

anslagsbchf11l ningar under budgetåret 1984/85. 

Tabell 9. Beräknad förändring a\' anslagshehållningarna under budgetåret 1984/85 

Miljarder kr. 

Huvudtitel 

Kornmunikationsdepartementct 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostad~departementet 
I nd ustridepartemenlet 
Övriga departement 

Summa 

Heräknad anslagsbe- Heräknad föriindrinl! 
hållning 1984-07-0 I 1984-07-01-1985-0i-OI 

4,93 -0.5 
3,18 -0.5 
1.46 -0.5 
7.59 -1.0 
6.41 0.0 

D~7 -2~ 

Sammanlagt räknar jag således med att 2500 milj. kr. av anslagsbehåll

ningarna kommer att förbrukas under budgetåret 1984/85 (tabell 9). Dessa 

beräkningar beaktar det nyss nämnda förhållandet att bedömningarna av 

de medel som kommer att krävas för tillkommande utgiftshehov. netto. 

såväl under innevarande som nästkommande budgetår avser kassamiissig 

belastning. 

Budgetutfallet, och därmed statens upplåningsbchov. påverkas iiven av 

förändringar i disposition m· riirliRa krediter hos riksgäldskontoret. Sådana 

krediter har enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa myndig

heter och bolag. Under budgetåret 1983/84 beräknas dispositionen av 

rörliga krediter enligt riksrevisionsverket öka med 711 milj. kr. Som jag 

tidigare anfört iir min bedömning att dispositionen bör upptas med ett 300 

milj. kr. lägre belopp än vad verket beräknat. 

För nästkommande budgetår brukar en schablonmässigt beräknad ök

ning av den rörliga krediten om 500 milj. kr. tas upp i förslaget till statsbud

get. Enligt vad jag har erfarit torde exportkreditnämnden och statens 

vattcnfallsvcrk komma att öka utnyttjandet av beviljade rörliga krediter. 

Den ändrade finansieringen av televerkets verksamhet. som jag berört i det 

förcg{1ende kommer att föranleda televerket att återbetala utestående låne

medel i form av rörlig kredit. Vid utgånge;i av budgetåret 1984/85 räknar 

jag med att denna återbetalning slutförts. vilket torde motsvara en minskad 

belastning på den rörliga krediten om ca 2 100 milj. kr. detta budgetår. 

Sammantaget räknar jag med en minskning av utnyttjand.et av den rörliga 

krediten om 500 milj. kr. 

Redan budgetförslaget bör i största möjliga utsträckning visa den totala 

budgetbelastningen som kan väntas under budgetåren i fråga. Jag h<1r 

tidigare redogjort för den budgetbelastning som kan beräknas uppkomma 
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för budgctäret 1984/85 till följd av föreslagna utgiftsanslag. foriindringar i 

anslagsbchfölningar och iindrad disposition av rörliga krediter. Jag avser 

nu att hehandla den ytterligare budgetbelastning som kan tillkomma under 

nästa budgetår. Denna belastning beaktas under posten lfrriik11u1 tillkom

ma11dc 11tg(fishehm·, netto rä statsbudgeten. 

Normalt måste under löpande budgetår anvisas medel p{1 tilliiggshudget 

för vissa ändamål utöver vad som anvisats i statsbudgeten. Detta sker 

främst i samlingspropositioner om anslag m. m. pä tilliiggsbudget 1-III. 

Hiirutöver räknar jag med att ytterligare belastning kommer att uppstil pä 

statsbudgeten. främst till följd av särskilda propositioner som planeras 

föi·e!iiggas riksdagen senare under vårriksdagen och cHir motsvarande an

slag i hudgctpropositionen upptagits med endast beräknade belopp. ofta på 

oföriindrad nivå. Därutöver torde vissa reserver behöva avsiittas för even

tuella f1tgärder inom hl. a. arbetsmarknadsdepartementets omr{tde. 

Som jag tidigare anfört kommer förslag till en samordning av uppbörden 

av inkomstskatt och arbetsgivaravgifter att föreläggas riksdagen under 

våren. För budgetåret 1984/85 kommer. som jag tidigare redovisat vid min 

genomgång av det aktuella budgetläget. att bokslutsmässigt upptriida en 

statstinansiell effekt härav. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört. anser jag alt posten Bcriiknat 

tillko111111a11dc utgiftsbehm". netto bör beräknas till 5 miljarder kr. 

Den snahbast växande utgiftsposten pft budgeten utgörs av räntor på 

statsskulden. Riksgäldskontoret beräknar att de för hudgetiiret 1983/84 

resp. 1984/85 kommer att uppgå till 60,9 resp. 65 miljarder kr. Den av 

riksglildskontoret gjorda beräkningen baseras på ett underskott i statens . 

hudgct om ca 90 miljarder kr. såväl för innevarande budgetår som för 

budgetåret 1984/85. Statsskuldräntorna ökar avsevärt lfmgsammare mellan 

budgetåren 1983/84- 1984/85 än mellan hudgetåren 1982/83-198.~/84. Skill

naden betingas som jag tidigare anfört_ av ett flertal faktorer bl. a. devalve

ringen och introduktionen av nya låneinstrtiment. 

Vid min beräkning av inkomster och utgifter på statsbudgeten har jag 

funnit att underskotten torde komma att uppgå till lägre belopp såväl för 

innevarande som nästkommande budgetår. 

Som jag tidigare nämnt påverkas det kassamässiga hudgetsaldot av vissa 

extraordinära åtgärder. Vissa av dessa. som t. ex. den samordnade skat

teuppbörden samt televerkets återbetalning av den rörliga krediten, torde 

emellertid endast i begränsad utsträckning påverka statens ränteutgifter 

redan budgetåret 1984/85. Då heräkningar av statsskuldräntorna är behäf

tade med stor osäkerhet. bl. a. med avseende på statsskuldens placering 

och valutakursutvcckling, finner jag sammantaget ingen anledning att gå 

ifrån riksgäldskontorets beräkning för budgetåret 1984/85. 
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Tahell 10. Statsutgifterna för hudgetårct 1984/85 

Milj. kr. 

L:tgiftsanslag 
För:indring i anslagshchållningar 
Andrnd di<.position a\" rörliga krediter 
ller:iknat tillkommande utgiftshehov, netto 

Summa statsutgifter 

1984i85 
Förslag till statsbudget 

297 929 
2 500 
-500 
_'\()()() 

.'04929 

6.4 Statshudgctcns saldo för hudgctåren 1983/84 och 1984/85 

74 

:\1ed hiinvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfal

let av .;;tatshudgetens inkomster och utgifter för innevarande hudget~lr och 

förslaget till statsbudget för budgetftret 1984/8.'i p{1 det sätt som framgår av 

tahellerna 10 nch 11. 

Tahcll 11. Statshuclgeten för hudgetarcn 198.'/84 och 1984/85 

J\·liljardcr kr. 

1983/84 1984/8.'i 
Heriiknat utfall Förslag till 

statsbudget 
enligt enligt 
RRV föredraganden 

Inkomster ~17.fi 217.6 224. l 
l'tgiftcr 301 .4 302.5 304.9 

Saldo -!B.8 -84.9 -80,8 

Fiiriindring 
1981/84-
1984/85 

+(,,5 
+2.4 

+4.1 

Sammanfattningsvis innebiir min tidigare redogörelse att underskottet i 

statshudgeten för innevarande hudgetftr kan heräknas uppgå till 84,9 mil

jarder kr. För budgetåret 1984/8.'i heriiknar jag att statsinkomsterna ökar 

med n . .'i och statsutgifterna med 2.4 miljarder kr. UnderskClttet i statsbud

geten för budgetåret 1984/8.'i hlir diirmed 80.8 miljarder kr. 



Tabell 12. Förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 

Inkomster: 
Skatter 
Inkomster av stakns verksamhet 
Inkomster av försi'tld egendom 
Återbetalning av lån -
Kalkylmässiga inkomster 

Summa kr. 

U11derskot1 
Summa kr. 

191327001000 
24 097 80 I 000 

54903000 
3586434000 
5047903 000 

224114042000 

Utgifts1111slag: 
Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Finansdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Civildepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor pil statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

lfrriiknml c"i1Tig mcdd1:fi'irhruk11i11g: 
Minskning av anslagsbehilllningar 
Ökad disposition av rörliga krediter 

80 815 056 000 Baiikna t t illko11111w 11dc 
304 929 098 000 11tgiftsht'/1111". netto Summa kr. 

.,, ., 
Q 

'O 

29 185000 -\C 
8564308000 00 

·~ 
8 235 592 000 Qo 

22 568 990 000 ~ -71 770 882 000 = = 12 097 058 000 
I 3 721 507 000 ~ 
35 87 3 966 000 

;-
i1Q 

6 125 294 000 
1:1) 

15673420000 
20573480000 
11899795 000 
5 379 507 000 

415 114000 
65 00() 000 000 

I 000 000 297 929 098 000 

2 5 00 ()()() 000 
-500000000 2 000 000 000 

5()()0ll000l)() 5 000 000 000 
304 929 098 000 

-.J 
'.J> 
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Till rcgcringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor: 

Prelirniniir nationalbudget 1984 llJi/aga I./). 

Riksrevisionsverkcts inkomstberiikning !Bilaga 1.2). 

Riksrevisionsverkets beräkning av budgetutfallet för budgctfirct 1983/84 

(//i/aga 1.3). 

Vis~a tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen rn. rn. (Bilaga 

1.41. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemstiiller jag att regeringen 

dels fiireslilr riksdagen att 

I. godkiinna de allmlinna riktlinjer för den ekonomiska politiken 

som jag har förordat i det föregående . 

..., godkiinna de allmiinna riktlinjer för budgetregleringen som jag 

har förordat i det föregående. 

3. för budgetåret 1984/85, i avvaktan på slutliga förslag i komplet

teringspropositioncn och i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående. 

a) beräkna statsbudgetens inkomster. 

b) beräkna förändringar i anslagsbehållningar. 

c) beriikna förändringar i dispositionen av rörliga krediter. 

d) beräkna beriiknat tillkommande utgiftsbchov. netto. 

4. bemyndiga regeringen att för televerkets verksamhet ta upp lån 

på den allmänna kreditmarknadcn, 

del.1 bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört beträffande 

5. statliga kreditgarantier m. m .. 

6. finansieringen av affärsverkens verksamhet, 

7. statlig långivning. 

8. vissa frågor inom redovisnings- och revisionsområdet. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga I 77 

Innehållsförteckning 

Fina n sp/a11e n 
Den ekonomisk-politiska strategin ........................... . 
I. I Bakgrunden ........................................... . 
1.2 Omläggningen av den ekonomiska politiken . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1.3 Krispolitikens andra steg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2 Den ekonomiska politikens inriktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
2.1 Stabiliseringspolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
2.2 Sysselsättnings- och fördelningspolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

3 Utsikter för 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
3.1 Internationellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
3.2 Den svenska ekonomin 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

4 Budgetpolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
4. I Budgetpolitikens inriktning .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
4.2 Budgetförslaget för budgetåret 1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
4.3 De ekonomiska sambanden mellan stat och kommun . . . . . . . . 36 
4.4 Den konsoliderade offentliga sektorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
4.5 Budgetpolitiken i ett längre perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

5 Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Särskilda frågor 

I Statliga ;.:reditgarantier, m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
2 Finansieringen av affärsverkens verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
3 Statlig långivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
4 Vissa frågor inom redovisnings- och revisionsområdet . . . . . . . . . . 60 
5 Vissa extraordinära budgeteffekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
6 Statsbudgeten budgetåren 1983/84 och 1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

6.1 Utvecklingen av statsbudgetens inkomster . : . . . . . . . . . . . . . . . 63 
6.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 

1983/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
6.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter avseende budgetåret 

1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
6.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1983/84 rn.:h 1984/85 . . . . 74 

Jlemstiilla11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 



Prop. 1983/84: I 00 Bilaga I 78 

Tabellförteckning 

Fi11un.1pla11e11 

Fin<msiering av budgetunderskottet 1982-1984 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
2 Försörjningshalans 1982-1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
3 Handels- och bytesbalans 1982- I 984 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . '27 
4 Statsutgifterna efter ändamål budget<iren 1983/84 och I 984/85 . . . . 3 I 
5 Statsbudgl!lcns utveckling budgetären 1982/83-1984/85 . . . . . . . . . 35 
6 Budgetsaldo för budgetåren 1982/83- 1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
7 Den offentliga sektorns finansiella sparan<le 1981-1984 . . . . . . . . . 39 

Särskilda frdgor 

Statliga kreditgarantier, m. m. per den 30 juni 1983 . . . . . . . . . . . . 51 
2 Föreslagna föriindringar av ramar för statligt garantiåtagande 

fr. o. m. den 30 juni 1983 t. o. m. den I juli 1984 . . . . . . . . . . . . . . . 55 
3 Statsinkomsternas utveckling budgetiircn 1982/83- 1984/85 . . . . . 63 
4 Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budgetiiren 

I 982/83- I 984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
5 Statsutgiftcrna budgetåret 1983/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
6 Ju~tering av riksrevisionsverkets beräkningar av statsbudgetens 

inkomster budgetåren I 983/84 och 1984/85 .................. .'. 69 
7 Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens 

inkomster I 984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
8 Anslagsbehållningarna vid utgi'rngen av bu~getårcn 1980/81-

1983/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
9 Bl'riiknad förändring av anslagsbchällningarna under budgetåret 

1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 
10 Statsutgifterna för budgetåret I 984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
11 Statsbudgeten for budgetåren 1983/84 m:h 1984/85 . . . . . . . . . . . . . 74 
12 Förslag iill statsbudget för budgt:t;'trct 1984/85 . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Diagram- och figurförteckning 

Diagram 

I Avkastningen i tillverkningsindustrin på eget och totalt kapital samt 
avkastningen på finansiella tillgångar 1970-1984 . . . . . . . . . . . . . . . 10 

2 Vinstandelar i tillverkningsindustrin i Sverige och i 6 större OECD-
länder 1967-1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

3 Budgetunderskottet åren 1970- 1984 (procent av BNPJ . . . . . . . . . . 34 
4 Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande åren 

1970-1984 (procent av BNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 40 

Figur 
I Garanterad kapitalskuld 1983-06-30 fördelad p~1 samhällsområden 52 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 



Bilaga 1.1 

Preliminär nationalbudget 
för 1984 





Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Bilaga 1.1 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 19841 

Inledning 

Den preliminära nationalbudgeten för 1984 som härmed läggs fram är 
utarbetad inom finansdepartementet och konjunkturinstitutet. National
budgeten bygger på material från fackdepartement och olika verk och 
institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter bär dock ej 
något ansvar för de bedömningar som görs i nationalbudgeten. 

Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen. kapitel I, 

sammanfattar finansdepartementet det ekonomiska läget och konjunktur
utsikterna. Den andra delen, kapitel 2-10. behandlar utvecklingen inom 
olika områden mera i detalj. I appendix till kapitel I redovisas arbetsfördel
ningen mellan finansdepartementet och konjunkturinstitutet. 

Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1984 vilar på finansde
partementet, där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekreteraren 
Erik Åsbrink och departementsrådet Lars Mathlein. 

1 Kalkylerna avslutades för finansdepartementets del den 22 december 1983. 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr. 100. Bilaga 1 .1 
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l Sammanfattande översikt1 

1 .1 Internationell utveckling 

Den internationella lågkonjunkturen nådde sin botten mot slutet av 1982. 

Därefter har den ekonomiska aktiviteten i industriländerna stigit. Den 

avtagande inflationstakten har förstärkt realinkomsterna. vilket i kombina

tion med en neddragning av sparandet har stärkt konsumtionsefterfrågan. 

Samtidigt har lagercykeln vänt och bostadsbyggandet ökat. 

I Förenta staterna utgör dessutom kombinationen av en expansiv finans

politik och lättnader i penningpolitiken en viktig förklaring till den kraftiga 

återhämtning som noterats där. BNP-tillväxten uppgick under andra halv

året 1983 till ungefär 7% i årstakt. I Japan har tillväxten. främst till följd av 

en kraftig exporttillväxt. hållits uppe på en relativt god nivå. I Västeuropa 

har aktiviteten emellertid dämpats av den åtstramande finanspolitik som 

förts i bl. a. Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike. 

De flesta bedömare förefaller vara överens om att återhämtningen i 

OECD-området kommer att fortsätta under 1984. Samtidigt står det klart 

att de relativt stora skillnader i uppgångens styrka som hittills kunnat -

noteras mellan olika delar av OECD-området kommer att bestå. En upp

gång kan även väntas i länderområdena utanför OECD, men där är tillväxt

utsikterna betydligt osäkrare. Det gäller bl. a. utvecklingen i många skuld

tyngda. icke oljeproducerande u-länder. 

Som närmare utvecklas i länderavsnitten i kapitel 2 finns det mycket 

som talar för att den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna kommer att 

bli fortsatt stark under 1984. Tillväxten mellan 1983 och 1984 väntas uppgå 

till närmare 5 %. 
För OECD-Europa förutse~ en tillväxt om I 3/4%. Den inhemska efter

frågan väntas förbli svag till följd av den fortsatt strama ekonomiska politik 

som förutses i flertalet länder. För Frankrike och flera mindre länder kan 

tillväxten helt komma att utebli under 1984. 

OECD-ländernas samlade bruttonationalprodukt väntas öka med 3 1/2 % 

1984. Världshandeln förutses öka med ca 5 %. 
Riktpriset på råolja kan förväntas ligga kvar vid nivån 29 dollar per fat 

under 1984. Priserna för andra råvaror väntas öka något snabbare än den 

genomsnittliga inflationen. Denna prisökning för t. ex. flera viktiga me

taller sker emellertid från en mycket låg nivå. Sammantaget torde de 

internationella prisstegringarna bli mycket måttliga. För OECD-området 

väntas en genomsnittlig prisökning på drygt 5 '.k. 

1 l detta kapitel redovisas finansdepartementets bedömning av den ekonomi>ka 
utvecklingen. I kapitel 2-10 behandlas utvecklingen inom olika områden mera i 
detalj_ Arbetsfördelningen mellan finansdepartementet och konjunkturinstitutet 
framgår av appendix till detta kapitel. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 3 

Mot bakgrund av den måttliga tillväxt som förutses väntas antalet ar

betslösa i Västeuropa fortsätter att öka. I Förenta staterna väntas arbets

marknadsläget förbättras ytterligare. Antalet arbetslösa i hela OECD-om

rådet förutses 1984 uppgå till drygt 30 miljoner personer. 

För att den förutsedda återhämtningen skall bli självbärande in över 

1985 krävs att en investeringsuppgång gradvis tar över den privata kon

sumtionens och lageromslagets roll som främsta drivkrafter i konjunktur

uppgåhgen. Utsikterna för en dylik utveckling är emellertid osäkra. Visser

ligen har näringslivets vinster förbättrats, men den efterfrågetillväxt som 

prognostiseras för många länder kan vara för svag för att stimulera företa

gen att bygga ut kapaciteten. 

De spänningar som finns i det internationella betalningssystemet och 

tendenserna till ökad protektionism är faktorer som kan dämpa den inledda 

återhämtningen. 

Vad gäller utvecklingen i Förenta staterna är bedömningen osäker, 

främst vad gäller återhämtningens varaktighet. Ett fortsatt stort och 

växande budgetunderskott, höga realräntor och en fortsatt hög dollarkurs 

är faktorer som kan medföra att uppgången förlorar i styrka och att 

inflationen tar fart igen. 

1.2 Utvecklingen i Sverige 

Sedan hösten 1981 har den svenska kronan devalverats med ca 25 %. 
Mot den bakgrunden kan det vara motiverat att särskilt uppmärksamma 

utvecklingen av utrikeshandeln och industrisektorn. 

Utrikeshandeln 

Vändningen i den internationella konjunkturen medförde en uppgång i · 

handeln med såväl industriprodukter som råvaror. 

De grundläggande faktorerna bakom utvecklingen av exporten av bear

betade varor är marknadstillväxten samt utvecklingen av de relativa ex

portpriserna och de därmed sammanhängande förändringarna i marknads

andelarna. 

Marknadstillväxten för svensk export av bearbetade varor, som svarar 

för drygt 3/4 av den totala varuexporten, var påfallande hög under första 

halvåret 1983. Kraftiga efterfrågeökningar noterades då i för svensk export 

viktiga avnämarländer, bl. a. i Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritan

nien och Danmark. För helåret 1983 uppgick marknadstillväxten i OECD

området till 5 1/2 %. Beroende på en mycket svag utveckling i många 

länder utanför OECD kom emellertid den totala marknadstillväxten för 

svenska bearbetade varor att stanna vid 3 % för 1983. Totalt ökade expor

ten av bearbetade varor med drygt 7 %. Ökningen till OECD-området 

uppgick till drygt 13 %. 
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I september 1981 och i oktober 1982 devalverades den svenska kronan 
med 10 resp. 16%. Från augusti 1981 till utgången av 1983 beräknas de 

svenska relativa exportpriserna för bearbetade varor ha sänkts med ca 
10 %. Av den totala devalveringen har således 2/5 använts till relativpris

sänkningar och 3/5 till prishöjningar i svenska kronor föranledda av dels 

ökningar av vinstmarginalerna, dels de till följd av devalveringarna inträf

fade kostnadsökningarna på importerade insatsvaror. 

För 1983 beräknas de svenska marknadsandelsvinsterna inom OECD

området till 7 1/2 %. Detta är omkring 2 procentenheter mer än vad de 

sammanlagda relativprissänkningarna under perioden 1981- 1983 med led

ning av tidigare kända samband kunde .beräknas ge. 1 Ett flertal faktorer 

kan ha bidragit till dessa oväntat stora marknadsandelsvinster. Varusam

mansättningen i den svenska exporten har uppenbarligen inverkat gynn

samt på marknadsandelsutvecklingen. Sålunda kan en stor del av andels

ökningen föras tillbaka på den svenska personbi\sexporten. De höjda 

vinstmarginalerna har vidare givit företagen ökade resurser för att dels 

expandera på nya marknader, dels vidga sitt varusortiment med nya pro

dukter och produkter som tidigare varit olönsamma att marknadsföra. 

Sådana faktorer har sannolikt ej helt fångats upp av de tillämpade priselas

ticiteterna. Positiva andelseffekter kan också ha uppnåtts genom det i 

Sverige relativt omvärlden svaga efterfrågeläget. vilket bidragit till en 

intensifiering av företagens försäljningsansträngningar på exportmarkna

den. Exportföretagens lager var dessutom välfyllda, varför de svenska 

exportörerna i högre grad än sina utländska konkurrenter kunde möta den 

stigande efterfrågan genom snabba leveranser från lager. 

Den internationella återhämtningen under första halvåret 1983 initiera
des bl. a. av en uppbyggnad av råvarulagren. Denna utveckling i kombina
tion med den till följd av devalveringen förbättrade konkurrenskraften fick 
ett direkt genomslag på den svenska råvaruexporten som ökade med drygt 
17 % mellan andra halvåret 1982 och första halvåret 1983. De kraftigaste 
ökningarna noterades för järnmalm, petroleumprodukter och pappers

massa. Till följd av att lageruppbyggnaden upphörde andra halvåret 1983 

och att ett stigande antal företag nått fullt kapacitetsutnyttjande sjönk 

råvaruexportens tillväxttakt mellan första och andra halvåret 1983. För 

helåret 1983 beräknades exportökningen till drygt 22%, vilket innebär 

kraftiga ökningar i marknadsandelarna även för råvaruexportörerna. 

Fartygsexporten fluktuerade starkt under 1983. Mellan andra halvåret 

1982 och första halvåret 1983 fördubblades sålunda leveranserna för att 

sedan i de't närmaste halveras under andra halvåret. 
Den totala varuexporten ökade med drygt 11 l/2 % i volym 1983. Export-

1 Beräkningen utgår från en av konjunkturinstitutet uppskattad priselasticitet om 
totalt 1,4 %. dvs. en relativprissänkning om I% leder på 3 års sikt till en marknads
andels vinst på I.4%. 
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ökningen för bearbetade varor svarade härvidlag för 5 1/2 procentenheter, 

medan exportökningen av petroleumprodukter, fartyg och övriga råvaror 

svarade för I 3/4, I 1/2 resp. 3 procentenheter. Priserna för den totala 

varuexporten ökade med 12 I /3 %. 
Den internationella handeln med såväl industriprodukter som råvaror 

bedöms öka även 1984. Marknadstillväxten för svenska bearbetade varor 

förutses uppgå till 5 % i OECD-området och till inte fullt 3 % i länderområ

dena utanför OECD. Den totala marknadstillväxten beräknas därmed upp

gå till 4 1/2 %. 1 

En timkostnadsökning på 6% i kombination med en antagen produktivi

tetstillväxt om 5 % beräknas ge de svenska exportörerna av bearbetade 

varor möjligheter att sänka sina relativpriser under loppet av 1984. Genom 

den uppgång som inträffade mot slutet av 1983 blir dock relativpriserna 

oförändrade mellan helåren 1983 och 1984. Såväl de utländska konkurren

terna som de svenska exportörerna beräknas under dessa förutsättningar 

höja sina priser med drygt 4%. 2 

De eftersläpande effekterna av relativprisändringarna under perioden 

1982-1984 bedöms leda till marknadsandelsvinster 1984 på totalt 3 %. 

Exporten av bearbetade varor skulle därmed kunna öka med 7 1/2 % 1984.3 

Till följd av bl. a. att lageruppbyggnaden utomlands väntas bli mer 

dämpad under 1984 än under 1983 och delvis även av kapacitetsskäl 

förutses den svenska råvaruexporten få ett jämförelsevis dämpat förlopp. 

Totalt beräknas råvaruexporten öka med drygt 3 %. Råvarupriserna be

döms öka med 6 å 7% 1984, vilket är en avsevärd uppbromsning av 

prisökningstaktenjämfört med 1982 och 1983. 

Den totala varuexporten exkl. fartyg beräknas öka med 6 1/2 % 1984. En 

förväntad halvering av fartygsleveranserna 1984 i jämförelse med 1983 drar 
emellertid ned exportvolymen med 2 1/3 procentenheter. Den totala varu

exporten skulle därmed öka med 4 114 % 1984. De genomsnittliga ex
portpriserna har bedömts öka med 5 %. 4 

Enligt preliminära beräkningar ökade den totala varuimporten med 

I 1/4% i volym 1983. Ökningen är så gott som helt hänförlig till importen 

av råvaror. som svarade för I procentenhet av den totala uppgången. 

Importen av bearbetade varor, som utgör 2/3 av den totala varuimporten, 

ökade således endast obetydligt. 

Den ökade införseln av råvaror kan till stor del tillskrivas en stigande 

import av råolja, som beror på att den kraftiga exportökningen av petro

leumprodukter föranlett en produktionsökning i svenska raffinaderier. 

1 Konjunkturinstitutet har i sin exportprognos utgått från bedömningen att mark
nadstillväxten blir drygt 4 % (kap. 3). 
2 Konjunkturinstitutet räknar här med en relativ prisökning på 3/4 %. 
3 Mot bakgrund av de ovan nämnda antagandena är konjunkturinstitutets prognos 
6 1/2%. 
4 Konjunkturinstitutets prognos är här 3 1/2 % resp. 5 1/2 %. 
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Den svaga ökningen av importen av bearbetade varor förklaras dels av 
en svag inhemsk efterfrågan, dels av relativprishöjningar på importen. 

Mot bakgrund av den svaga efterfrågeutvecklingen under 1983 borde 

varuimporten ha utvecklats ännu svagare. Enligt konjunkturinstitutets be

räkningar sjönk nämligen den efterfrågan som i huvudsak genererar import 

av bearbetade varor med drygt l % mellan 1982 och 1983. Denna nedgång 

borde ha sänkt importvolymen med l 1/3 %. Anledningen till att importvo

lymen inte sjunker i denna takt är effekterna av en sedan länge konstaterad 

trendmässig ökning av importen med ca 1 procentenhet per år. Denna 

trend speglar långsiktiga strukturella förändringar i den internationella 

arbetsfördelningen som leder till ett ökat handelsutbyte mellan länderna. 

Till effekterna på importvolymen av förändringar i efterfrågan och den 

skattade trenden skall, som nämnts, även de importdämpande relativpris

effekterna läggas. Dessa kan uppskattas till 2 procentenheter för 1983. 
Med ett oförändrat importinnehåll i den totala efterfrågan borde således 

importen av bearbetade varor ha minskat med drygt 2 %. Istället ökade den 

med 1/3 %. Den registrerade "överimporten" är följaktligen ett - till viss 

del tillfälligt - utslag av förhöjt importinnehåll i den inhemska efterfrågan. 

Så t. ex. har en kraftig ökning registrerats av importen av datamaskiner 

och andra elektroniska varor med begränsad tillverkning i Sverige. 

Mot bakgrund av de två devalveringarna 1981 och 1982, som samman

tagna innebar en ökning av antalet svenska kronor per främmande valu

taenhet om 32 %, får importprisutvecklingen mellan 1982 och 1983 bedö

mas som måttlig. Mellan tredje kvartalet 1981 och fjärde kvartalet 1983 
beräknas OECD-ländernas genomsnittliga 1 exportpris för bearbetade 
varor ha stigit med 45 % i svenska kronor räknat. Under samma 2-årspe
riod bt:räknas importpriset på dessa varor ha ökat med endast 35 %. Det 
reduct:radt: genomslaget på importpriserna av devalveringarna tyder på att 
de utländska leverantörerna vid försäljning till Sverige av det låga inhems

ka efterfrågeläget tvingats till betydande prissänkningar - relativt andra 
exportmarknadt:r - räknat i den egna valutan. 

För 1984 väntas den samlade importefterfrågan på bearbetade varor öka 

med ca 6 1/2% till följd av främst en förväntad tillväxt i exporten och 

maskininvcstcringarna samt en förhållandevis kraftig lageruppbyggnad. 

Inklusive den konstaterade trendmässiga ökningen av importen skulle 

denna utveckling i sig ge en importtillväxt på inemot 9%. I importdäm

pande riktning verkar emellertid dels de inhemska producenternas rclativ

prissänkningar 1982 och 1983, dels en förväntad viss tillbakagång av det 

under 1983 temporärt förhöjda importinnehållet i efterfrågan. Importen av 

bearbetade varor väntas därför kunna stanna vid inte fullt 5 1/2 %. 

1 Vägt med svenska importvikter. 
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Eftersom råvaruimporten - som följd av bl. a. en svag utveckling av 

införseln av råolja och petroleumprodukter - väntas öka endast obetyd

ligt, beräknas tillväxten i den totala varuimporten uppgå till 4 112 %. 1 

Till följd av bl. a. en förutsedd svag nedgång i dollarpriserna på olja 

beräknas de svenska importpriserna på råolja och petroleumprodukter i 

stort sett kunna bli oförändrade mellan 1983 och 1984. Importpriserna på 

bearbetade varor väntas öka med 5 112 % inkl. en fördröjd effekt av 

devalveringen i oktober 1982 om I 1/2 procentenhet. T. o. m. fjärde kvarta

let 1984 beräknas därmed 90% av oktoberdevalveringen ha slagit genom 

på importpriserna för bearbetade varor. 

Importprisökningen för hela varuimporten 1983-1984 har beräknats till 

inte fullt 5 %. 

Industrisektorn 

Orderingången till industrin ökade kraftigt under loppet av 1983, speci

ellt från exportmarknaderna. Från tredje kvartalet I 982 till motsvarande 

kvartal 1983 ökade exportordervolymcn med ca 30%. Det förbättrade 

orderläget medförde att produktionen inom industrin ökade från bottenlä

get i augusti 1982 fram till september 1983 med ca 8 %. Från tredje kvarta

let 1982 till samma kvartal 1983 ökade produktionen inom gruvor och 

mineralbrott med hela 21 %, medan tillverkningsindustrins produktionsök

ning stannade vid 5 % (kap. 4). Produktionen ökade långsammare än efter

frågan och en avsevärd del av leveranserna skedde sålunda från lager. 

Detta innebar en kraftig lageravveckling under 1983 med en påtaglig 

minskning av lagerkvoten som följd. En viss lageruppbyggnad, i första 

hand av varor i arbete, synes emellertid ha ägt rum mot slutet av 1983. 
Den ökade industriproduktionen medförde att kapacitetsutnyttjandet 

steg. Vid mitten av 1983 uppgick kapacitetsutnyttjandet till ca 82 % - att 

jämföra med ett möjligt kapacitetsutnyttjande, vid given arbetsstyrka, på 

89%. Detta innebar en ökning från andra kvartalet 1982 med drygt en 

procentenhet. De största ökningarna i kapacitetsutnyttjandet skedde inom 

basindustrierna. Inom verkstadsindustrin sjönk däremot kapacitetsutnytt

jandet något. Denna nedgång avspeglar emellertid inte en minskande pro

duktionsvolym utan innebär att produktionskapaciteten har utökats. 

Transportmedelsindustrin har dock ökat kapacitetsutnyttjandet och låg 

under andra hälften av 1983 nära det mi.~liga kapacitetsutnyttjandet. Här

till har i hög grad den kraftigt ökade personbilsexporten bidragit. 

Det låga kapacitetsutnyttjandet har bidragit till att investeringsutveck

lingen var fortsatt svag under 1983. Industrins investeringar beräknas ha 

minskat med knappt 7 % i volym. Det betyder att industrins investerings

kvot fortsatt att falla. Mest minskade byggnadsinvesteringarna, ca 14 %, 

1 Beroende pä bl. a. en lägre skattad efterfrågetillväxt har konjunkturinstitutet en 
importökning om 4 %. 
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medan nedgången i maskininvesteringsvolymen preliminärt stannade vid 

5 %. lndustriinvesteringarna ligger f. n. på en mycket låg nivå. Mot bak

grund av det förbättrade vinstläget och den fortsatta höjning av kapacitets

utnyttjandet som förutses. kan en vändning i investeringskonjunkturen 

emotses under 1984. 

Från september 1982 till mitten av 1983 ökade industrins bruttomarginal 

preliminärt med 4 1/2 procentenheter. Den markanta förbättringen kan i 

hög grad föras tillbaka på en kraftig produktivitetsökning. Driftsöverskot

tets andel, netto, av förädlingsvärdet kan beräknas ha stigit från knappt 

12% 1982 till ca 17% 1983. Räntabiliteten på eget kapital inom tillverk

ningsindustrin ökade samtidigt från ca 15 % till knappt 23 %. vilket innebär 

att räntabiliteten kommit upp på en avsevärt högre nivå än t. ex. avkast

ningen på stats- och industriobligationer. Räntabiliteten på totalt kapital 

skattas emellertid till ca 11 %. För 1984 förutses en viss fortsatt förbättring 

av lönsamhetsläget, även om 1974 års lönsamhetsläge inte uppnås (kap. 8). 

1984 beräknas industriproduktionen öka med ca 6%. Den återhållande 

effekt på produktionen som lagernedskärningarna haft ebbar successivt ut. 

Därigenom får den beräknade fortsatta exporttillväxten ett kraftigare ge

nomslag på produktionsutvecklingen. En påtaglig lageruppbyggnad, mot

svarande ca 1 112 % av 1983 års BNP. är dessutom att vänta. Den beräkna

de produktionstillväxten driver upp kapacitetsutnyttjandet ytterligare. 

Med dessa förutsättningar har industrins investeringsvolym beräknats öka 

med 8% 1984. 1 

Skulle lönekostnadsstegringen 1984 bli snabbare än de 6% som antagits i 

den här redovisade kalkylen, så kommer investeringarna att påvi:rkas 

negativt. Enligt konjunkturinstitutets bedömning skulle t. ex. en lönestcg

ring på 10% 1984 innebära att den väntade investeringsuppgången i indu

strin uteblir. (Appendix till kap. 6.) 

Sysselsättningen i industrin fortsatte att sjunka. om än i avtagande takt, 

under 1983. Mätt mellan årsgenomsnitten 1982 och 1983 kan minskningen 

uppskattas till drygt 20000 personer. En smärre ökning av industrisyssel

sättningen synes dock ha ägt rum från tredje till fjärde kvartalet 1983. 

Antalet varsel om personalinskränkningar har också minskat. 

Trots att en förhållandevis kraftig produktivitetsökning väntas under 

J 984, förutses antalet sysselsatta i industrin öka med ca 15 000 personer 

mellan 1983 och 1984. Mätt under loppet av 1984 innebär det en än mer 

markerad ökning. 

1 Konjunkturinstitutet bedömer att investeringsökningen i industrin 1984 stannar 
vid 4% (kap. 7). 
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Priser och privat konsumtion 

Enligt preliminära kalkyler sjönk hushållens köpkraft med nästan 1,5 % 

1983 (se nedanstående tablå). 

Hushållens inkomster, privat konsumtion, sparande och priser 
Procentuella förändringar, 1980 års priser 

1982 1983 1984 
Utfall Prel. Prognos 

Faktorinkomster inkl. ränte-
och utdelningsnetto -2.1 -2.2 0,3 

varav lönesumma -3.9 -2,I 0.2 
Inkomstöverföringar från 
staten. kommunerna och den 
privata sektorn o.o 1.9 -0,I 

varav pensioner -0,7 2,5 0.3 

Summa inkomster -1,5 -1,0 0,2 

Skatter, avgifter och trans-
fereringar från hushållen 
till staten. kommunerna och 
den privata sektorn 0.4 -0.4 0.5 

varav prel. A- och B-
skatter samt slutskatte-
reglering -0,1 -0,1 0,2 

Summa real disponibel inkomst -2,4 -1,3 0,1 

Privat konsumtion I.I -2,0 0.2 
Sparkvot. sparande i% av 
de disponibla inkomsterna 0.5 1,2 I.I 
lmplicitprisindex för privat 
konsumtion 10.3 10,6 6,6 

För helåret 1983 beräknas den privata konsumtionsvolymen ha fallit 
med 2%. 

Till följd av devalveringen i oktober 1982 förbättrades turistnettot kraf

tigt 1983. Konsumtionen inom landet beräknas därför ha minskat väsent

ligt mindre (se kap. 6 sid. 105). 

Konsumentprisstegringarna under loppet av 1983 har preliminärt skat

tats till 9,2 %. Härav beräknas devalveringen i oktober 1982. för helåret 

1983, ha givit ett direkt bidrag om 3 procentenheter. Ökningar av indirekta 

skatter och ändringar av livsmedelssubventionerna under året har vidare 

ökat prisstegringarna med ytterligare drygt 2 procentenheter. 

Prognoserna för 1984 avseende hushållens reala inkomster och konsum

tion bygger bl. a. på förutsättningen att den genomsnittliga timkostnaden 

för samtliga löntagare stiger med 6 %, dvs. i ungefär samma takt som 

kostnadsökningen i hela OECD-området. Eftersom effekterna på lönerna 

1984 av 1983 års avtal har beräknats till drygt I I /2 % är antagandet 

förenligt med en löneökning 1984 till följd av nya avtal och löneglidning på 

sammanlagt 4 1/2 %. 
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Under loppet av 1984 förutses konsumentpriserna stiga med 4 1/3 %. 1 

Som nämnts ovan väntas de internationella prisstcgringarna bli förhållan

devis måttliga under I 984. Andra faktorer som talar för en lugn inhemsk 

prisutveckling är bl. a. det förbättrade vinstläget i näringslivet. en förut

sedd god produktivitetstillväxt. stor återhållsamhet med taxe-. avgifts- och 

skattehöjningar från stat och kommun samt den strama kreditpolitiken. 

Årsgenomsnittet för konsumentprisindex beräknas ligga knappt 6 I /2 % 

över motsvarande genomsnitt 1983. 

Hushållens köpkraft och den privata konsumtionen väntas öka svagt 

mellan 1983 och 1984. 2 

Offentlig sektor 

Utvecklingen av den offentliga sektorn beskrivs närmare i kapitel 9. 

Den totala offentliga konsumtionsvolymen väntas, liksom under 1983. 

utvecklas relativt långsamt. En fortsatt minskning om 1,5 % forutses inom 

den statliga sektorn 1984. medan kommunerna väntas fortsätta att bygga ut 

verksamheten. Den kommunala konsumtionen väntas, inkl. olika arbets

marknadspolitiska åtgärder. öka med I ,8 % i volym. 

Under 1983 ökade sysselsättningen i den offentliga sektorn med drygt 

11 000 personer. Huvuddelen av denna ökning berodde på en ökning av 

antalet beredskapsarbeten. För 1984 väntas en mindre nedgång i den 

statliga sysselsättningen. I primärkommuner och landsting förutses en 

sysselsättningsökning om ca 15 000 personer. Merparten av denna ökning 

kan hänföras till olika typer av sysselsättningsskapande åtgärder såsom 
ungdomslag och beredskapsarbeten (se avsnitt 5.2). 

Av vidstående tablå framgår utvecklingen av den offentliga sektorns 

finanser. 1983 beräknas den reala utgiftstakten ha bromsats upp och under

stiga inkomsttakten. För 1984 väntas utgiftstakten sjunka ytterligare, så att 

utgifterna mätt som andel av BNP sjunker. 

Prognosen för 1984 visar på att budgetunderskottet kommer att minska 

både i nominella tal och som andel av BNP. 

Under 1984 förutses den offentliga sektorn ha en relativt kraftig kontrak

tiv effekt på samhällsekonomin (avsnitt 9.5). Effekterna är helt hänförliga 

till staten och huvudsakligen betingade av en långsam utveckling av trans

fereringarna. Bl. a. förutsätts en kraftig neddragning av industrisubven

tionerna. Den kommunala sektorn väntas ha en marginellt expansiv effekt 

på samhällsekonomin. 

1 Konjunkturinstitutet räknar med en konsumentpris utveckling på 4 3/4 % under 
loppet av året (kap. 6). Skillnaden mellan prisprognoserna beror bl. a. på olika 
bedömningar av utvecklingen av vinstmarginaler och produktivitet. 
~ Enligt konjunkturinstitutets prognos väntas hushållens realt disponibla inkomster 
och den privata konsumtionen falla med 1/2 % 1984 (kap. 6). 
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Jämförelse mellan B:'llP och offentliga sektorns inkomster, utgifter och budgetunder-
skott 1977-1984 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Procentuell förändring 
av offentlig sektorns 

reala inkomster 3,6 0,9 2.0 2.0 2,8 1.9 3,2 2.4 
reala utgifter 9.4 4,7 6.3 3,3 4,5 4.0 2.4 0,4 
reala utgifter exkl. räntor 9,0 4.5 5.7 1,6 2,7 1.6 1.3 -1.4 

Det statliga budget-
underskottet, 
miljarder kr. 18 33 45 53 66 83 87 82 

andel av BNP 4.8 7.9 9,8 10,J 11.6 13.4 12,5 10,8 
Skatter och avgifter 
som andel av BNP 50.9 50.5 49,5 49,5 51 50,5 51,0 51,0 
Offentliga utgifter 
som andel av BNP 58.2 59,9 61.3 62,3 65.5 67,8 68.1 66,6 
BNP. procentuell 
volymutveckling -1.6 1.8 3,8 1.7 -0,5 0,5 1.9 2,6 

Finansiell utveckling 

Likviditetsökningen i ekonomin, såsom den framkommer i form av 

inlåning i bankerna, dämpades under 1983 trots ett något ökande budgetun

derskott. En betydande statsupplåning utanför banksystemet i kombina

tion med en måttlig utlåning i svenska kronor från bankerna medförde en 

väsentligt lägre penningmängdsökning, i genomsnitt ca 9.5 % jämfört med 

13.5 lJf året innan. 

Bankernas inlåning från företag och hushåll kommer med nuvarande 

inriktning av statsskuldpolitiken att begränsas ytterligare framöver. Riks

obligationer. statsskuldväxlar och allemanssparande kommer att bli fördel

aktiga placeringsalternativ under 1984. En bidragande faktor är de avsätt

ningar motsvarande 20% av den justerade vinsten som företagen måste 

göra till särskilda investeringskonton i riksbanken. Bankernas utlåningsut

rymme kommer att öka mycket långsamt till följd av den strama kreditpoli

tiken. Penningmängdsökningen väntas mot denna bakgrund bli måttlig. 

En stramare kreditmarknad torde emellertid inte utgöra något avgörande 

hinder för näringslivets expansion, då det finansiella sparandet i företagen 

snabbt har förbättrats. Preliminära siffror för 1983 visar att företagssektorn 

hade ett betydande positivt finansiellt sparande. Flera år med lageravveck

ling och minskande investeringar samt stigande driftsöverskott och för

bättrade finansnetton har lett till att även de icke-finansiella företagen 

totalt sett var nettoutlånare på kreditmarknaden 1983. 

Ett omslag till lageruppbyggnad sker under 1984, vilket avsevärt drar 

upp företagens utgifter. Samtidigt tyder den förutsedda pris- och kostnads

utvecklingen på att driftsöverskotten totalt sett inte ökar lika snabbt som 

tidigare. Det finansiella sparandet försämras därmed men utsikterna till ett 

fortsatt om än marginellt sparandeöverskott synes ändå finnas. Det blir då 

tredje året i rad som företagssektorn (exkl. bostäder) uppvisar överskott. I 
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det perspektivet framstår den förväntade investeringsökningen 1984 i nä
ringslivet som relativt lätt att finansiera. Sparandebilden torde emellertid 

variera kraftigt inom företagssektorn. 

Den förbättring som väntas i den offentliga sektorns finansiella sparande 

1984 motverkas av en viss försämring i den privata sektorn. Sparande

underskottet gentemot utlandet, dvs. bytesbalansunderskottet, väntas där
för bara minska marginellt mellan 1983 och 1984 (se tab. l: 1 ). 

Tabell I: I flnansiellt sparande 1981-1984 
Miljarder kr., löpande priser 

1981 1982 1983 1984 

Offentlig sektor -28 -40 -41 -34.5 
Staten -46,5 -59,5 -58,5 -54 
Kommuner 0 I - I - I 
Socialförsäkring 18,5 18.5 18.5 20.5 

Hushåll 6 - 2 4 6,5 
Bostäder - 3 - I 1,5 3 
Övrigt 9 - I 2,5 3,5 

Finansiella företag 26 26 29 30 
Icke-finansiella företag -18 - 6 2 ~ 7 

Bostäder - 7 - 8 - 9 - 9,5 
Övrigt -Il 2 Il 2,5 

Bytesbalans -14 -22 - 6 - 5 

Försörjnings- och hytesbalansför 1984 

Den BNP-tillväxt på 2,6% som förutses för 1984 väntas i huvudsak 
komma från en fortsatt exporttillväxt. ökande fasta investeringar och ett 
kraftigt omslag i lagercykeln (tab. 1: 2). Under 1983 och 1984 skulle vi 
således sammantaget nå en produktionstillväxt om ca 4,5 %. 
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Tabell 1: 2 Försörjningsbalans 1982-1984 
Procentuell volymförändring 

1982 1983 1984 
Milj. kr., 
löpande priser 

BNP 622641 1,9 2,6 
Import, varor och tjänster 207939 -0,3 4,5 

Tillgång 830580 1,3 3,0 

Bruttoinvesteringar 117613 -3,2 1,1 
Näringslivet 52622 -4,7 9,4 
Därav: industri 16901 -6,9 8,0 
Statliga myndigheter och 
atrarsverk 1 15402 3,4 -8.3 
Kommuner 22561 -1,2 -1.7 
Bostäder 27028 -5,9 -7,3 

Lagerinvestering2 -7045 -0,1 1,7 

Privat konsumtion 333000 -2,0 0,2 

Offentlig konsumtion 184 835 1,0 0,9 
Statlig 54295 -2,7 -1,5 
Kommunal 130540 2,6 1,8 

Inhemsk efterfrågan 628403 -1,5 2,3 

Export, varor och tjänster 202 177 10, I 5.1 

Användning 830 580 1.3 3,0 

1 Fr. o. m. 1983 redovisas en del av televerkets investeringar som investeringar i 
näringslivet. Justerat för detta skulle volymutvecklingen bli 4,4 % resp. -5,2 %. 
2 Lageromslag i förhållande till föregående års BNP. 

Det kan vara intressant att ställa denna produktionstillväxt i relation till 

den mer generella frågan om resursanvändningen i ekonomin. 

I diagram I: I belyses utvecklingen av reallönesumman och den reala 

bruttonationalinkomsten (BNI). 1 Utvecklingen av den reala BNI visar den 

tillväxt i real resursanvändning i form av konsumtion och investering som 

är möjlig utan att försämra bytesbalansen. 

1 Den reala Jönesumman inkluderar också lönebikostnaderna. Till skillnad mot 
bruttonationalprodukten <BNP) i fasta priser inkluderar reala BNI faktorinkomster 
och faktorutgifter från resp. till utlandet. Dessutom deflateras exporten i reala BNI 
med prisindex för importen. 



Prop. 1983/84: 100 14 

Diagram 1: 1 Reala lönesummor inkl. kollektiva avgifter och real bruttonationalin· 
komst (BNI) 1970-1984 
Index 1970 = 100 
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Under perioden 1970-1980 steg index för den reala lönesumman med 

30%, medan index för reala BNI endast ökade med hälften. Det s. k. 

reallönegapet ökade därmed kraftigt. Eftersom investeringsutvecklingen 

var svag och utlandsupplåningen samtidigt ökade under perioden. betyder 

detta att de i utlandet upplånade resurserna främst användes till konsum

tion. Mellan 1973 och 1976 steg de reala lönekostnaderna snabbt och den 

svenska ekonomin tappade konkurrenskraft. vilket medförde förlorade 

marknadsandelar såväl på utlands- som på hemmamarknaden. Detta hade 

under åren därefter en dämpande effekt på BNI:s tillväxt. 

Mellan 1980 och 1983 har reallönegapet halverats. Detta har skett genom 

en minskning i de reala lönesummorna. Givet en nominell lönekostnads

stegring 1984 som ligger i paritet med lönekostnadsstegringen i våra kon

kurrentländer. dvs. de 6% i lönekostnadsstegring som ligger till grund för 

den bedömning som redovisas här. kan konkurrenskraften bibehållas. 

Därmed skulle en ytterligare anpassning ske till det utrymme som ges av 

reala BNI. 

Prognoserna för utrikeshandeln, konsumtionen och industrins investe

ringar har diskuterats ovan. Prognoserna för övriga fasta investeringar och 

lagcrinvesteringar beskrivs närmare i kapitel 7. 

De kommunala investeringarna har reviderats upp något jämfört med 

den bedömning som görs i kapitel 7. Anledningen är de ytterligare stimu-
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lanser som beslutats för kommunala ROT-investeringar. föreliggande 

bedömning innebär detta att investeringsnedgången väntas stanna vid 

1,7% i volym. Innan effekterna av dessa åtgärder lagts in i bedömningen 

uppskattades minskningen bli 3 % .. 

Handelsbalansen väntas förbättras med ytterligare I miljard kr. mellan 

1983 och 1984. Bytesbalansunderskottet förutses 1984 uppgå till drygt 5 

miljarder kr., vilket motsvarar 0.7% av BNP (tab. 1:3). 

Tabell I: 3 Handels- och bytesbalans 1982-1984 

Milj. kr., löpande priser 

1982 1983 1984 

Export varor, fob 168131 210600 230500 
lmpol1 varor, cif 173 928 199600 218 500 

Handels balans - 5797 Il 000 12000 

Tjänstebalans 
inkl. del av korrigeringspost 35 3 500 5 300 
Transfereringsbalans 
inkl. del av korrigeringspost -16714 -20600 -22500 

Bytesbalans -22476 - 6100 - 5200 

Den utbuds- och efterfrågekalkyl för arbetsmarknaden som närmare 

redovisas i kapitel 5 tyder på ett förbättrat arbetsmarknadsläge under 1984. 

Arbetskraftsutbudet väntas öka med ca 25000 personer. men sysselsätt

ningsökningen inkl. nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder (nyrekryterings

stöd och ungdomslag m. m.) förutses bli tillräckligt stark för att kunna 

minska arbetslösheten från nuvarande ca 3.5 % av arbetskraften ner till ca 
3%. 

Inom industrin väntas en sysselsättningsökning med ca 15 000 personer. 

För den privata tjänstesektorn och för kommunerna förutses en sysselsätt

ningsökning på 15 000-20000 personer i vardera sektorn (avsnitt 5.2). 
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APPENDIX 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande den preliminära natio
nalbudgeten 1984 

Nedan framgår vilka kapite.I och avsnitt som sammanställs inom finans
departementet (FiD) resp. konjunkturinstitutet (Kl). 

Sektor Avsnittet Prognos,% 
utformat 
inom FiD Kl 

Privat konsumtion Kl 0.2 -0,5 
Offentlig konsumtion FiD 0.9 
Bruttoinvesteringar Kl 1,1 -0,6 
Lagerinvesteringar' Kl 1,7 1.6 
Export av varor och tjänster Kl 5,1 4,3 
Import av varor och tjänster Kl 4,5 4,4 
Bruttonationalprodukt FiD 2.6 

Internationell bedömning FiD 
Produktion inom gruvor, mineralbrott. 
tillverkningsindustri och skogsbruk Kl 
Övrig produktion FiD 
Arbetsmarknad FiD 
Hushållens ekonomi Kl 
Näringslivets lönsamhet, kostnader 
och priser Kl 
Offentlig verksamhet FiD 
Kreditmarknad Kl 
Sammanfattning FiD 

1 Lagerförändring i% av föregående års BNP. 
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UTVECKLINGEN 
INOM OLIKA 
OMRÅDEN 

2 Riksdagen 1983184. I .mm/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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2 Internationella utvecklingen 

2.1 Sammanfattning 

Världskonjunkturen vände under senhösten 1982 efter den mest ut
dragna lågkonjunkturen sedan andra världskriget. En återhämtning har 
under 1983 inletts i industriländerna. Tillväxten har hittills varit koncen
trerad till Nordamerika, medan den alltjämt är svag i de flesta andra 

länder. 

Tablå Bruttonationalproduktens tillväxt halvårsvis 1981-1983 för länderområden 
inom OECD. Procentuell förändring, årsstakt 

1981 1982 1983 
11 Il Il 

Förenta staterna 4 1/2 -112 -3 1/2 -2 1/4 3 1/4 7 1/2 
Japan 4 114 2 1/2 2 112 4 114 I 3/4 4 3/4 
OECD-Europa 1/4 114 3/4 -1/2 I 1/4 I 1/2 

OECD-totalt 2 112 114 -3/4 112 2 114 4112 

Tabell 2: 1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder 1982-1984 
Årlig procentuell förändring 

Andel av 1982 19832 19842 

OECD-områ-
dets totala 
BNP,%1 

De sju stora länderna 
Förenta staterna 40.5 -1,9 31/2 43/4 
Japan 14,0 3.0 3 4 
Förbundsrepubliken Tyskland 8,7 -1,1 I 1/4 2 1/4 
Frankrike 7,1 1.9 0 112 
Storbritannien 6,2 2.4 21/2 2 
Italien 4,6 -0.3 -11/2 2 
Canada 3,8 -4,4 3 5 

Norden 
Danmark 0,7 3,1 13/4 I 1/4 
Finland 0,6 2,5 21/2 3 
Norge 0.7 -Ö,6 2 0 
Sverige 1,3 -0,5 2 21/2 

Vissa andra OECD-länder 
Belgien 1,1 1.0 0 11/4 
Nederländerna 1.8 -1,6 I 1/2 11/4 
Schweiz 1,3 -1.2 0 2 
Österrike 0,9 I.I I 1/4 11/2 

OECD-Europa 39,4 0.6 13/4 

OECD-totalt 100,0 -0,3 21/4 3 I/2 

1 1982 års BNP, priser och växelkurser. 
2 Finansdepartementets bedömning. 
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I Förenta staterna har bl. a. skattesänkningar och en omläggning av 
penningpolitiken i mindre restriktiv riktning givit expansiva impulser till 

ekonomin. Tillväxttakten i den amerikanska ekonomin uppgick till över 

8% i årstakt under sommarhalvåret 1983. Uppgången har skett snabbare 

än vad som varit normalt under tidigare konjunkturcykler. Bostadsbyggan
det och den privata konsumtionen har lett uppgången. Påbörjandet av nya 

bostäder har i stort sett fördubblats. Köp av hemutrustning och bilar har 

också ökat kraftigt. En lageromsvängning har också bidragit till produk

tionsuppgången, medan ökningen i företagens investeringar ännu inte har 

varit lika kraftig som under en normal konjunkturuppgång. 

I Japan har tillväxten 1983 hållits uppe på en nivå av omkring 3 %. trots 

den svaga internationella konjunkturen. Den interna efterfrågan har ut

vecklats svagt medan utrikesbalansen under andra hälften av 1983 har 

förbättrats genom stora ökningar i exportvolymen (I 0-15 % i årstakt) 

samtidigt som importen bara ökat måttligt. Det japanska bytesbalansöver
skottet har härigenom ytterligare stärkts. 

I Västeuropa är den ekonomiska bilden mindre ljus. Visserligen vände 

konjunkturen även här uppåt i många länder omkring årsskiftet 1982/1983, 

men tillväxten har förblivit svag bl. a. till följd av den allt stramare finans

politiken som förs i flertalet västeuropeiska länder. 

I Förbundsrepubliken Tyskland har produktionen under loppet av 1983 

akr ökat men i så långsam takt att de höga arbetslöshetstalen inte har 

reducerats. I Frankrike genomförde regeringen ytterligare åtstramningsåt

gärder i samband med att francen devalverades i mars 1983. Tillväxten har 

till följd härav helt bromsats upp under 1983. I Storbritannien har främst 
ett ökat bostadsbyggande och en uppgång i den privata konsumtionen 
bidragit till en produktionsuppgång som emellertid bara marginellt förmått 
reducera arbetslösheten på drygt 12 %. knappt 3 miljoner personer. 

Åtstramningen av den ekonomiska politiken i Förbundsrepubliken och 
Frankrike har även negativt påverkat aktiviteten i de andra västeuropeiska 
länderna. I kombination med inhemska åtstramningsprogram har detta lett 

till en mycket svag produktions- och sysselsättningsutveckling. l exempel

vis Nederländerna och Belgien uppgick andelen arbetslösa hösten 1983 till 

nära 15% av arbetskraften. 

I Norden har Danmark och Finland trots den internationella lågkonjunk

turen haft en anmärkningsvärt god tillväxt 1982 och 1983. Norge har 1983 

kunnat öka sin oljeproduktion och den gynnsamma kursutvecklingen för 

dollarn har bidragit till att hålla uppe oljeexportintäkterna. Produktionen i 

Fastlandsnorge har däremot i stort sett legat stilla. 

Den samlade tillväxten för OECD-området beräknas 1983 ha uppgått till 

drygt21/4%. 

Återhämtningen i OECD-länderna har hittills främst byggt på en ökning 

av hushållens konsumtion. Trots låga nominella löneökningar har i de 

flesta länder en kraftig uppbromsning av inflationen och ett fall i sparandet 
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lett till en påtaglig ökning av den privata konsumtionen. Genom att pris

stegringarna har blivit mindre än förväntat har löntagarnas köpkraft för

bättrats samtidigt som hushållens förmögenhet stärkts. Ett stabilare pen

ningvärde och förväntningar om en konjunkturuppgång har också stärkt 

hushållens förtroende för den ekonomiska situationen, vilket medfört att 

de kunnat sänka sitt sparande och öka sin konsumtion. Sjunkande nomi

nella räntor och en lättare kreditmarknad sedan sommaren 1982 torde 

också ha bidragit till ökade bostadsinvesteringar och köp av hemutrustning 

och bilar. 

Lagercykeln har också bidragit till vändningen i produktionen. Det höga 

ränteläget och de tidigare osäkra eftelfrågeutsikterna hade medfört att 

lagren dragits ned till historiskt sett låga nivåer. Under våren 1983 hejda

des nedgången och under hösten 1983 ökade lagren. 

Företagens investeringar utvecklades negativt under både 1982 och un

der början av 1983. Under hösten 1983 ökade dock de privata investering

arna. i främst maskiner och utrustning, starkast i Förenta staterna men 

även i Förbundsrepubliken. Bostadsinvesteringarna har stigit kraftigt i 

flera länder sedan sommaren 1982. framför allt i Förenta staterna. 

Produktionsuppgången har lett till en ökning av sysselsättningen i Nord

amerika, Japan och några av de nordiska länderna. I övriga länder har 

sysselsättningen fortsatt att reduceras. Sedan 1979 har antalet sysselsatta i 

Västeuropa minskat med 3,3 miljoner personer. 

Arbetslösheten har slagit nya rekord i flertalet europeiska länder och låg 

för Västeuropa som helhet på över IO 112 % av arbetskraften i årsgenom

snitt 1983, en ökning med ca I procentenhet från året före. För ungdomar 

är motsvarande tal nära 20 %. Ökningen av arbetslösheten har dock brom

sats upp i flera länder under hösten 1983. I Förenta staterna har över 3 
miljoner nya arbetstillfällen tillkommit under loppet av 1983 och arbetslös

heten har där minskat relativt snabbt, från över lO 1/2 % hösten 1982 till ca 
8 112% senhösten 1983. 

Den svaga arbetsmarknaden har påverkat löneutvecklingen. För 1983 

beräknas timlönekostnaden för OECD-länderna i genomsnitt ha ökat med 

6%, vilket är drygt 2 procentenheter lägre än under 1982. De måttliga 

löneökningarna och den relativt goda produktivitetsökning som har ägt 

rum i flera länder har medfört att arbetskostnaden per producerad enhet 

stabiliserats under loppet av 1983. 

De låga löneökningarna har varit en väsentlig faktor bakom den under 

1983 avtagande inflationstakten. Konsumentprissstegringen i OECD-om

rådet har bromsats upp på tre och ett halvt år från en takt av 13 ,6 % våren 

1980 till 5,2 % i oktober 1983. I länder som Japan, Förbundsrepubliken och 

Schweiz kan man i dag med fog tala om en i det närmaste stabil prisnivå. I 

Förenta staterna har dock inflationen ökat från ca 3 % under våren 1983 till 

5 % i årstakt under hösten till följd av trycket av den där ~ccelererande 
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efterfrågan och stigande priser på livsmedel. Även om intlationstakten 

reducerats i stort sett i samtliga OECD-länder är skillnaderna mellan olika 

länder i dag större än tidigare. 

Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utveckling 1979-1983 
Årlig procentuell förändring 

1979 1980 1981 1982 Okt. 1982-
Okt. 1983 

De sju stora länderna 
Förenta staterna I 1,3 13,5 10,4 6,1 2,9 
Japan 3,6 8,0 4,9 2.7 1,4 
Förbundsrepubliken 
Tyskland 4,1 5,5 5,9 5,3 2,6 
Frankrike !0,8 13,6 13,4 11,8 !0,4 
Storbritannien 13,4 18,0 11,9 8,6 5,0 
ltalien 14,8 21,2 19,5 16,6 13.1 
Canada 9,2 JO.I 12,5 10.8 4.9 

Norden 
Danmark 9,6 12.3 11,7 8,7 5.3 
Finland 7,5 11,6 12,0 9,1 9.1 
Norge 4,8 10,9 13.6 I 1.2 7.5 
Sverige 7,2 13.7 12.I 8.6 8,8 

Vissa andra OECD-länder 
Belgien 4,5 6.6 7,6 8,7 6,5 
Nederländerna 4.2 6,5 6.7 5,9 2.5 
Schweiz 3,6 4,0 6,5 5.6 1,4 
Österrike 3,7 6.4 6,8 5.4 3.6 

OECD-Europa !0,6 14.I 12,2 10.5 8,4 

OECD-totalt 9,8 12,8 10,5 7,8 5,2 

Källa: OECD. 

De internationella råvarupriserna sjönk från slutet av 1980 till slutet av 

1982 med nära 25 % mätt i gemensam valuta. Under loppet av 1983 har 

priserna åter stigit med ca 15 %. Effekten av höjningen av råvarupriserna 

på konsumentprisnivån är dock begränsad till en knapp procentenhets 

högre inflationstakt. 

Oljepriset har legat relativt fast kring den i mars 1983 deklarerade rikt

nivån 29 dollar per fat som beslutades av de oljeproducerande ländernas 

organisation, OPEC. Överutbudet på marknaden tvingade då ned priset 

från 34 dollar per fat. Under resten av 1983 har OPEC-länderna trots inre 

spänningar i huvudsak lyckats begränsa sin produktion för att inte oljepri

set skulle fortsätta sjunka. Övriga producenter (t. ex. Nordsjöländerna och 

Sovjetunionen) har kunnat sälja vad de producerat utan att spotpriset har 

pressats mer än någon dollar under riktnivån. Å andra sidan har inte den 

politiska oron som uppstått genom kriget mellan Iran och Irak förmått att 

höja oljepriset. Genom att dollarn apprecierats med ca 10% under loppet 

av 1983 har ändå priset för köparna ökat sedan mars. liksom oljeländernas 

intäkter. 
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Den långsammare inflationstakten har följts av ett lägre nominellt ränte

läge. Under loppet av hösten 1982 sjönk både den långa och korta räntan i 
Förenta staterna med 4-5 %. Detta var en följd både av det svaga efterfrå
geläget och avtagande inflationsförväntningar men framför allt av att den 
amerikanska centralbanken under andra hälften av 1982 lade om penning

politiken i expansiv riktning. Under första kvartalet 1983 fortsatte räntan 
att sjunka något i Förenta staterna. Till följd av bl. a. höga tal för penning
mängdens tillväxt, som ledde till förväntningar om en penningpolitisk 
åtstramning, steg räntan något under sensommaren. Härtill bidrog också 
förväntningar om fortsatt stora budgetunderskott och den kraftiga aktivi
tetsuppgångens inverkan på investeringarna och på inflationen. 

Under hösten 1983 har penningmängden i Förenta staterna stigit i måttli
gare takt och ränteläget stabiliserades under början av hösten på en något 
lägre nivå. Mot slutet av 1983 visade dock räntan ånyo en tendens att stiga. 

Realräntan, dvs. räntenivån med avdrag för inflationstakten, har stigit 
dramatiskt i de flesta länder sedan den första oljekrisen 1974. J Förenta 
staterna beräknas i december 1983 den långa räntan ligga ca 7 procentenhe
ter över inflationstakten att jämföras med en räntenivå 2 procentenheter 
över inflationen tre år tidigare och en negativ realränta i mitten av 70-talet. 
I de flesta stora industriländer ligger den långa räntan omkring 5 procent
enheter över inflationstakten och den korta räntan några procentenheter 
lägre. De höga realräntenivåerna verkar, om de blir bestående, återhål
lande på företagens benägenhet att investera och på hushållens köp av 
kapitalvaror och bostäder. Genom att räntorna i viss utsträckning är av
dragsgilla vid taxering reduceras dock känsligheten för höga nominella 
räntesatser. I Förenta staterna är denna avdragsrätt mer omfattande än i 
många andra länder. Räknat efter skatt är i december 1983 den amerikans
ka realräntan bara knappt 2 % på kapitalmarknaden och 1 % på penning
marknaden. 

I Europa och Japan.har inte räntesatserna gått tillbaka lika kraftigt som i 
Förenta staterna sedan sommaren 1982. De korta räntorna har liksom i 
Förenta staterna minskat snabbare än de långa. De under andra halvåret 
1983 något stigande amerikanska räntorna och den fortsatt starka dollarn 
har med viss eftersläpning följts av stigande räntor i övriga världen. 

Den amerikanska dollarn har under 1983 ytterligare stärkts och nådde i 
mitten av augusti en topp. Efter interventioner från centralbankerna i 
främst Västuropa sänktes kursen, men i december var dollarkursen åter 
uppe i rekordnivåer visavi de flesta europeiska valutor. Den effektiva 
dollarkursen har sedan sommaren 1980 stigit med drygt 40%. Dollarn har 

behållit sin styrka trots den starka försämringen av den amerikanska 

bytesbalansen. Handels- och bytesbalanserna beräknas 1983 ha givit un
derskott på drygt 60 respektive 40 miljarder dollar. 

Dollarns ökade styrka under 1983 har motsvarats av en försvagning av 
valutorna inom det europeiska valutasystemet (EMS). Den japanska yenen 
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har stärkts sedan slutet av 1982, även mot dollarn. Yenen framstår dock 

fortfarande som klart undervärderad om man ser till utvecklingen för 

underliggande ekonomiska faktorer under en längre period. Sedan oktober 

1978 har yenen devalverats mot dollarn med 25% samtidigt som deP. 

ackumulerade inflationen varit 30% snabbare i Förenta staterna. 

Världshandeln minskade 1982 med 2 %. Under 1983 torde en uppgång 

med omkring I% ha skett, främst till följd av OECD-ländernas ökande 

handel med varandra. Deras import från utvecklingsländerna har kommit 

igång under loppet av 1983, men beräknas ha minskat räknat för hela året 

med ca I%. 

Ett växande antal länder. främst utvecklingsländer, har under det 

gångna året fått svårigheter att klara betalningar av räntor och amortering

ar på sin utlandsskuld. En del länder har redan vidtagit ekonomiskpolitiska 

anpassningsåtgärder för att komma till rätta med skuldproblemen. Med 

nödvändighet har detta gått ut över importen och investeringarna Det har 

också inneburit en reducerad efterfrågan på industriländernas export. 

Den ekonomiska politiken och i synnerhet finanspolitiken har givits en 

utpräglad restriktiv inriktning Västeuropa. I Förbundsrepubliken har om

fattande besparingsåtgärder vidtagits som främst drabbar hushållen, ge

nom minskningar av transfereringar och genom skatteböjningar. Budgeter

na för 1984 är i gemen fortsatt mycket restriktiva i Västeuropa. I Frankrike 

har en serie åtstramningspaket lagts fram under det senast året. I Storbri

tannien har budgetunderskottet visserligen stigit. men nästa års budget 

väntas bli mycket stram. 

Budgetunderskotten är i många länder helt eller till stor del en följd av 

konjunkturläget, genom att statens inkomster kraftigt hämmats av den 

höga arbetslösheten och de låga inkomstökningarna för hushållen samti

digt som statens utgifter för t. ex. arbetslöshet, industristöd och sociala 

ändamål drivits upp. Om man rensar budgeterna från dessa konjunkturfak

torer är det resterande, strukturellt betingade, budgetsaldot för flera länder . 

positivt eller utvecklas åtminstone i mindre negativ riktning. 

I Japan beräknas finanspolitikens inverkan på ekonomin bli restriktiv 

både under 1983 och 1984. Den 21 oktober 1983 presenterades dock ett 

förslag med bl. a. skattelättnader och offentliga investeringar. som när de 

genomförs åtminstone reducerar åtstramningseffekten. 

I Förenta staterna har dock budgeten fått en utpräglat expansiv verkan. 

Det federala budgetunderskottet för det i september 1983 avslutade bud

getåret uppgick till 195 miljarder dollar och underskottet förväntas bli 

nästan lika stort under innevarande budgetår. Genom denna utveckling 

beräknas det amerikanska strukturella budgetunderskottet under åren 

1982-1984 komma att öka med motsvarande knappt 2% av BNP. Den 

finanspolitiska åtstramningen i de övriga sex stora OECD-länderna beräk

nas ha uppgått till motsvarande 2 % av BNP under samma period. I 

Förbundsrepubliken beräknas åtstramningseffekten vara dubbelt så stor. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 25 

Under 1984 väntas OECD-ländernas samlade bruttonationalprodukt öka 

med omkring 3 112 %. I Förenta staterna är det osannolikt att några mer 

betydande ändringar kommer att ske i den ekonomiska politiken i åtstra

mande riktning före presidentvalet. Aktivitetsuppgången kan därt"ör förut

sättas fortsätta om än i en successivt mer dämpad takt (knappt 4 % i 

årstakt) och stödjas både av investeringar och en fortsatt uppbyggnad av 

lagren. Den privata konsumtionen torde utvecklas i takt med produk

tionen. 

I Japan väntas produktionen öka med ca 4 % under 1984, främst stödd av 

exporten till Förenta staterna men också i begränsad grad av det i oktober 

framlagda stimulanspaketet med skattesänkningar och tidigareläggning av 

investeringar som viktigaste inslag .. 

I Västeuropa är produktionsutsikterna mindre ljusa. Den inhemska ef

tert"rågan torde förbli svag till följd av den fortsatt strama ekonomiska 

politiken i flertalet länder. För Frankrike, Italien och flera mindre länder 

kan tillväxten helt komma att utebli under 1984. Tillväxtimpulserna från 

Förenta staterna torde inte heller bli tillräckligt starka för att säkra en hög 

tillväxt i Västeuropa. Investeringarna kan inte heller väntas komma igång 

som tillväxtpådrivande faktor så länge realräntan förblir hög och så länge 

kapacitet står outnyttjad i så stor utsträckning som den gör hösten 1983. 

Den väntade lönsamhetsförbättringen torde vara otillräcklig för att kunna 

bidra till en väsentlig uppgång i investeringarna. Någon ytterligare minsk

ning i sparandet under 1984 torde inte vara sannolik utan den privata 

konsumtionen torde utvecklas mer i takt med den totala tillväxten i ekono

mierna. 

För de sju stora OECD-länderna väntas arbetskraftskostnaden per pro

ducerad enhet öka med knappt 2 % 1984 jämfört med 1 112 % året före. 

Minskad användning av pris- och följsamhetsklausuler. försämrade arbets

löshctsförmåner och stor återhållsamhet från offentliga arbetsgivare torde 

medverka till att löneökningarna hålls tillbaka. Löntagarna antas inte kun

na komma kompensera sig för de gångna årens reallöneminskning. Den 

förutsatta goda produktivitetshöjningen i återhämtningsfasen kan också 

bidra också till att hålla prisnivån nere. 

En viss konjunkturbetingad ökning av inflationstakten kan förutses un

der 1984, främst i Förenta staterna. Det finns också en risk att prisök

ningarna i den amerikanska ekonomin accelereras under åren därefter 

under trycket av fortsatt höga budgetunderskott. Budgetunderskotten 

torde påverka inflationen både genom att spä på eftenrågan, den ränteupp

drivande effekten på kreditmarknaden samt inte minst genom att skapa 

förväntningar om framtida hög inflationstakt. För Västeuropa torde den 

åtstramande ekonomiska politiken hålla nere inflationen även under 1984. 

För hela OECD-området kan därt"ör prisstegringstakten beräknas till 5-
6% under 1984. 

Oljepriset kan förväntas ligga kvar vid riktnivån 29 dollar per fat under 
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1984. Priset för andra råvaror väntas i neutral valuta komma att öka något 
snabbare än den genomsnittliga internationella inflationen. 

Utsikterna för 1984 pekar på en fortsatt ökning av antalet arbetslösa i 

Västeuropa till närmare 20 miljoner personer mot slutet av 1984. samtidigt 

som arbetsmarknaden ytterligare förbättras i Förenta staterna. Antalet 
arbetslösa i hela OECD-området torde ligga kvar på nuvarande höga nivå 

på över 32 miljoner personer trots den pågående konjunkturuppgången. 

1984 väntas världshandeln öka med 5-5 1/2%. Underskottet i Förenta 

staternas bytesbalans förväntas fortsätta att växa under 1984 medan en 

förstärkning förutses för bytesbalanserna för främst Japan men också för 

flera länder i Västeuropa. För utvecklingsländerna torde bytesbalansun

derskotten bli i stort sett oförändrade trots ett förbättrat bytesförhållande 

och en ökad export. 

Tablå Bytesbalanssaldo i miljarder dollar 

1981 1982 1983 1984 

Fi:\renta staterna 5 - Il - 45 - 85 
Japan 5 7 25 35 
Övriga OECD-länder -38 - 26 - 5 5 
OPEC-länderna 52 - 16 - 30 - 30 
Övriga världen -86 - 62 - 45 - 40 

Totalt 1 -62 -108 -100 -115 

1 Den s. k. globala restposten utgör summan av definitionsolikheter. fel och brister i 
betalningsbalansstatistiken. Den amerikanska andelen härav torde vara bety<lan<le 
och skulle i så fall motverka det negativa amerikanska bytesbalanssaldot. 

2.2 Länderöversikter 

Förenta staterna 

Aktiviteten i den amerikanska ekonomin har efter en utdragen och djup 
lågkonjunktur åter vänt uppåt. Vändningen kom under senhösten 1982 och 

var följden bl. a. av en omläggning av den ekonomiska politiken i expansiv 

riktning genom skattelättnader och en mer flexibel tillämpning av de pen

ningpolitiska målen. En oväntat snabb nedgång i inflationstakten har också 
bidragit till att den privata konsumtionen stigit. 

Den samlade ekonomiska aktiviteten. mätt som bruttonationalproduk

ten. gick tillbaka både under loppet av andra halvåret 1981 och 1982. men 

har sedan början av 1983 ökat kraftigt. För kalenderåret 1983 beräknas 

BNP ha ökat med 3 1/2 %. I årstakt beräknas BNP ha ökat med 2 1/2 % 

första kvartalet 1983, med nära 10% andra och med nära 8% tredje 
kvartalet. Uppgifter om utvecklingen inom industrin och detaljhandeln 

pekar på en fortsatt stark utveckling under fjärde kvartalet. kring 5 %. Det 

är den slutliga inhemska efterfrågan och lagerutvecklingen som burit upp 

aktiviteten samtidigt som externbalansen försämrats med motsvarande 
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drygt en procentenhet av BNP mellan 1982 och 1983. Bostadsbyggandet, 

som tidigare hölls tillbaka av höga nominella räntor och av osäkerhet om 

framtiden, ökade redan under hösten 1982 kraftigt. Under loppet av 1982 

sjönk den långa räntan och kreditmöjligheterna förbättrades. På ett år nära 

nog fördubblades igångsättningen av nya bostäder. 

Den privata konsumtionen har under loppet av 1983 ökat med omkring 

6%, särskilt kraftigt under sommarhalvåret. Den disponibla inkomsten 

beräknas ha stigit med 3 % bl. a. till följd av en lägre prisökningstakt än 

väntat och till följd av fortsatta skattesänkningar. Det sista steget i admini

strationens skattesänkningsprogram genomfördes i juli 1983 och beräknas 

ha ökat den disponibla inkomsten med 30 miljarder dollar motsvarande 

I 1/2 procentenheter. 

Det höga ränteläget under senare år har med viss eftersläpning givit 

högre ränteinkomster och andra förmögenhetseffekter, som utnyttjats för 

konsumtion när inflationstakten avtagit. Efterfrågan på möbler och annan 

hemutrustning har stigit till följd av det ökade husbyggandet. Bitköpen har 

också ökat kraftigt under 1983. Konsumtions uppgången har finansierats av 

en betydande nedgång i sparandet. Sparkvoten beräknas 1983 ha sjunkit 

med över I procentenhet till under 5 %, vilket historiskt sett är mycket lågt 

i Förenta Staterna. En bidragande faktor till konsumenternas minskade 

försiktighet torde vara att deras tilltro till hur ekonomin utvecklas har 

stärkts. Enligt mätningar har förtroendet stigit till en högre nivå än vad 

som registrerats under de senaste tio åren. 

Den tidigare kraftiga nedgången i företagens lager har bromsats upp och 

därigenom bidragit till tillväxten. Under tredje kvartalet 1983 ökade lagren. 

Lageruppbyggnaden torde ha fortsatt även under det sista kvartalet men 

innebar bara att lagren ökade i takt med produktionen. Företagens investe

ringar minskade under hela 198'.!. Under loppet av 1983 har främst investe

ringar i maskiner och annan utrustning börjat öka kraftigt, trots det fortsatt 

höga ränteläget. 
Industriproduktionen har ökat varje månad hittills under 1983 och låg i 

november 1983 drygt 15 % över bottenläget ett år tidigare. Detta har skett 

främst genom förbättrad produktivitet men också genom ökad insats av 

arbetskraft. Bilindustrin har ökat sin produktion särskilt snabbt, men näs

tan alla branscher visar positiva tillväxttal. Kapacitetsutnyttjandet har 

stigit från 69% vid bottenläget senhösten 1982 till 79% i oktober 1983. 

Nyckelvärdet för att investeringarna skall ta ordentlig fart brukar anges 

kring 80-83 %. 
Arbetslösheten har gått ned från 10,8% i december 1982 till 8.4% i 

november 1983, vilket motsvarar ca 10 miljoner personer. Inflationstakten 

har också bromsats upp det senaste året och var i oktober nere i 2,9 % i 

tolvmånadsförändring jämfört med 5, I% i oktober förra året. Härtill har 

bidragit den dämpade oljeprisutvecklingen, apprecieringen av den ameri

kanska dollarn och en god produktivitetstillväxt. Under hösten 1983 har 
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priserna till följd av den ökade aktiviteten tenderat att stiga något snab

bare, motsvarande nära 5 % i årstakt. 

Baksidan av den amerikanska konjunkturuppgången är de stigande un

derskotten i bytesbalansen och i den federala budgeten och den inverkan 

dessa har på kreditmarknaden, ränteläget och valutakursen. För det i 

september 1983 avslutade budgetåret beräknas underskottet i budgeten till 

195 miljarder dollar jämfört med 111 miljarder året innan. Bytesbalansen 

beräknas 1983 ha givit ett underskott på drygt 40 miljarder dollar mot drygt 

10 miljarder året innan. Importvolymen ökade kraftigt, med 10%, samti

digt som exporten beräknas ha gått tillbaka med 8 %. Även om Förenta 

staterna har en stor nettoexport av tjänster som troligen är underskattad 

p.g.a. den stora positiva restposten, har detta inneburit ett kraftigt valu

tautflöde som bara har kunnat kompenseras genom den kapitalimport som 

genererats av det höga ränteläget. Den amerikanska ekonomins utlands

beroende, mätt som importens penetrationsgrad, har mer än fördubblats 

sedan 1960 och beräknas 1983 ligga kring 12 112 %. 
Budgetunderskottet beräknas för det i oktober 1983 inledda budgetåret 

bli 170-180 miljarder dollar. Genom fördröjningar i kongressbehandlingen 

har många program fått fortsätta i avvaktan på beslut. Trots att administra

tionens försvarsbudget beskars med 10 miljarder dollar enligt kongressbe

slut i september 1983 är försvaret den mest expansiva posten bland statens 

utgifter. Budgeterna för delstaterna och för de lokala myndigheterna slutar 

på överskott som dessutom torde öka till följd av olika sparprogram. Även 

socialförsäkringssektorns finansiella ställning väntas stärkas. Underskot

tet för den konsoliderade offentliga sektorn beräknas därför ligga 60-70 

miljarder dollar lägre och motsvara 3,6% av BNP 1984 jämfört med den 

federala budgetens 5 ,2 %. 

Den amerikanska penningpolitiken lades om i mindre restriktiv riktning 

hösten 1982 och såväl den långa som korta räntan sjönk med 4-5 procent

enheter under hösten för att sedan ligga relativt stilla under våren 1983. 

Federal Reserve's målsatta ökningstal för penningmängden överskreds 

under våren. Delvis skedde detta till följd av införandet av nya kontotyper 

vilket också försvårade marknadens bedömning av hur penningmängden 

egentligen utvecklades och hur Federal Reserve bedömde utvecklingen. 

Utvecklingen för omsättningshastigheten för det mer likvida penning

mängdsmåttet Ml har också bidragit till osäkerheten i marknadsbedöm

ningama liksom de mer eller mindre slumpmässiga variationer som finns i 

de i slutet av varje vecka publicerade utvecklingstalen för penningmängds

begreppen. I juli 1983 reviderades de penningpolitiska målen så att de i 

praktiken torde tillåta en nominell tillväxt på nästan 10 %, vilket går ihop 

med den beräknade utvecklingen för inflation och tillväxt på omkring 5 % 

vardera. Den höga reala tillväxttakten under sommaren och det stora 

federala budgetunderskottet i förening med en oväntat hög pcnning

mängdstillväxt fick räntorna att stiga under slutet av sommaren. Under 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 29 

början av hösten ökade penningmängden åter inom det målsatta intervallet 

och räntenivån stabiliserades. Vid slutet av 1983 drev det stora federala 

upplåningsbehovet åter upp räntorna något. 

Ränteläget torde förbli på nuvarande höga nivå under 1984. Fortsatt 

stora budgetunderskott riskerar att i konkurrens med stigande kreditefter

frågan från näringslivet driva upp räntenivåerna. Den amerikanska ekono

min har visat sig förhållandevis okänslig för den höga realräntan vilken f.n. 

är omkring 5-7 %. En orsak härtill torde vara att i Förenta staterna 

skuldräntor är fullt avdragsgilla vid inkomsttaxering i motsats till situa

tionen i många andra OECD-länder. En återhållande effekt torde dock 

vara oundviklig både på köp av kapitalvaror, bostadsbyggandet och andra 

investeringar. Även en lägre pris- och kostnadsutveckling under loppet av 

1984 kan verka höjande på ränteläget. Om ett tryck uppåt skulle uppstå på 

räntorna under 1984 är det troligt att Federal Reserve kommer att föra en 

flexibel penningmängdspolitik för att inte äventyra konjunkturuppgången. 

Stora räntestegringar på den inhemska och inte minst den internationella 

kreditmarknaden skulle riskera att bryta den pågående konjunkturupp

gången. 

Den amerikanska tillväxten kan väntas fortsätta det närmaste året. om 

än i något långsammare takt. 

Företagen i Förenta staterna har åter börjat öka sina investeringar. För 

1984 beräknas ökningen till drygt 10%. Bostadsinvesteringarna väntas öka 

i samma takt. En fortsatt uppbyggnad av lagren väntas komma att bidra till 

tillväxten med motsvarande l % av BNP. 

Den disponibla inkomsten kan förvi\ntas öka både till följd av stigande 

ränteinkomster och till följd av att sysselsättningen ökar kraftigt. Sparan

dets andel av inkomsterna torde komma att ligga kvar på den historiskt sett 

låga nivån kring 5 % och den privata konsumtionen väntas utvecklas unge

fär i takt med BNP. Inflationen väntas öka marginellt under det kommande 

året.De avgörande negativa hoten för tillväxten kommer från utrikeshan

delssidan. Den kraftiga apprecieringen av dollarn har försämrat inhemska 

företags konkurrenskraft både på hemma- och exportmarknaderna. Den 

effektiva dollarkursen mot ett vägt genomsnitt av övriga valutor beräknas 

ha stigit med drygt 40% sedan hösten 1980. Från december 1982 till 

december 1983 beräknas den vägda kurshöjningcn till nära 10%. Enligt 

inofficiella amerikanska beräkningar är dollarn "övervärderad" med 20-

25 % om man utgår från konkmTenskraften för industrin. Trots detta vän

tas den amerikanska varuexporten ändå öka något 1984 när tillväxten åter 

väntas komma igång i andra länder. Importvolymen beräknas stiga med 

hela 15 %, trots de kvantitativa begränsningar och andra importbegrän

sande åtgärder som redan vidtagits. Underskottet i handelsbalansen torde 

nå upp mot 100 miljarder dollar och bytesbalansens negativa saldo väntas 

fördubblas till drygt 80 miljarder dollar 1984. 

Tillväxten i bruttonationalprodukten väntas bli 4 3/4% 1984. 
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Försörjningsbalans Förenta staterna 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1982 

1,4 
1,8 

-6,9 
-1.2 
-0,9 
-1,9 

1 Förändring i%: av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Japan 

30 

19832 19842 

41/2 41/2 
1/2 1114 

71/2 11 
314 I 

-1114 -1 
31/2 43/4 

Under 1983 tog exporten över som den främsta drivkraften i den japans

ka ekonomin. Den inhemska efterfrågan och därmed importen försvagades 
märkbart under första halvåret. Till följd av låga löneökningar, vilket 
avspeglade företagens relativt svaga lönsamhet, utvecklades den privata 
konsumtionen svagt. Bostadsbyggandet sjönk kraftigt. Den negativa effek
ten på tillväxten av lagercykeln upphörde troligen under första halvåret 
och en begynnande återhämtning av industrins investeringar kunde skön
jas under sommaren. Ökad extern efterfrågan och förbättrade utsikter vad 
gäller företagens lönsamhet torde ha bidragit till denna utveckling. Indu

striproduktionen förstärktes gradvis över året. 
Arbetslösheten stabiliserades på en nivå något under 3 % under senhös

ten, vilket med japanska mått är högt. Inflationen. mätt i konsumentprisle
det, har kommit ned till en mycket låg takt. I september hade konsu
mentpriserna endast ökat med 0, 7 % jämfört med september 1982. 

Exporten återhämtade sig vid halvårsskiftet och den uppåtgående tren
den stärktes under höstmånaderna. Framför allt har de japanska exportö
rerna kunnat dra fördel av det förbättrade konjunkturläget i Förenta sta
terna, men exporten har också ökat till Fjärran Östern och EG. Importvo
lymen drogs ned kraftigt under vintern 1982/83 och utvecklades därefter 

relativt svagt med en återhämtning under andra halvåret, vilket får ses mot 
bakgrund av den dämpade inhemska efterfrågan. Sammantaget kan han

delsbalansens överskott beräknas ha ökat till 33 miljarder dollar 1983 från 
18 miljarder 1982. Bytesbalansens överskott torde under samma period ha 
mer än tredubblats från ca 7 miljarder dollar 1982 till 23 miljarder dollar 

1983. 
Det ekonomisk-politiska handlingsutrymmet för att stimulera den in

hemska efterfrågan begränsas på den finanspolitiska sidan av målet att 
konsolidera budgeten och på den penningpolitiska sidan av den låga yen
kursen. Mot bakgrund av den svaga inhemska efterfrågan och det växande 

bytesbalansöverskottet presenterade emellertid regeringen under hösten 
förslag till stimulansåtgärder. som ännu inte har godkänts av parlamentet. 
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Således avses skattesänkningar på 5.2 miljarder dollar genomföras och 

anslaget till offentliga arbeten ökas med 8 miljarder dollar. Vidare kommer 

åtgärder att vidtas för att uppmuntra kapitalinflöden och import av varor. I 

samband med presentationen av förslagen sänktes diskontot med en halv 
procentenhet till 5 %. Hur stor stimulansåtgärdernas effekt blir är svårt att 

bedöma. Dels är åtgärderna relativt blygsamma i förhållande till den ja

panska ekonomins storlek och dels är det oklart när åtgärderna kan komma 

att träda i kraft. 

Med den uppgång som förutses i industriländerna antas exporten växa 

kraftigt eller med närmare I 0 % 1984. Samtidigt antas tillväxten i den 

inhemska efterfrågan öka med 2-3 %. Till följd av gynnsammare förutsätt

ningar för företagen vad gäller produktion och lönsamhet kommer bonus

betalningarna, som varit mycket låga 1983, att öka. Den privata konsum

tionen antas öka med i genomsnitt 3 % 1984, medan de offentliga utgifterna 

endast kommer att öka marginellt i reala termer. Även med de aviserade 

åtgärderna kommer de offentliga investeringarna att fortsätta att falla 

under 1984. Med det höga reala ränteläget och en viss mättnad på hus

marknaden kan husbyggandet komma att stagnera eller öka endast margi

nellt. Gynnsamma exportutsikter och förbättrad lönsamhet skulle innebära 

att industrins investeringar expanderar, men det höga reala ränteläget kan 

även fortsättningsvis framförallt hämma de mindre företagens investering

ar. En viss lageruppbyggnad beräknas ske under 1984. 

Återhämtningen av den inhemska efterfrågan efter första halvåret 1983 

leder till att importen tar fart. För 1984 antas den öka med närmare 5 %. 

Med en betydligt högre exporttillväxt skulle därmed ett betydande bidrag 

till tillväxten komma från den externa balansen. Handelsbalansens över

skott kan komma att öka till 45 miljarder dollar och överskottet i bytesba

lansen till 35 miljarder dollar 1984. 

En real BNP-tillväxt 1983 på ca 3 % skulle med dessa utsikter följas av 
en tillväxttakt på ca 4% 1984. 

En mycket låg inflationstakt på 1-2 % förutses för 1984. En ökad syssel

sättning torde motverkas av tillväxten i arbetskraften, till vilken kvinnor

nas växande deltagande bidrar, varför arbetslösheten sannolikt fortsätter 
att ligga på en nivå strax under 3 %. 

Försörjningsbalans Japan 
Förändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans 1 

BNP 

1982 

4.2 
3.5 
1.0 

-0.1 
0.2 
3.0 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

19832 19842 

3 1/2 3 1/2 
3 li4 1/2 
-1/2 I 
-114 1/4 
I 1/2 I 1/2 
3 4 
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Förbundsrepubliken Tyskland 

Under första halvåret 1983 utvecklades den tyska ekonomin starkare än 

väntat. I motsats till tidigare återhämtningsfaser kom tillväxtimpulserna 

denna gång till en början från den inhemska efterfrågan. medan en åter

hämtning av exporten inträffade först under hösten. Trots en mycket svag 

ökning av den reala disponibla inkomsten ökade den privata konsumtionen 

med 3 1/2 % under första halvåret till följd av neddragen sparkvot och lägre 

räntenivå. Höjningen av omsättningsskatten med en procentenhet till 14% 

per den 1 juli torde också ha bidragit till en ökad konsumtion genom att 

hushållen tidigarelade vissa inköp. Med en betydligt svagare utveckling 

under den senare hälften av året kan den privata konsumtionen samman

lagt ha ökat med närmare l % under 1983. 

Också lageruppbyggnad gav ett positivt bidrag till tillväxten under första 

halvåret. Som följd av en temporär investeringsbonus ökade vidare företa

gen sina investeringar i maskiner och utrustning. medan byggnadsinveste

ringarna visade en svag utveckling trots stimulanser i form av investerings

bidrag och ett lägre ränteläge. Efter en försvagning i de flesta efterfråge

komponenter efter halvårsskiftet började främst byggnadsverksamheten 

och exporten att visa en tillväxt under höstmånaderna. Vid årsskiftet 

1983/84 löper leveransfristen ut för investeringsvaror, vilka gynnas av en 

temporär bonus, varför en ökning av leveransvolymerna torde ha inträffat 

under de sista månaderna 1983. Sammantaget kan de fasta investeringarna 

ha ökat med drygt 3 % 1983. Denna siffra inkluderar en nedgång i offentliga 

investeringar med närmare 8%. 

Till följd av en svag efterfrågan på tyska exportmarknader minskade 
exporten av varor och tjänster något under första halvåret. De västtyska 

exportörerna kunde emellertid under andra halvåret dra nytta av den 

gynnsamma växelkursen för den tyska marken, den låga kostnadsutveck

lingen, en kraftig produktivitetsökning och den förbättrade internationella 

konjunkturutvecklingen. En över året betydligt jämnare utveckling regi

strerades för importen. I kombination med en gynnsam utveckling av 

terms-of-trade väntas handelsbalansens överskott ha nått samma storleks

ordning som 1982, dvs. omkring 50 miljarder DM. Bytesbalansens över

skott torde ha slutat på ca 10 miljarder DM. 

Den beskedliga återhämtning som har ägt rum under 1983 har inte i 

någon nämnvärd grad kunnat förbättra läget på arbetsmarknaden. Arbets

lösheten låg i oktober på 8, 7 % att jämföras med 3 ,5 % i genomsnitt I 980. 

Även under 1984 förutses arbetslösheten öka. och kan för året i genomsnitt 

komma att uppgå till drygt 9%. 

Finanspolitikens inriktning var fortsatt restriktiv under 1983 då offent

liga utgifter stagnerade i reala termer och offentliga investeringar minskade 

kraftigt. Till följd av en gynnsammare utveckling av både inkomster och 

utgifter än beräknat är det troligt att budgetunderskottet för 1983 kommer 

att understiga det uppsatta målet på 41.3 miljarder DM motsvarande 
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2 1/2% av BNP. I budgetförslaget för 1984 avses de offentliga utgifterna 

växa med mindre än 2 % nominellt. dvs mindre än konsumentpriserna, 

som väntas öka med 3 %. Nedskärningar om 7 miljarder DM anses nödvän

diga för att hålla budgetunderskottet på den målsatta nivån 37 1/2 miljarder 

DM motsvarande 2 % av BNP. 

Penningmängdens ökningstakt har under året hållit sig omkring det 

uppsatta målintervallets övre gräns under en stor del av 1983. Under våren 

sjönk räntenivån, men till följd av högt ränteläge i Förenta staterna och 

högre dollarkurs samt hög penningmängdtillväxt under sommaren såg sig 

Bundesbank föranledd att höja lombardräntan från 5 % till 5 112 % i sep

tember. 

För 1984 förutses en fortsatt konjunkturförstärkning i Förbundsrepubli

ken. Tillväxten väntas i första hand komma att stödjas av efterfrågan från 

exportmarknaderna. Den uppgång som har registrerats sedan halvårsskif

tet 1983 väntas fortsätta och förstärkas. För 1984 förutses en volymmässig 

exportökning om 5 %. Prognosen förutsätter att konjunkturuppgången i 

Förenta staterna håller i sig och sprider sig mera allmänt till Västeuropa 

där merparten av den västtyska exporten avsätts. Till följd av skuldproble

men i. uländerna, OPEC-ländernas dämpade import och den ekonomiska 

situationen i statshandelsländerna väntas inte dessa marknader komma att 

generera någon tillväxt för den västtyska exportindustrin. Även importen 

beräknas växa som ett resultat av den konjunkturella förstärkningen och 

en volymmässig ökning om 3 % förutses. 

De inhemska efterfrågekomponenterna, vilka burit upp återhämtningen 

av den västtyska ekonomin under 1983, väntas utvecklas mindre expansivt 

1984. Undantag gäller för näringslivets byggnadsinvesteringar vilka beräk

nas öka med 4,5 % i volym jämfört med 2 % 1983. Industrins maskininve

steringar väntas å andra sidan växa långsammare än förra året. Sammanta
get förutses näringslivets fasta bruttoinvestcringar komma att öka,med 4 % 

i volym. Aktuella företagsenkäter tyder på en fortsatt återhållsam inställ

ning från näringslivet till nyinvesteringar. Här spelar det i flertalet bran

scher alltjämt låga kapacitetsutnyttjandet liksom de höga realräntorna en 

avgörande roll. Ett förbättrat lönsamhetsläge. stärkt självfinansiering inom 

industrin liksom förväntningar om en förbättrad exportkonjunktur kan å 

andra sidan ge stöd åt rationaliserings- och ersättningsinvesteringar. Sam

mantaget gäller att investeringskonjunkturen i Förbundsrepubliken är 

svårbedömbar och utgör ett osäkerhetselement för den fortsatta ekonomis

ka uppgången. 

Bostadsbyggandet. för vilket alltjämt vissa stimulansåtgärder är i kraft, 

beräknas fortsätta. att öka relativt kraftigt eller med I 0 % jämfört med 5 % 
år 1983. En viktig faktor bakom expansionen i bostadsbyggandet är för

utom regeringens stimulansåtgärder de lägre nominella räntorna. 

Den privata konsumtionen antas inte komma att lämna så tydliga bidrag 

till den allmänna ekonomiska tillväxten 1984 som under första halvåret 

3 Rihda11en 198318./. 1 sam/. Nr. 100. Bi/alla I.I 
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1983. Hushållens konsumtionsbenägenhet väntas dock påverkas positivt 

av den måttliga prisstegringstakten samt av de lägre räntorna. Med oför

ändrade realinkomster och en fortsatt låg sparkvot kan nettoeffekten be

räknas bli en volymmässig ökning av den privata konsumtionen om 1/2 %. 

Den offentliga sektorn väntas inte komma att lämna några tillväxtbidrag 

till den västtyska ekonomin 1984. Den strama finanspolitiken verkar däm

pande på såväl offentliga investeringar som konsumtion samt innebär 

minskade transfereringar till hushållen. Penningpolitiken väntas alltfort 

präglas av flexibilitet men ges en något mindre expansiv inriktning än 

under 1983. 

Handels- och bytesbalanserna väntas generera överskott i ungefär sam

ma storleksordning som 1983, dvs 50 respektive 10 miljarder DM. Till 

bilden av fortsatt stabilitet i den västtyska ekonomin hör vidare en oför

ändrat låg inflations takt om 3 %· i konsumentprisledet och en beräknad 

ökning av industrins arbetskraftskostnader per producerad enhet om en

dast I%. 

Utgångsläget för en något mera markerad expansion av den västtyska 

ekonomin 1984 ter sig relativt gynnsamt. Viktigare osäkerhetsfaktorer 

utgörs av den internationella konjunkturuppgångens varaktighet och styr

ka som blir bestämmande för tillväxten i den västtyska exporten liksom de 

alltjämt höga realräntorna och utvecklingen på valutamarknaderna. 

Totalproduktionen kan komma att växa med 2-2 1/2 % 1984. En tillväxt 

i denna takt beräknas endast i ringa grad kunna förbättra sysselsättningslä

get. Arbetslösheten väntas i genomsnitt för året uppgå till 2,4 miljoner, 

vilket innebär en ökning med 100000 i förhållande till 1983 - en förbättring 

av läget i så måtto att ökningstakten tydligt har avtagit. 

Försörjningsbalans Förbundsrepubliken Tyskland 
rörändring i volym. procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesleringar 
Lager' 
U trikcsbalans 1 

BNP 

1982 

-:!,:! 
-1,I 
-5,4 

0.5 
1.0 

- I. I 

1 Förändring i '7c av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Frankrike 

19832 19842 

3/4 1/2 
0 0 
3 1/4 5 l/2 

1/4 0 
0 314 
I 1/4 ::! 1/4 

Den restriktiva inriktning av den ekonomiska politiken. som infördes i 

samband med devalveringen av francen i juni 1982. har fortsatts under 

1983. I mars 1983 devalverades francen ånyo. Samtidigt vidtogs ytterligare 

åtstramande åtgärder i form av höjda indirekta och direkta skatter med 
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målet att reducera handelsbalansens underskott och dämpa inflationstak

ten till 8 % vid årets utgång. Mål fastställdes om en begränsning av under

skottet i statsbudgeten till 3% av BNP 1983 och 1984. Vissa lättnader 

infördes i företagsbeskattningen för att stimulera företagens investeringar. 

Trots den restriktiva ekonomiska politiken drogs inte den privata kon

sumtionen ner under första halvåret 1983. då hushållen reagerade med att 

minska sitt sparande. De ekonomisk-politiska åtgärderna antas ha nått sin 

fulla effekt först under årets senare hälft. En betydligt svagare utveckling 

torde ha ägt rum under andra halvåret så att ökningen av den privata 

konsumtionen för helåret kan ha begränsats till 1 /2 %. Företagens fasta 

investeringar torde ha fallit med närmare 2 % jämfört med föregående år. 

Förväntningarna om en devalvering ledde i början av året till en importök

ning samt en lageruppbyggnad. Denna utveckling vändes till det motsatta 

från årets andra kvartal, varefter importen har fallit i takt med den minska

de inhemska efterfrågan. Den förbättrade konkurrenskraften innebar att 

exporten började att ta fart efter devalveringen och kan ha ökat med 4-5 % 

i årstakt under årets senare hälft. En betydande förbättring har ägt rum i 

den externa balansen. Handelsbalansens underskott beräknas för helåret 

ha slutat på runt 60 miljarder franc jämfört med 93 miljarder franc 1982, 

och bytesbalansens underskott kan ha minskat till 45 miljarder franc 1983 

från 80 miljarder franc 1982. 

Konsumentprisernas ökningstakt kommer vid årets slut troligen att ha 

överstigit 9% attjämföras med regeringens mål om 8%. För 1984 har målet 

satts till 5 % vid årets slut. Trots sjunkande sysselsättning har arbetslöshe

ten kunnat hållas rätt stabil på knappt 9% av arbetskraften genom insatta 

stödåtgärder. Under 1984 väntas en försämring. då arbetslösheten kan 

komma att närma sig 10%. 

Finanspolitiken väntas ha en fortsatt dämpande effekt på den inhemska 

efterfrågan 1984. Mot senare hälften av året antas dock den privata kon

sumtionen börja öka på nytt. Faktorer som väntas bidra till en sådan 

ökning är en sjunkande inflationstakt och en fortsatt nedgång i sparkvoten. 

Mot bakgrund av ett förbättrat vinstläge för företagen och en förstärkt 

internationell konjunktur kan de privata investeringarna också komma att 

öka under den senare hälften av året efter ett fall under första halvåret. 

Däremot torde en fortsatt nedgång vara att vänta för byggnadsinvestering

arna till följd av högt ränteläge. Med en nedgång också i offentliga investe

ringar skulle de totala fasta investeringarna komma att sjunka med 2 %. De 

offentliga utgifterna beräknas realt sett öka marginellt 1984. 

Den exportökning som ägt rum under hösten 1983 väntas fortsätta under 

första halvåret 1984. Gradvis kommer dock troligen de konkurrensfördelar 

som vunnits genom devalveringarna att urgröpas. Den dämpade inhemska 

efterfrågan kommer att i början av 1984 hålla tillbaka importtillväxten, som 

dock väntas öka gradvis över året. En väsentlig förbättring är att vänta för 

handclsbalansen. vars underskott kan komma att stanna vid 15 miljarder 
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franc. Också bytesbalansens underskott väntas minska kraftigt till omkring 

JO miljarder franc. 

Efter en real stagnation 1983 kan totalproduktionen komma att växa 

112% 1984. 

Försörjningsbalans Frankrike 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1982 

3.5 
1,7 
0,7 
1.3 

-2.1 
1,9 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Storbritannien 

19832 19842 

1/2 114 
3/4 1/4 

-3 -2 
0 - 114 

1/2 1/2 
0 112 

I Storbritannien vände konjunkturen redan sommaren 1981 men tillväxt

takten var svag fram till andra halvåret 1982. Trots det positiva bidraget 

från Nordsjöoljan växte BNP endast med 2 1/2% 1983. Bostadsbyggandc, 

privat konsumtion och upphörande lagerneddragningar var de efterfråge

komponenter som främst bidrog till den ökande aktiviteten i näringslivet. 

Trots att den disponibla inkomsten i stort sett legat stilla de senaste två 

åren har den privata konsumtionen ökat kraftigt. Hushållens sparande har 

fallit från över 15 % av inkomsterna 1980 till drygt 9 % 1983. En lättare 
kreditmarknad och avskaffande av regleringen av avbetalningshandeln 

förklarar delvis denna utveckling. Inflationstaktcn har sjunkit från drygt 

20% våren 1980 till under 5% i november 1983. Under 1983 har importen 

ökat med nära 5 %, samtidigt som exportvolymen beräknas ha ökat med 

1 %, trots ett fall i den effektiva pundkursen med 14% under sista kvartalet 

1982 och första kvartalet 1983. Under våren 1983 återhämtades sedan 

halva fallet för pundet. Bytesbalansöverskottet från 1982 på 5 miljarder 

pund torde härigenom komma att reduceras till 1 miijard pund 1983. Indu

striproduktionen har ökat relativt långsamt, med 1-2 % 1983. Arbetslöshe

ten har fördubblats sedan 1980 och låg senhösten 1983 strax under 3 

miljoner personer, vilket motsvarar 12,3 %, av arbetskraften. En begränsad 

minskning har noterats under slutet av året 1983. 

Den brittiska nationalräkenskapsstatistiken över det första halvåret 1983 

ger en osäker bild av den ekonomin. Från användningssidan är tillväxten 

avsevärt högre (3 % jämfört med 1 :a halvåret 1982) än mätt från produk

tionssidan (något under 2 %). Beräkningarna från produktionssidan brukar 

anses pålitligare i kortsiktsanalyser. 

Ett väsentligt bidrag till den sjunkande int1ationstakten var de låga 
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löneavtal som träffades i 1982/83 års löneuppgörelse innebärande 8 % i 

ökad timlönekostnad för industrin 1983. Trots en kraftig produktivitetsför

bättring torde detta innebära att den relativa arbetskostnaden per produ

cerad enhet försämrats med någon procentenhet jämfört med konkurrent

länderna. 

Finanspolitiken har varit restriktiv under flera år med det överordnade 

målet att få ned inflationstakten. De instrument som använts har varit att 

hålla den offentliga sektorns lånebehov nere och begränsa penningmäng

dens ökning. Den stigande arbetslösheten har motverkat besparingarna. 

Den långsiktiga målsättningen är ett upplåningsbehov för den offentliga 

sektorn på motsvarande 2 1/2 % av BNP. För budgetåret 1982/83 beräknas 

utfallet till 3 1/4 % av BNP. För budgetåret 1983/84 (med början I april) 

bedömdes i mars upplåningsbehovet till 8 miljarder pund (2 1/2 % av BNP). 

Efterparlamentsvalet presenterade regeringen den 7 juli 1983 ett sparpaket 

på 500 miljoner pund och därutöver försäljning av aktier i statliga företag. I 

regeringens höstrapport i november och har upplåningsbehovet åter revi

derats upp och väntas nu bli ca 10 miljarder pund, dvs oförändrat 3 114% 
av BNP. För det kommande budgetåret är målsättningen att komma ned 

till 8 miljarder pund (2 1/2 % av BNP). Besparingar har bl a aviserats inom 

försvaret och när det gäller stöd till bostadsbyggande och statliga industri

er. Även skattehöjningar har angetts som en möjlig väg. 

Penningmängdsmålen justerades ner i mars budgeten med en procenten

het från 8-12% till 7-11 % att gälla från februari 1983 till april 1984. Till 

att börja med låg den engelska centralbankens tal kraftigt över dessa 

gränser men nu är penningmängdsökningen nere i de övre delarna av 

intervallen. För det mera långsiktiga perspektivet har målen satts till 6-
10 %. Nyligen har även sedelmängden (MO) börjat målsättas. 

Avgörande för utvecklingen 1984 är hur inflationen blir. Tidigare fanns 

tydliga förväntningar om en viss stegring i prisökningstakten, som nu 

förefaller mindre sannolik. En fortsatt låg inflationstakt på drygt 5 % kan 

bidra till en positiv reallöneutveckling som behövs för att hålla den privata 

konsumtionen uppe. Ytterligare fall i sparandet är knappast sannolikt. 

Finanspolitiken torde annars verka kraftigt återhållande på den inhemska 

efterfrågan. Investeringarna väntas försätta att öka både för företag och 

vad gäller bostäder. Företagen kan väntas vara försiktiga med att bygga 

upp sina lager. Exporten av varor och tjänster torde komma att förbättras 

genom kvardröjande effekter av konkurrenskraftsförbättringen under tidi

gare år men importen väntas öka i samma takt och ge ett oförändrat svagt 

positivt bytesbalanssaldo. Bruttonationalprodukten kan i så fall väntas 

fortsätta att öka med drygt 2 % per år, vilket emellertid inte torde vara 

tillräckligt för att minska den höga arbetslösheten under 1984. 
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Försörjningsbalans Storbritannien 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager' 
Utrikesbalans 1 

BNP 

1982 

1.3 
1,4 
5,8 
0,7 

-0,4 
2.4 

1 Förilndring i% av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Danmark 

38 

19832 19842 

2 1/2 I 
2 1 1/4 
3 1/2 
1 1/2 

-1 0 
2 1/2 2 

Tillväxten i den danska ekonomin under 1982 var bland de högsta i 

OECD-området, 3, I%, vilket berodde på en stark inhemsk efterfrågan. 

Förutom ökningar i offentlig och privat konsumtion bidrog investeringarna 

i olje- och gasproduktionen i Nordsjön till den jämförelsevis höga tillväx

ten. Emellertid medförde den höga inhemska efterfrågan i kombination 

med recessionen i omvärlden att Danmarks externa balans ytterligare 

försämrades. Inflationen steg och arbetslösheten ökade trots den högre 

efterfrågan. Den i september månad 1982 tillträdande regeringen antog ett 

ekonomiskt program för att åstadkomma ökad aktivitet i den utlandskon

kurrerande sektorn och för att vända den negativa utvecklingen när det 

gällde sysselsättningen och underskottet i bytesbalansen. Den ekonomiska 

politiken inriktades på att begränsa tillväxten i den offentliga sektorn för 

att därigenom friställa resurser för den privata sektorn och minska det 

snabbt stigande statliga budgetunderskottet. Vidare annonserades in

komstpolitiska åtgärder för att nedbringa löne- och prisstegringarna. 

I början av 1983 ingicks tvååriga löneavtal som för det första året höll sig 
på den av regeringen anbefallda 4-procentsnivån. De återhållsamma löne

ökningarna i kombination med sänkta energipriser och lägre importpriser 

medverkade under året till en sänkning av inflationen - från ca 10% 1982 

till drygt 6% 1983. Härigenom har inflationsförväntningarna sjunkit och 

räntan har kunnat sänkas betydligt från drygt 20 % till ca.13 %. Den lägre 

räntenivån har bidragit till öka bostadsbyggandet. Neddragningar i privat 

och offentlig konsumtion har medfört en kraftig åtstramning av den in

hemska efterfrågan. Däremot har den externa efterfrågan positivt bidragit 

till en markant förbättring av handelsbalansen. Underskottet i bytesbalan

sen beräknas ha minskat från ca 19 miljarder danska kronor 1982 till ca 11 

miljarder danska kronor 1983. Besparingarna inom den offentliga sektorn 

har drabbat sysselsättningen negativt och har bidragit till att arbetslöshe

ten under året stigit till över 10%. Investeringarna i olje- och gasproduk

tionen i Nordsjön, som i flera år legat på en hög nivå, drogs ned kraftigt 

under 1983. I gengäld har den övriga industrins investeringar återhämtat 
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sig och pekar på en stabil uppgång. De samlade privata investeringarna 

under 1983 beräknas emellertid ha blivit oförändrade jämfört med året före 

till följd av den skiftande sammansättningen. 

Penningpolitiken har till skillnad från finanspolitiken varit expansiv och 

medfört en hög ökningstakt i penningmängden. Det kraftiga räntefallet har 

dock kunnat förenas med bibehållen stabil växelkurs för den danska kro

nan. Regeringens målsättning är att minska budgetunderskottet och sänka 

intlationstakten med oförändrad växelkurs. I budgeten för 1984 föreslås 

förstärkningar med ca 10 miljarder danska kronor med hjälp av såväl 

skatte- och avgiftshöjningar som besparingar. Med regeringens övriga 

budgetantaganden (rörande räntenivå och växelkurs) skulle därmed under

skottet (inklusive nettoräntebetalningar) kunna hållas på ungefär oföränd

rad nominell nivå - ca 60 miljarder danska kronor. Den andra hörnpelaren 

i regeringens ekonomiska program - inkomstpolitiken - innehåller dels 

suspension av löneindexeringsklausuler och dels deklarerade utrymmen 

för löneökningarna. 

Utsikterna för den danska ekonomin 1984 blir i hög grad beroende av 

exportefterfrågan eftersom den inhemska efterfrågan hålls tillbaka genom 

en hård åtstramningspolitik. Den största delen av tillväxten beräknas såle

des komma från exporten, som gynnas av ett förbättrat konkurrensläge till 

följd av uppbromsningen i löne- och prisökningarna. Importökningen bör 

mot bakgrund av den svaga inhemska efterfrågan bli ytterst svag och 

härigenom beräknas underskottet i bytesbalansen minska ytterligare - till 

ca 8 miljarder danska kronor eller ca 2 % av BNP. Intlationstakten beräk

nas komma ned ytterligare och konsumentprisökningen bli ca 5 % jämfört 

med 1983. Sysselsättningen väntas ytterligare försämras och arbetslöshe

ten beräknas komma att uppgå till 11-12 %. 

Osäkerheten om den internationella räntcutvecklingcn medför att den 

danska regeringens prognoser om budgetunderskott och bytesbalans är 

svåra att bedöma. Danmarks stora utlandsskuld gör nämligen att ränteut

gifterna i hög utsträckning belastar underskotten både i budgeten och 

bytesbalansen. I ett längre perspektiv ter sig möjligheterna till en avgöran
de förbättring i sysselsättningsläget osäkra med beaktande av den svaga 

tillväxttakten i ekonomin. Inriktningen av den ekonomiska politiken med 

betoning att nå bättre balans i de offentliga finanserna och utrikesaffärerna 

kan. i avsaknad av tillräcklig tillväxt, leda till målkonflikt med behovet att 

förbättra sysselsättningen. 
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Försörjningsbalans Danmark 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1982 

2,6 
3,4 
3,7 
0,5 

-0,2 
3,1 

1 Föränd1ing i% av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Finland 

19832 

2 
- 1/2 

I 
13/4 

19842 

1/2 
-11/2 

0 
0 
11/4 
I 1/4 
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Den internationella lågkonjunkturen har inte drabbat Finland i lika stor 

utsträckning som jämförbara länder. Den inhemska efterfrågan har hållits 

uppe genom en relativt expansiv ekonomisk politik som kompenserat 

försvagningen i exportefterfrågan. Löne- och prisstegringarna har emeller

tid legat på en högre nivå än OECD-genomsnittet med åtföljande försvag

ning av konkurrenskraften och externbalansen. 

Första halvåret 1983 visade på en fortsatt svag exporttillväxt - efter en 

tillfällig nedgång på närmare 4% 1982 - främst till följd av en nedgång i 

handeln med Sovjetunionen. Under loppet av året har en viss förstärkning 

skett genom högre västeuropeisk efterfrågan. Handelsbalansens netto 

kommer troligen a·tt ligga på i stort sett samma nivå som 1982. dvs 2 

miljarder finska mark. Bytesbalansens underskott fortsätter däremot att 

försämras p.g.a. ökade ränteavgifter på statsskulden till utlandet. Under

skottet uppskattas uppgå till 5 miljarder finska mark 1983, eller ca 2 % av 

BNP. Den privata konsumtionen har fortsatt att vara väl hävdad men 

försvagas i takt med stramare kreditläge och försvagade realinkomster. De 

privata investeringarna har stimulerats av 1982 års devalveringar och en 

relativt god produktionsutveckling. Således höll industrins investeringar i 

sig även under 1983 och beräknas ha ökat med drygt 4%. En nedgång i de 

totala fasta investeringarna förutses emellertid eftersom de offentliga inve

steringarna sjönk under 1983. Den inhemska kostnadsutvecklingen har 

under lång tid legat över OECD-länderna i genomsnitt och inflationen 

beräknas 1983 bli ca 9%. En mindre ökning av arbetslösheten har kunnat 

noteras under 1983 men ökningstakten har avtagit. I genomsnitt för året 

beräknas arbetslösheten ha uppgått till 6%. 

Penningpolitiken har skärpts under 1983 och åtgärder har vidtagits för 

att nå större marknadsanpassning i kreditpolitiken. Finanspolitiken stra

mas åt under 1984 genom en rad föreslagna skatte- och avgiftshöjningar. 

Åtstramningseffekten motverkas dock delvis genom en expansion i den 

kommunala sektorn. Det statliga budgetunderskottet beräknas minska 

1984 jämfört med 1983 med I miljard finska mark till ca 11 miljarder finska 
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mark. Syftet med regeringens åtstramningsprogram är att få ned intlations

takten till 6 % 1984. vilket enligt regeringen kräver att de avtalsmässiga 

löneökningarna ej överstiger 3 %. 
Den inhemska efterfrågehilden förändras jämfört med de senaste två 

årens utveckling. Ökningen av den privata konsumtionen begränsas till 

drygt I% 1984. Den offentliga konsumtionsökningen beräknas ligga kvar 

på 3% 1984. De offentliga investeringarna beräknas minska med 3% 

medan de privata investeringarna i fasta anläggningar ökar med lika myc

ket. Den totala ökningen i BNP beräknas härigenom bli drygt 3 %. Han

delsbalansen förbättras något då importvolymens ökning väntas bli lång

sammare än exportvolymens och bytesförhållandet inte väsentligt föränd

ra~. En viss reducering bör kunna ske av bytesbalansens underskott och 

förutsättningar finns för en mindre reducering av arbetslösheten. 

Åtstramningen av den ekonomiska politiken inför 1984 sker mot bak

grund av utsikterna till ett förbättrat konjunkturläge i Västeuropa. Den 

ekonomiska strategin bygger vidare på en ökad exportefterfrågan vilket 

kräver att konkurrenskraften inte ytterligare försämras. Löneförhandling

arna i början av 1984 blir därför avgörande för möjligheterna att pressa ned 

den inhemska kostnadsutvecklingen. 

Försörjningsbalans Finland 
Förändring i volym, procent 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Fasta bruttoinvesteringar 
Lager 1 

Utrikesbalans 1 

BNP 

1982 

3.9 
5,3 
3,0 
0.5 

-1.7 
2.5 

1 Förändring .i o/c av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 

Norge 

19832 19842 

21/4 I 
3 1/2 3 1/2 
3 21/2 

1/2 1/2 
0 1/2 
2 1/2 3 

För första gången på tjugofem år minskade den norska bruttonational

produkten 1982. Nedgången var 0,6% och berodde främst på att bruttoin

vesteringarna föll kraftigt och att utrikesbalansen gav ett negativt bidrag 

till bruttonationalprodukten. Bakom dessa förhållanden låg dels en upp

bromsning av investeringarna i oljesektorn och dels en minskning i indu

striexporten till följd av en successivt försvagad konkurrenskraft. Sedan 

mitten av sjuttiotalet, då oljeproduktionen kom igång, har tillverkningsin

dustrins konkurrenskraft försvagats med stora förluster av marknadsande

lar som följd. En hög inhemsk kostnadsutveckling och sjunkande produkti

vitet ligger bakom den försvagade konkurrenskraften. Arbetslösheten. 
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som hittills under åttiotalet legat på en jämförelsevis låg nivå. ca I 1/2 %, 

steg under andra halvåret 1982 till drygt 2 % . 

Under 1983 började ekonomin återhämta sig från nedgången under 1982. 

Huvudorsaken till en starkare utvecklingen under 1983 är impulserna från 

livligare aktivitet på oljefälten i Nordsjön. där produktionen ökat och 

intäkterna höjts till följd av uppgången för dollarn. Investeringarna i den 

s. k. offshore industrin har ökat kraftigt medan investeringarna i den tradi

tionella industrin fortsatt att sjunka. Av den beräknade tillväxten 1983 på 

2 % härrör bara 3/4 % från "Fastlandsnorge" främst beroende på ett kraf

tigt negativt bidrag från lagercykeln. Förutom olje- och gasexporten har 

den övriga industrins export - främst råvaror - utvecklats positivt och 

handelsbalansen har förbättrats väsentligt. Växelkursjusteringarna som 

företogs hösten 1982, en återhållsam löneutveckling samt högre produkti

vitet beräknas ge en förbättrad konkurrenskraft - mätt som lönekostnad 

per producerad enhet - på drygt 2 % 1983 att jämföra med en försämring 

året före på 5 %. 
Finanspolitiken har haft en expansiv effekt på ekonomin beroende på att 

de nominella statsutgifterna vid sjunkande inflationstakt hållits på oföränd

rad nivå samt till följd av extraordinära utgifter för arbetsmarknadspolitis

ka åtgärder. Det statliga budgetunderskottets andel av Fastlandsnorges 

BNP (dvs. exklusive oljeintäkter) steg från 6,9% 1982 till 7,1%·1983 och 

beräknas bli 7.3 % 1984. De offentliga utgifternas andel av BNP ökar något 

och ligger på knappt 509t. Kreditpolitiken är försiktigt stram. vilket inte 

hindrade räntenivån att falla med en procentenhet till 8 %.· under första 

halvåret 1983. 
Utsikterna för 1984 ser ljusare ut för Fastlandsnorge (dvs. exklusive 

olje- och sjöfartsnäringarna) än 1983 och beräknas ge en tillväxt i BNP på 

1 1/2 %. Bidragande orsaker är högre privat konsumtion och en starkare 

utveckling för den totala investeringsvolymen. Investeringarna inom olika 

sektorer visar dock en splittrad utveckling men gynnas generellt av förbätt

rade exportutsikter och förmånligare kreditmöjligheter. Den totala inhems

ka efterfrågan dras dock ned p.g.a. fortsatt lagerneddragning. 

Den traditionella exporten bör mot bakgrund av högre utländsk efterfrå

gan och den förbättrade konkurrenskraften under 1983 kunna öka. En viss 

förändring i exportsammansättningen - från råvaror till färdigvaror -

jämfört med 1983 kan förutses. Exportefterfrågan för färdigvaror är emel

lertid osäker. Handelsnettot för 1984 beräknas dock sjunka något p.g.a. att 

importen stiger till följd av högre privat konsumtion och högre efterfrågan 

på insatsvaror för investeringar. Produktion och export av olja och gas 

bedöms efter den starka utvecklingen under 1983 falla något under 1984. 

Överskottet i bytesbalansen reduceras kraftigt under 1984 och beräknas 

generera ett överskott på mellan I och 2 miljarder norska kronor jämfört 

med ett beräknat överskott 1983 på 14 miljarder norska kronor. 

Beräkningarna för den totala norska ekonomin är till följd av oljemark-
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nadens osäkra pris- och produktionsutsikter svår att bedöma. I den norska 

regeringens prognos görs därför en nedjustering av oljeintäkterna. Enligt 

den officiella prognosen skulle totala BNP falla 1984 med närmare 2 %. 
medan BNP för Fastlandsnorge stiger med I 314 %. Om man emellertid 

bortser från den kalkylmässiga nedjusteringen av olje- och gasintäkterna 

bör BNP för 1984 bli i det närmaste oförändard jämfört med 1983. Före

slagna höjningar av arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör medföra att den 

öppna arbetslösheten kan stabiliseras på drygt 3 % för 1984. Den officiella 

målsättningen för prisstegringarna 1984 är satt till 6 procent. 

Genom att den ekonomiska politiken - av politiska och arbetsmark

nadsmässiga skäl - blivit mer expansiv samt att inget tyder på minskad 

nivå i löncglidningen riskerar löne- och prisutvecklingen att urgröpa den 

konkurrenskraftsförbättring som skett under 1983. Härigenom finns risk 

att den eftersträvade omstruktureringen till förmån för den traditionella 

utlandskonkurrerande sektorn försvåras. 

•"örsörjningsbalans Norge 
Förändring i volym, procent 

1982 19832 19842 

Privat konsumtion 1.3 1/2 I 1/4 
Offentlig konsumtion 1,0 3 1 1/2 
Fasta bruttoinvesteringar -8.4 61/2 8 
Lager1 4,5 -2 1/2 -2 
Utrikesbalans 1 -3,5 I 1/2 -I 
BNP -0.63 2J 03 

1 Förändring i% av föregående års BNP. 
2 Finansdepartementets bedömningar. 
3 BNP exkl. olje- och sjöfartsnäringarna 1982: O'Jt., 1983: 3/4 %, 1984: I 1/2 %. 
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3 Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

Utvecklingen ai· varuexporten under 1983 

Under inverkan av ett starkt konjunkturuppsving i Nordamerika skedde 

en återhämtning i världshandeln under första halvåret 1983. trots en fort
satt nedgång i handeln med länderna utanför 01::.CD. Uppgången i den 

internationella handeln förstärktes vad gäller OECD-länderna under andra 

halvåret 1983 då handeln med industriprodukter fortsatte att öka i mycket 

snabb takt samtidigt som handeln med olja och övriga råvaror åter tog fart. 

Dessutom synes en blygsam ökning ha skett i handeln för länderområdena 

utanför OECD. 

Marknadstillväxten för Sveriges export av bearbetade varor till OECD

området var avsevärd under första halvåret 1983 medan ökningstakten 

enligt mycket preliminära kalkyler avtog något under andra halvåret. 

Dämpningen av marknadstillväxten under senare delen av 1983 samman

hänger med en för Sveriges del ogynnsam ländersammansättning av im

portefterfrågan. Fortsatt mycket starka importökningar synes nämligen 

främst ha skett i länder av väsentligt mindre betydelse för Sveriges export 

än för världshandeln som t. ex. Förenta staterna, Canada och Japan. 

Däremot synes importökningarna i för svensk exports del så tungt vägande 

länder som Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien, Frankrike och 

Danmark ha avtagit främst som följd av en under loppet av året sannolik 
nedgång i den privata konsumtionstillväxten i dessa länder. För helåret 

1983 beräknas marknadstillväxten för svenska bearbetade varor inom 
OECD-området ha uppgått till omkring 5 1 /2 %. 

Devalveringen på !0% i september 1981 gav upphov till en sänkning av 

relativpriset för Sveriges export av bearbetade varor till OECD-länderna 
på 8% under återstoden av 1981. Under de tre första kvartalen 1982 steg 
relativpriset successivt - sammanlagt med 3 1/2 %. Devalveringen i okto
ber 1982 medförde sedan en sänkning av relativpriserna med 11 % under 

fjärde kvartalet 1982. Under loppet av 1983 har relativpriserna åter succes

sivt stigit - ökningen kan beräknas till knappt 5 % från fjärde kvartalet 

1982 till fjärde kvartalet 1983. Mellan helåren 1982 och 1983 sjönk dock 

relativpriset med 4 1/2 %. Uppgången under loppet av 1983 kan förklaras 

av dels att de svenska producenterna genom växelkursförändringarna fick 

vidkännas betydligt större prisökningar på insatsvaror än sina utländska 

konkurrenter, dels att devalveringen gav de svenska företagen en möjlig
het att öka sina vinstmarginaler snabbare än i omvärlden. Lönekostnaden 

per producerad enhet steg däremot endast obetydligt mer i Sverige än i 
konkurrentländerna under 1983. Sammantaget har de två devalveringarna 

resulterat i att de svenska relativpriserna sänkts med uppskattningsvis 

10% från augusti 1981 till utgången av 1983. De svenska exportpriserna 
steg enligt preliminära beräkningar med 12 % 1982-1983. 
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Diagram 3:1 Marknadsandelar och relativa priser för Sveriges export av bearbetade 
varor till OECD-länderna 1972-1984 
Säsongrensade halvårsdata. 1980 = 100 
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Källa: Se tabell 3:1. 
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Under 1983 gjorde de svenska producenterna av bearbetade varor enligt 

mycket preliminära kalkyler marknadsandelsvinster inom OECD på ca 

7 ,5 %. Detta är väsentligt mer än vad relativprisförändringarna under peri

oden 1981-1983 kunde förväntas ge upphov till. 1 Flera faktorer kan tänkas 

ha bidragit till detta förmånliga utfall. Andels vinsterna kan i detta samman

hang registreras utan sänkningar av relativpriserna. Den kraftiga devalve

ringen 1982 har via höjda vinstmarginaler givit företagen ökade resurser för 

att dels slå sig in på nya marknader, dels vidga sitt varusortiment med nya 

produkter och produkter som tidigare varit olönsamma att marknadsföra. 

Sådana faktorer har till stora delar ej fångats upp av de tillämpade priselas

ticiteterna. En positiv effekt på de svenska marknadsandelarna har vidare 

sannolikt uppstått genom att den inhemska efterfrågan i Sverige utvecklats 

väsentligt svagare än utomlands, vilket erfarenhetsmässigt stimulerar före

tagen att öka sina försäljningsansträngningar på exportmarknaden. De 

svenska leveranstiderna kan dessutom tänkas ha varit internationellt sett 

förmånliga. De svenska producenternas färdigvarulager synes nämligen 

vid utgången av 1982 alltjämt ha varit relativt välfyllda och företagen 

kunde troligen i högre grad än sina utländska konkurrenter tillgodose 

efterfrågeuppsvinget genom leverans från lagren. Slutligen tillkommer en 

för svensk export gynnsam varusammansättningseffekt i och med att den i 

utlandet stigande privata konsumtionen under 1983 i ovanligt hög grad 

varit inriktad på personbilar. Denna effekt har emellertid i viss mån mot

verkats av att efterfrågan på de i svensk export så betydelsefulla investe

ringsvarorna varit svag under året. 

Den ovan skisserade utvecklingen av marknadstillväxt och marknadsan

delar ledde till att exporten av bearbetade varor till OECD-Hinderna enligt 

preliminära beräkningar växte med drygt 13% 1983, med en något avta

gande ökningstakt under loppet av året. Exporten till länderområdena 

utanför OECD minskade däremot avsevärt 1983 dels som följd av en 

fortsatt vikande efterfrågan från dessa länder, dels beroende på förlorade 

marknadsandelar. Nedgången i exporten till . länderområdena utanför 

OECD beräknas i huvudsak ha varit hänförlig till första halvåret 1983 

medan en viss uppgång synes ha skett under andra halvåret. Därmed kom 

den totala exportvolymen av bearbetade varor att stiga med 4% såväl 

under första som andra halvåret 1983 säsongrensat sett och med drygt 7 % 

mellan helåren 1982 och 1983. 

1 En förändring av det relativa exportpriset med I C.+ har uppskattningsvis beräknats 
förändra de svenska marknadsandelarna ml!d 0.7 procentenheter samma år relativ
prisförändringen sker. 0.5 procentenheter året därefter och 0.2 procentenheter två 
år efter relativprisförändringen. Vissa ytterligare effekter synes troliga även efter de 
första två åren. 
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Tabell 3: I Sveriges export av bearbetade varor (exkl. fartyg)' till OECD-området2 

1976-1984 
Procentuella förändringar 

1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982- 1983-
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

prel. prog-
nos 

Liipande priser. Skr. 

Marknad 17 20,5 18 13,5 10.0 23 23.5 9 
Marknadsandel -4,5 -1,5 2,5 -3,5 -4 -3,5 3 3.5 
Export 11,5 19 21 9,5 5,5 18,5 27 12,5 

Volym·' 

Marknad 3,5 5 10,5 4.5 I 4 5,5 4.5 
Marknadsandel 1,5 4,5 -1,5 -5 -4.5 1,5 7,5 3 
Export 5 9,5 9 -0,5 -3,5 5,5 13 7,5 

Pris4 

Marknad 13 15 7 9 8,5 18 17 4 
Relativ pris -6 -5,5 3,5 1,5 0,5 -5 -4,5 0,5 
Export 6,5 8.5 Il 10,5 9 12 12 5 

1 SITC 5-8. exkl. 68, 793. 
2 Utom Australien. Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, Spanien och 
Turkiet. 
3 Exportvärdet i löpande priser deflaterat med hybridindex typ Paasche. 
4 Enligt hybridindex typ Paasche. 
Anm. Begreppet "marknad" avser importförändringen för de olika länderna sam
manvägda med deras andelar i Sveriges export. Härigenom elimineras eventuella 
förmånliga eller oförmånliga effekter av exportens strukturella ländersammansätt
ning. Procenttalen är avrundade till närmaste hel- eller halvtal. 
Källor: FN, utrikeshandelsstatistik från OECD, nationella statistikproducenter. 
statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitu
tet. 

Konjunkturförstärkningen utomlands under första halvåret 1983 med

förde att den svenska råvaruexportens ökningstakt höjdes avsevärt jämfört 

med andra halvåret 1982. Råvaruexporten ökade sålunda i säsongrensade 

termer med drygt 17 % jämfört med andra halvåret 1982. Påtagligt expan

sivt inverkade exporten av petroleumprodukter som steg med drygt 26%. 

Till viss del kan denna starka exportökning återföras på det förhållandet att 

petroleumindustrins konkurrenskraft förstärkts avsevärt gentemot kon

kurrerande raffinaderier i Västeuropa sedan devalveringarna av kronan 

1981 och 1982. Exporttillväxten torde dessutom till betydande del ha 

stimulerats av att förbrukarna i Västeuropa byggde upp lagren av petro

leumprodukter under första halvåret 1983. 

Under andra halvåret mattades åter råvaruexporten och ökade enJast 

med 4 1/2 %. Mest påtagligt inverkade minskningen i trävaruexporten som 

beräknas ha fallit med drygt 3 %, medan massaexporten bedöms ha fortsatt 

att öka med drygt 3 % mellan halvåren 1983. Totalt sett beräknas råvaruex

porten ha ökat med 23 %· 1982-1983. Betydande marknadsandels vinster 

under 1982 och 1983 noterades i synnerhet för trävaruexportörerna. 
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Till betydande del prissätts den svenska råvaruexporten i dollar. På 

grund av den starka apprecieringen av dollarns kurs gentemot den svenska 

kronan under 1982 och 1983 har de svenska råvarupriserna kunnat höjas 

avsevärt trots att dollarpriserna på råvaror i allmänhet har utvecklats 

utomordentligt svagt i synnerhet under 1982. 

Under 1983 har priserna uttryckt i dollar återhämtats om än från en låg 

nivå. I genomsnitt beräknas råvarupriserna ha ökat med närmare 13 % 
mellan helåren 1982 och 1983. Dollarns kurs beräknas samtidigt ha stigit 

gentemot den svenska kronan med drygt 21 %. 

Den ovan skisserade utvecklingen av exporten av bearbetade varor och 

råvaror resulterade i att den totala svenska varuexporten exkl. fartyg kom 

att stiga med drygt 7% från andra halvåret 1982 till första halvåret 1983. 

med 41/2 % mellan halvåren 1983 och med 101/2 % mellan helåren 1982 

och 1983. Fartygsexporten uppvisade en mycket ojämn utveckling under 

loppet av året då leveranserna mer än fördubblades under första halvåret 

för att sedan i stort sett halveras under andra halvåret. Totala exporten 

inkl. fartyg kom därmed att stiga med 10% från andra halvåret 1982 till 

första halvåret 1983 för att sedan stagnera under andra halvåret 1983. Den 

totala svenska varuexporten ökade därmed enligt preliminära kalkyler med 

111/2% i volym 1983. 

Utsikterna för varuexporten 1984 

Den totala världshandeln med varor förutses öka relativt starkt mellan 

1983 och 1984 eller med 41/2 a 5%. En viss avsaktning bedöms dock ske 
under loppet av året till följd av en förutsedd dämpning av den tidigare 
snabba efterfrågetillväxten inom OECD. Samtidigt bedöms en försiktig 
uppgång kunna äga rum i handeln inom länderna utanför OECD. 

Marknadstillväxten inom OECD för bearbetade varor beräknas uppgå 
till 4 1/2 % 1984. Härvidlag har importen av bearbetade varor till Nordame
rika bedömts öka med hela 12 1/2 %, medan importtillväxten till Västeuro
pa (ex kl. Norden) förutses bli väsentligt svagare - knappt 4 %. De nordis

ka länderna beräknas öka sin import av bearbetade varor med endast 

21/2 %, vilket kan jämföras med beräknade drygt 6% 1983. 
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Tabell 3: 2 Sveriges export av bearbetade varor (exkl. fartygJ 1 till olika länderområden 1976-1984 
Procentuella förändringar 

1976- 1977- 1978- 1979- 1980- 1981- 1982-
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

prel. 

OECD-ländcrna2 5.0 9,6 8,8 -0.6 -3,3 5,5 13,2 
Övriga !_änder -1.2 10,6 8,2 I.I 14,3 -1.0 -7,6 
därav: Osteuropa och Kina -9.9 7,6 -5.1 -2.4 -4,7 -3.3 -8,6 

OPEC-länderna·' -6.6 24,l 0.4 1,6 38,4 5,6 -7.5 
Andra länder 4,5 10,5 15,0 3.3 10,9 -4,0 -7,0 

Summa 3,7 9,8 8,0 -0,l 1,3 3,6 7,2 

Summa bearbetade varor 
enligt SNI-definitionen4 3.8 10,5 9.1 0.3 1,0 3.0 7.3 

1 SITC 5-8, exkl. 68, 793. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland. Island, Portugal, Spanien och Turkiet. 

1983-
1984 
prog-
nos 

7,5 
3,8 
1.6 
3.8 
5.2 

6,5 

6,5 

3 Quatar. Förenade Arabemiraten, Saudiarabien. Kuwait. Irak, Iran. Indonesien. Venezuela och Nigeria. 
4 Jfr tabell 3: 4. 
Källor: Statistiska centralbyrån samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

Gjorda antaganden om timlönekostnad och bedömningar av produktivi

tetsökningen 1984 implicerar en i förhållande till utländska konkurrenter 

måttlig ökning av lönekostnaden per producerad enhet. De internationella 

råvaruprishöjningarna väntas bli tämligen begränsade under 1984 - främst 

genom att några prishöjningar på råolja inte framstår som troliga. Såväl de 

svenska som de utländska företagens kostnader för insatsvaror har sålunda 

bedömts öka måttligt 1984 - för de svenska företagens del med omkring 

4%. Ett visst påslag på exportpriserna till följd av höjda vinstmarginaler 

har bedömts som troligt även för 1984, men i avsevärt mindre omfattning 

än under 1982 och 1983. Sammantaget har dessa faktorer bedömts leda till 

en liten nedgång i relativpriserna mot slutet av 1984. Genom den uppgång 
som ägde rum mot slutet av 1983 beräknas dock relativpriserna stiga med 

drygt 1/2 % mellan helåren 1983 och 1984. Den svenska exportprisökning

en har beräknats till knappt 5 % medan de utländska konkurrenterna sålun

da bedömts höja sina exportpriser med 4 %. 

För helåret 1984 har marknadsandelsvinsterna inom OECD-området 

bedömts uppgå till 3 % vilket i det närmaste motsvarar vad relativprisför

ändringarna 1982-1984 kan beräknas ge upphov till. Den positiva varu

sammansättningseffekten från den utländska bilefterfrågan väntas då bort

falla och effekten på marknadsandelarna av en jämfört med omvärlden 

svag inhemsk efterfrågeutveckling synes bli avsevärt lägre under 1984 än 

under 1983. Samtidigt kvarstår en fortsatt trendmässig marknadsförlust av 

tidigare observerad art. Marknadsandelsvinsterna bedöms till största delen 

inträffa under första halvåret 1984. 

En utveckling av marknadstillväxt och marknadsandelar enligt ovan 

skulle resultera i en exportvolymökning av bearbetade varor till OECD

området på 71/2 % 1984. Samtidigt har emellertid såväl marknadstillväxt 

4 Riksdagen 1983/R./. I sam/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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som marknadsandelsvinster bedömts bli lägre för länderområdena utanför 

OECD. Den globala marknaden för svenska bearbetade varor har förut-

setts växa med 4 % och marknadsandelarna med 2 1/2 %. Totala exporten 

av bearbetade varor har sålunda kalkylerats öka med 6 1/2 % 1984 med en 

avtagande ökningstakt under loppet av året. 

Tabell 3: 3 Världsmarknadspriserna (enhetsvärdeindex) för bearbetade varor 1973-1984 

1970 = 100 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

US dollar 133 162 182 183 199 230 263 291 277 271 266 272 
Genomsnittliga 
nationella valutor 110 136 149 158 167 174 191 210 228 247 254 265 
Svenska kronor 113 140 147 155 173 202 219 239 272 332 395 414 

Anm. Sammanvägt med hänsyn till ländernas betydelse i världshandeln. 

Kii//or: FN samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

Tabell 3: 4 Exportutvecklingen för olika varugrupper 1982-1984 

Exportvärde, milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Volym 1 Pris 1 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 

Jordbruksprodukter 
och fisk 1735 2 215 2169 10.0 21,6 - 8,5 4.4 5,0 7,0 
Skogsprodukter 193 233 267 -24,5 20,0 5,0 11.2 1,0 9,0 
Mineraliska produkter 2852 3 571 3860 -13,6 4,1 4,1 17,9 20,3 4,0 
därav: järnmalm 1540 2 234 2312 -25,4 9,2 3.5 25,6 32,9 0,0 
Industriprodukter 
exkl: fartyg 158544 196544 219481 4.4 10.6 5.9 11.9 12.I 5.4 
därav: 

livsmedelsprodukter 3 724 4540 4790 25,I 6,3 1.0 12,I 14,6 4,5 
trävaror 6882 9050 10403 32,7 10.5 4.5 -2.0 19.0 10,0 
massa 6398 8398 10290 -15.7 25.0 7,0 11.9 5.0 14,5 
papper och papp 13 526 16060 18814 - 4.8 6,0 6,5 14.7 12.0 10.0 
petroleum produkter 8 578 13 285 13 550 21.4 43.0 0.0 19,3 8.3 2,0 
järn och stål 9717 10769 11870 2,8 2,5 4,0 14.5 8,1 6.0 
ickejärnmetaller 3399 5 263 6214 7,7 20,0 4.5 1.7 29,0 13.0 
Verkstads produkter 
exld. fartyg 77 578 92507 102 747 4,1 5,6 6,9 7.1 12.9 3,9 
övriga industri-
produkter inkl. 
elektrisk ström 28742 36672 40803 1.8 16,I 6,7 11,0 9,9 4,2 

Export exkl. fartyg 163 324 202 563 225 777 4,0 10,6 5,7 11.7 12,2 5.4 
Fartyg 4651 7774 4025 - 1.4 46,6 -51,2 11.4 14,0 6,0 
Bearbetade varor 
exkl. fartyg~ 129220 155 428 173484 3,0 7,3 6,5 12.3 12.0 4,8 
Råvaror' 34104 47135 52293 7.6 22,6 3,3 9,5 12,7 7.4 

Total export 167975 210337 229802 3,8 11,6 3,5 11,7 12,2 5,5 
Total export enligt 
NR4 168131 210603 230017 3.9 11.6 3,5 11,7 12,2 5,5 

1 Prisutvecklingcn anges enligt "hybridindex" av typ Paasche. Denna index används även som deflator för 
export. Volymutvecklingen blir därmed återgiven i enlighet med volymindex typ Laspeyres. 
2 Papper och papp, järn och stål, verkstadsprodukter exkl. fartyg samt övriga industriprodukter utom 
elektrisk ström. 
3 Export exkl. fartyg minus de i not 2 nämnda varugrupperna. 
4 I uppgifterna för handelsl:>alansen (tabell 3: 7) har NR:s exportvärden använts. 
Anm. 1982 års exportvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1983 och 1984 är prognoser. 
Varugrupperna är definierade i ISNI-termer. Detta är skälet till att uppgifterna för exporten av bearbetade 
varor i denna tabell skiljer sig från uppgifterna i tabell 3: 2 där denna varugrupp är definierad i SITC-termer. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Råvaruexporten bedöms för flertalet varuslag fortsätta att öka under 
1984 om än med ett betydligt lugnare förlopp än under 1983. Lagercykeln 

utomlands bidrog sannolikt till att förstärka efterfrågan för råvaruexporten 
i betydande utsträckning under 1983. Under 1984 torde inte råvarulagren 
komma att öka lika mycket, varför lagercykelns bidrag till efterfrågan 

utomlands kan väntas bli tämligen neutralt eller t. o. m. något negativt. 
Totalt sett väntas råvaruexporten öka med drygt 3 % 1984. Mest påtaglig 

bedöms ökningen av massaexporten bli som väntas växa med ca 7 %. 

Råvarupriserna har bedömts öka med 7 a 8% 1984, vilket innebär en 

avsevärd uppbromsning av prisökningstaktenjämfört med 1982 och 1983. 
En närmare genomgång av utvecklingen inom olika delbranscher återfinns 

i kapitel 3. 
Den totala svenska varuexporten exkl. fartyg skulle därmed stiga med 

knappt 6% 1984. Fartygsexporten bedöms fortsätta minska under loppet 

av 1984 efter den kraftiga neddragningen av fartygsleveranserna andra 
halvåret 1983. För helåret 1984 uppgår minskningen till så mycket som 

drygt 50 %. Inkl. fartygen skulle därmed exportvolymen öka med 3 1 /2 % 

1984. 

3.2 Importen 

UtPecklingen ai· varuimporten under 1983 

Efter att ha stigit med närmare 5% 1981-1982, ökade volymen av 
Sveriges samlade varuimport med drygt I% mellan 1982 och 1983, enligt 
preliminära beräkningar. Medan huvuddelen av ökningen 1981-1982 kan 

återföras på en ökad import av bearbetade varor1 
- som steg med drygt 

7 % - beräknas ökningen 1982-1983 bero främst på en ökad införsel av 
råvaror. För de bearbetade varornas del blev importtillväxten 1982-1983 
synnerligen obetydlig (se diagram 3: 2 och tabell 3: 5). 

1 Importen av bearbetade 1·aror består av i tabell 3: 5 redovisade varugrupperna 
1·erkstadsprodukter exkl.fartyg, ö1•riga industriprodukter.järn och stål samt papper 
och papp. Tillsammans utgör verkstadsprodukter exkl. fartyg och ii1·riga industri
produkter ca 95 % av värdet av bt•arbetade rnror. Bearbetadt• 1·aror utgör ca 65 % av 
värdet av Sveriges totala rnruimport. Den samlade råvaruimporten, som utgör ca 
35 % av värdet av den totala varuimporten, består till mellan 60-65 % av råolja och 
petroleumprodukter. För en redogörelse av varugrupperna ingående i ö1•riga indu
striprodukter, se avsnitt 4.2. 
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Diagram 3:2 Importpris- och volymutvecklingen 1978-1984 totalt och för vissa varu
grupper 
Helårsdata 

-- Total import 
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---- Råolja 
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A.nm. Importvärden i löpande priser enligt utrikeshandelsstatistiken·. Importpriser 
enligt hybridindex. Uppgifterna för 1982 preliminära. Uppgifterna för 1983 och 1984 
är prognoser. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Den svaga ökningen av importen av bearbetade varor 1983 har sin 

förklaring dels i den låga importefterfrågan i landet, dels i effekterna av de 

svenska devalveringarna 1981 och 1982. Första kvartalet minskade impor

ten av bearbetade varor med närmare 4 % säsongrensat sett, efter att ha 

ökat med 61/2 % fjärde kvartalet 1982. Andra kvartalet 1983 fortsatte 

importen att minska. För hela första halvåret beräknas nedgången prelimi

närt till 2 % från andra halvåret 1982, säsongrensat sett: 
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Tabell 3:5 Importutvecklingen för olika varugrupper 1982-1984 

Importvärde, milj. kr. Årlig procentuell förändring 

Volym' Pri I s 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 

Jordbruks-, skogsbruks-
prod. o. fisk 6515 6940 7 576 - 8.8 - 8,0 -1,0 16,3 15,8 5,9 
därav: skogsbruks-

produkter 915 750 725 -37,5 -25,5 -3,5 8,7 10,0 10,0 
2 Mineraliska produkter 23003 27930 28886 - 8.3 11,7 2,0 16,0 8,7 1,4 

därav: råolja 19816 23922 24376 -12,4 11,9 1,4 18,4 7,9 0.4 
3 Industriprodukter exkl. 

fartyg 142760 162 242 177483 7,6 - 0,5 4,2 13,l 14,3 5,0 
därav: livsmedels-

produkter 8033 9076 9766 5.4 - 3,0 2,0 11,7 16,5 5,5 
trävaror, massa · 
samt papper och 
papp 1165 1372 1496 -25,4 7,0 0,0 13,8 10,0 9,0 
petroleum-
produkter 20742 20726 20892 13.7 - 6,0 1,0 14,9 6,3 -0,2 
järn och stål 4701 4683 5 163 4,5 -10.0 4.5 18,2 10,7 5.5 
ickejärnmetaller 3943 5195 5935 10,7 4,0 0,2 7.1 26,7 12,0 
verkstads produkter 
exkl. fartyg 59629 69394 77751 7,4 0,3 5.8 12,8 16,0 5,9 
övriga industri-
produkter 44547 51796 56480 7,2 1,3 3.9 12,8 14,8 4.9 

4 Elektrisk ström 626 469 503 69,6 66,7 2,0 65,7 -55,0 5,0 
5 Import exkl. fartyg 172 904 197 581 214448 4,9 0,9 3,7 13,4 13,3 4,7 
6 Fartyg 621 1640 2806 -27,8 130,0 47,4 12,I 15,0 16,0 
7 Total import 173525 199221 217254 4,8 1,3 4,1 13,4 13,3 4,8 
8 Bearbetade varor exkl. 

fartyg 109 396 126522 140115 7,2 0.3 4,9 13,0 15.3 5,5 
9 Import exkl. bearbetade 

varor och fartyg (råvaror) 63508 71059 74333 0,9 1,9 1,4 14,5 9,8 3,2 
10 Total import enligt natio-

nalräkenskapernas beräk~ 
ningsmetoder1 173928 199604 217759 5,2 1,2 4,0 13,2 13,4 4,9 

1 Importpriserna anges enligt en hybridindex av Paaschetyp. Genom att importvärdet deflateras med denna 
index erhålls en volymutvcckling uttryckt i enlighet med Laspeyres' indexformel. 
2 I tabell 3: 7 redovisas importen enligt NR. 

Anm. 1982 års importvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1983 är preliminära och 1984 
avser prognoser. Varugrupperna är definierade i SNI-termer. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I diagram 3: 3 återges den halvårsvisa utvecklingen av importvolymen 

för bearbetade varor jämte ett mått på utvecklingen av den efterfrågan som 
genererar import av bearbetade varor1

• Som framgår av diagrammet sam-

i De komponenter av efterfrågan för konsumtion, fasta investeringar. lagerinveste
ringar och export som till en del tillgodoses av import av bearbetade i•aror, har vägts 
samman med beaktande av respektive efterfrågekomponenters genomsnittliga im
portinnehåll av bearbetade varor enligt SCB:s input-output-tabeller för 1980. Ut
vecklingen av den på så vis erhålln"lBei'ien skulle sammanfalla med utvecklingen av 
den faktiska importen om det genomsnittliga importinnehållet hos delkomponen
terna förblev oförändrat från period till period. 
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manhänger nedgången av importvolymen första halvåret I 983 med en 

minskning av efterfrågan. Importvolymen minskade emellertid mindre än 

vad som skulle ha varit att vänta med hänsyn till den reducerade efterfrå

gan, trendmässig tillväxt 1 och relativprisförändringar. Med en skattad 

trendmässig ökning av importen på drygt 1/2 procentenhet per halvår samt 

genom att importbegränsningen med hänsyn till inträffade relativprisför

bättringar enligt tidigare erfarenheter2 borde ha uppgått till likaledes drygt 

112 procentenhet kan importvolymen första halvåret sägas ha varit 1/2 

procentenhet för hög. Denna överimport kan möjligen tolkas som ett - i 

varje fall tillfälligt - förhöjt importinnehåll hos importens efterfrågekom

ponenter3. Ett ökat inslag av importtunga varor - såsom databehandlings

maskiner och andra elektroniska produkter - i såväl konsumtion och 

investeringar som insats inom produktionen för export torde därmed ha 

lett till en icke obetydlig höjning av importefterfrågan. Denna efterfrågetill

växt avspeglas däri att importen av l'erkstadsprodukter minskade mindre 

första halvåret än övriga bearbetade varor. 

1 Konjunkturinstitutets prognoser för importvolymen av bearbetade \'aror (M) har 
gjorts med ledning av en regressionsberäkning. Utöver den tidigare nämnda import
vägda efterfrågan (MEF), ingår en tidstrend([) och säsongdummies (S 1 och S2 ) i 
importfunktionen som förklaringsvariabler. Följande ekvation har estimerats på 
icke säsongrensade halvårsdata från perioden 1972 till 1983: 
In M = 1.28·ln MEF+0,0066 T-3,29·S1-3.37·S2 

(8,3) (4,0) (-2,0) (-2,0) 
R2 =0,97: D-W= 1,8 
2 Importelasticiteten har för bearbetade rnror skattats till 0,25 för det år som 
relativprisförändringen sker, 0.55 under året därefter och 0,25 under tredje året. 
3 Det genomsnittliga importinnehållet för. t. ex. den privata varukonsumtionen exkl. 
livsmedelsprodukter, bränsle och elström har antagits vara 40%. för offentlig varu
konsumtion 27 %, för maskininvesteringar 58 % och för exporten 32 %. 
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Diagram 3:3 Utvecklingen av importvolym, importvägd efterfrågan och relativpris 
för bearbetade varor 1972-1984 
Säsongrensade halvårsdata 
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1 Enligt handelsstatistiken. 1980 års priser, cif. 
2 I rnportvägd efterfrågan till mottagarpris. 
3 Relativpris för importen: producentprisindex för svenska marknaden i förhållande 
till importprisindex !HMPI/IMPI). 

Anm. Uppgifterna för 1984: I och Il är prognoser. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Det autonoma inslag i importefterfrågan som den skattade trenden utvi
sar kan ha sin förklaring i mer långsiktiga strukturella förändringar som i 

sig leder till ökat handelsutbyte mellan länderna. Denna process synes 

fortgå oberoende av utvecklingen av efterfrågan och relativpriset. 

Importutvecklingen för bearbetade varor första halvåret 1983 har sålun

da inneburit en ökning av importens andel av inhemsk förbrukning av 

dessa varor. Som framgår av diagram 3: 4 ökade importandelen såväl andra 

halvåret 1982 som första 'halvåret 1983. Från första till andra kvartalet 

beräknas importandelen ha dock fallit tillbaka till ungefär samma nivå som 
under tredje och fjärde.kvartalet 1982. 

Diagram 3:4 Utvecklingen av importens andel av förbrukning av bearbetade varor 
samt relativprisutvecklingen 1973-1984 
Säsongrensade halvårsdata 

IMPORTANDEL, 1973oHOO 

RELATIVPRIS, 1973,:-100 (HMPl/IMPI) 

... ·· .----
90 

1973 1974 1975 '1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Anm. Importvägning av förbrukning enligt 1980 års input-outputtabeller. Importen i 
cif-termer; förbrukning till mottagarpris. 1980 priser. 1984: I och 1984·: Il är progno
ser. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Enligt preliminära beräkningar ökade importen av bearbetade varor 

mellan halvåren 1983 med 1 %, säsongrensat sett. Större delen av denna 

ökning var förlagd till fjärde kvartalet och kan tillskrivas ökad export av 

bearbewde varor samt ett betydande lageromslag. Andra komponenter i 

importefterfrågan beräknas ha verkat i importminskande riktning. Även 

eftersläpande effekter av relativprisförbättringarna för hemmaproduk

tionen under 1981, 1982 och första halvåret 1983 torde ha hållit tillbaka 

importen; denna effekt på andra halvårets importvolym kalkyleras till 

drygt 1112 procentenhet. Härutöver tros en fortsatt normalisering av det 
förhöjda importinnehållet hos importens efterfrågekomponenter ha skett 

andra halvåret. För helåret 1983 minskade den importvägda efterfrågan 

med drygt I%. 
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Som nämndes tidigare ökade införseln av råvaror 1982-1983. Denna 

ökning uppskattas preliminärt till knappt 2 % och som framgår av tabell 3: 5 

är ökningen hänförlig huvudsakligen till en ökad import av råolja. Denna 

ökning av råoljeimporten kan återföras på en betydande tillväxt i produk

tionen hos svenska raffinaderier för export (se tabell 3: 4 i avsnitt 3.1 ). 

Samtidigt som importen av råolja ökade. minskade importen av petro

/eumprodukter, i synnerhet tjocka eldningsoljor (se tabell 3: 6). 

Tabell 3: 6 Nettoimport av råolja och petroleumprodukter 1974-19841 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Löpande priser, milj. kr. 
Import av råolja, netto2 

Petroleumprodukter 
3405 4400 5 652 6474 7 206 10039 17 885 19108 19 726 23 828 24 276 

Import 
Export 
Nettoimpon 

8705 7944 8323 8805 7421 16012 15244 15887 20742 20726 20892 
700 919 I 031 1303 1662 3 261 5421 5922 8 578 13 285 13 550 

8005 7025 7292 7 502 5759 12751 9823 9965 12 164 7441 7342 
Nettoimport av råolja och 
petroleumproduktcr 
Nettoimport av råolja och 
petroleumprodukter i pro
cent av BNP3 

11410 

4,5 

11425 

3,8 

12944 13976 

3,8 3,8 

12965 22 790 27 708 29073 31890 31269 31618 

3, I 4,9 5,3 5,1 5, I 4,6 4,3 

1980 års priser4 

Nettoimport av råolja och 
petroleumprodukter 
Volymindex (1980 = 100) 

31006 31894 31543 31114 28226 31500 2770822493 21309 19387 19727 
111.90 115,11 113,84 112,29 101,87 113,69 100.00 81,18 76.91 69,97 71,20 

1 Uppgifterna för 1974-1982 är hämtade från utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna för 1983 är prel.; 1984 är 
~rognoser. Samtliga uppgifter redovisas i SNI-termer. 
- Export av råolja förekom endast 1974 (8 milj. kr.), 1975 (2 milj. kr), 1979 (86 milj. kr.), 1980 (58 milj. kr.) och 
1981 (4 milj. kr.). Den uppgick 1982 till ca 90 milj. kr. och beräknas ha ökat 1983 till ca 94 milj. kr. För 1984 
förutses en export av råolja på 100 milj. kr. 
3 BNP till marknadspris. 
4 Deflatering enligt hybridindex. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

lmportprisutvecklingen mellan 1982 och 1983 var - med tanke på deval

veringarna 1981 och 1982 - förhållandevis måttlig. För den totala impor

ten beräknas prisökningen preliminärt till 13 .3 % och för bearbetade varor 

till 15,3 %1
• Importprisökningen för bearbetade \'aror innebar en relativ

prisförbättring för den svenska produktionen av dessa varor med 2 1/2 % 

för helåret 1983. 

Utsikterfi]r varuimporten 1984 

Som framgår av diagram 3: 3 förutses den efterfrågan som delvis riktas 

mot importen av bearbetade varor fortsätta att öka båda halvåren 1984. 

Ökningen första halvåret beräknas till knappt 4% säsongrensat sett och är 

1 Enligt hybridindex. Motsvarande siffra för importprisindex ilMP!) för bearbetade 
rnror beräknas preliminärt till 14.3 7t:. 
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hänförlig främst till en förväntad tillväxt av efterfrågan på insatsvaror till 
exportproduktion och produktion för lageruppbyggnad. Även en ökning av 

maskininvesteringarna väntas verka i importökande riktning. Importefter

frågan från exportindustrin, för lageruppbyggnad och investeringar, för

utses fortsätta att öka andra halvåret. För helåret 1984 väntas den sam
manlagda importvägda efterfrågan växa med drygt 5 1/2 %, vilket i sig kan 

förväntas leda till en ökning av importen med drygt 7 %. En skattad 

trendtillväxt på drygt 1 procentenhet och en återhållande effekt på import
volymen från relativprissänkningar 1982 och 1983 på 2 procentenheter, 

skulle leda till en ökning av importen av bearbetade mror med knappt 

61/2 % mellan 1983 och 1984. Utöver ovannämnda effekter beaktas även 

en förväntad fortsatt normalisering av det extraordinära förhöjda importin

nehållet som registrerades 1983 och volymökningen beräknas således stan

na vid knappt 5 %. 

Som framgår av diagram 3: 4 väntas importutvecklingen 1984 leda till att 

importens andel av förbrukningen inom landet faller något första halvåret 

för att sedan öka andra halvåret. Ökningen andra halvåret är avhängig 

främst av ett förväntat kraftigt lageromslag i kombination med en något 

mindre importminskande effekt från relativprisutvecklingeri än den som 

beräknas inträffa under första halvåret. 
För den totala varuimporten förutses en volymökning på drygt 4 % 

1983-1984. Råvaruimporten väntas öka endast drygt 11/2 %. Importen av 

råolja beräknas öka endast obetydligt - bl. a. som följd av att exporten av 

petroleumprodukter ej kan fortsätta att öka 1984 av kapacitets- och struk

turella skäl. 
Importpris ut vecklingen 1983-1984 förutses bli fortsatt svag. Priset på 

råolja väntas bli i stort sett oförändrat 1
• För bearbetade \'aror väntas 

importpriserna stiga med 5 1/2 %. (Relativpriset för hemmaproducerade 
heorhetade varor skulle därmed försämras med knappt 1 %, då hemma
marknadspriset på sådana varor väntas öka med 61/2 %.) Prisstegringarna 
för den totala importen väntas stanna vid knappt 5 % (se tabell 3: 5). 

3.3 Bytesbalansen 

Bytesbalansen för varor, tjänster och transfereringar väntas helåret 1983 

visa ett underskott på 6, 1 miljarder kr., vilket i jämförelse med utfallet 1982 

innebär ett med mer än 2/3 minskat saldo. Denna avsevärda förbättring är i 

huvudsak att hänföra till ett omslag i handelsbalansen på 17 miljarder kr. 

Även tjänstebalansen har stärkts: den beräknas till löpande priser ge ett 

mer än tre gånger så stort saldo. Utslaget förklaras främst av ändrad 

prisrelation gentemot utlandet som medverkat till ökat sjöfartsnetto och 

1 I prisberäkningarna har antagits en genomsnittskurs för USD på SEK 7,83 under 
1984. 
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minskat underskott i resevalutanettot. Till viss del motverkas varu- och 

tjänstebalansens positiva utveckling av en ökning av underskottet i trans

fereringsbalansen om 4 miljarder kr.; för merparten härav svarar ett ökat 

negativt räntenetto. Totalt skulle bytesbalansunderskottet likafullt minska 

med drygt 16 miljarder kr. 1983. 

Överskottet i handelsbalansens saldo beräknas för 1984 förbättras med 

600 milj. kr., medan tillskottet till tjänstebalansen kalkyleras till mer än 2 

miljarder kr. Detta sammantaget med en ökning av underskottet i transfe

reringsbalansen i storleksordningen 2 miljarder kr., innebär att bytesbalan

sens underskott väntas komma att reduceras med 900 milj. kr. 1983-1984 

till ett underskott på 5,2 miljarder kr. 

Handelsbalansen 

Handelsbalansen utvecklades överraskande starkt under 1983. Över

skottet beräknas preliminärt ha uppgått till ca JO miljarder kr. - en förbätt

ring med 17 miljarder kr. jämfört med 1982. Som framgår av nedanstående 

tablå kan förbättringen i sin helhet återföras på en utomordentligt kraftig 

förstärkning av den reala utrikesbalansen - exportvolymen steg med hela 

11,6 % medan importvolymen endast ökade med 1,2 %. Bakom denna 

utveckling ligger dels att den inhemska efterfrågan föll tillbaka under 1983 

samtidigt som den internationella konjunkturen började stiga, dels att de 

svenska exportföretagen gjorde opåräknat stora marknadsandelsvinster 

under året. Dessutom skedde exceptionellt stora exportleveranser av far

tyg och petroleumprodukter. 

Samtidigt blev terms-of-tradeförsämringen med tanke på devalveringen 

1982 avsevärt mindre än väntat - importpriserna steg endast med drygt 

1 % mer än exportpriserna - sannolikt en följd av att importföretagen i stor 

utsträckning anpassade sina vinstmarginaler nedåt för att ej förlora terräng 

på den svenska marknaden. De svenska exportföretagen utnyttjade samti

digt till viss del devalveringen till att höja sina tidigare långt nedpressade 

vinstmarginaler. 

För 1984 förutses exportvolymen öka med 3 1/2 % och importvolymen 

med 4 %. Försämringen av den reala utrikesbalansen är helt och pållet 

hänförlig till fartygen - räknat exkl. fartyg beräknas exportvolymen stiga 

med närmare 6% och importvolymen med inemot 4%. Under 1984 be

döms den inhemska efterfrågan utvecklas mer i takt med omvärlden samti

digt som exportföretagen även 1984 torde öka sina marknadsandelar utom

lands. 

En viss förbättring av bytesvillkoren bedöms ske under 1984 - helt och 

hållet hänförlig till handeln med råvaror. Prisutvecklingen för svenska 

exportråvaror synes nämligen bli förmånlig samtidigt som priserna på 

råolja och petroleumprodukter bedöms bli stabila. För bearbetade varor 

förutses dock en något snabbare prisutveckling på importsidan än på 

exportsidan - delvis som en fördröjd effekt av devalveringen 1982. 
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Denna utveckling av den reala utrikesbalansen och bytesvillkoren be-

räknas resultera i en ytterligare förbättring av handelsbalansen 1984. Över-

skottet kalkyleras för detta år komma att uppgå till närmare 11 miljarder 

kr. - en förstärkning med ca 600 milj. kr. jämfört med 1983. 

1982 1983 1984 

Real utrikesbalans 
Milj. kr., 1980 års priser 

Bearhe1ade 1•aror 15305 22 721 25571 
Exportvolym 105495 113190 120516 
Importvolym 90190 90469 94945 

Rå1•aror exkl. råolja- och 
pe1roleumproduk1er 3069 6723 7579 
Exportvolym 22567 26457 27614 
Importvolym 19498 19734 20035 

Råolja och petro/eumprodukter -21361 -19444 -19788 
Exportvolym 5974 8543 8 543 
Importvolym 27 335 27987 28 331 

Fartyg 3578 4824 1209 
Exportvolym 4084 5988 2925 
Importvolym 506 1164 1716 

To1a/1 591 14824 14571 
Exportvolym 138120 154178 159598 
Importvolym 137 529 139 354 145 027 

Förändring av terms-of-trade 
Procentuell förändring från föregående år 

Bearhelade varor -0.6 -2,9 -0.7 
Exportpriser 12,3 12,0 4,8 
Importpriser 13,0 15,3 5,5 

Råvaror exk/. råolja och 
pe1roleumproduk1er -6.6 -0,5 1,2 
Exportpriser 6,2 13,I 9,7 
Importpriser 13,7 13,7 8,4 

Råolja och petroleumprodukter 2.7 0,7 1,8 
Exportpriser 19,3 8,3 2,0 
Importpriser 16,2 7,5 0,2 

Far1yg -0,6 -0.9 -8.6 
Exportpriser 11,4 14,0 6,0 
Importpriser 12,I 15.0 16,0 

To1a/1 -1.5 -1.0 0,7 
Exportpriser 11.7 12,2 5,5 
Importpriser 13,4 13,3 4,8 

Tjänste- och tramfereringsbalansen 

Den fortsatta förbättringen av det internationella fraktmarknadsläget 

som kunde skönjas under sommaren 1983, och som då väckte förhoppning

ar om ett mer betydande nivålyft av fraktsatserna. har fallit tillbaka till en 

lägre nivå under höstmånadcrna, men med priser som generellt är högre än 

för ett år sedan. Den svaga och instabila fraktmarknadens priser är dock 

fortfarande i vissa fall ej ens kostnadstäckande. Mest positiv har utveck-
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Jingen varit för tanktonnaget med ökade fraktsatser även under hösten. 

Bidragande orsaker härtill är en ökad oljehantering och de politiska oro

ligheterna i Mellanöstern. Torrlastmarknaderna har, trots tidvisa indikatio
ner på viss förbättring, under året utvecklats otillfredsställande, och en 
normal säsongmässig ökning efter hösten kan eventuellt utebli. 

Fraktuppgången, förstärkt av dollarns kursuppgång i kombination med 

devalveringen i oktober 1982. har för svensk del medfört en ökning av 
sjöfartsnettot mellan de tre första kvartalen 1982 och 1983. För helåret 

1983 beräknas denna ökning till 35 % i värde eller 1.6 miljarder kr. Härvid 

uppskattas ökningen av sjöfartstjänster, netto - sjöfartsnettots största 

delpost - till 16%. 

En fortsatt försiktig förstärkning av fraktnivåerna är att vänta 1984 som 

följd av en förutsatt uppgång i världshandeln på ca 5 %. Det är framför allt 

till olje- och järnmalmsfrakterna som förhoppningarna knyts. Fraktpris

uppgången torde kunna ge en betydande ökning av det svenska sjöfartsnet

tot även nästa år. I tabell 3: 7 har införts en ökning om 16% i löpande priser 
eller ca 1 miljard kr. 

Tabell 3: 7 Bytesbalansen 1980-1984 
Milj. kr., löpande priser 

1980 1981 1982 1983 1984 
prel. prognos 

Export av varor, fob 131001 144 876 168131 210603 230020 
Import av varor, cif 141697 146042 173928 199604 217760 

Handelsbalans 1 -10696 1166 5797 10999 12260 

Korrigering av handels-
statistiken" 686 - 826 - 1295 - 745 - 1390 

Handelsbalans3 -ll 382 1992 7092 10254 10870 

Sjöfartsnello 3 898 4967 4641 6264 7 280 
Resevaluta, netto - 5284 - 6252 - 5577 - 3800 - 3100 
Övriga tjänster, netto 2 771 1964 2266 I 755 2160 

Bytesbalans för varor och 
tjänster - 9997 1313 - 5762 14473 17210 

Diirm·: tjänster I 385 679 1330 ./219 6340 
Avkastning av kapital. netto - 3 779 - 7990 -12471 -15 344 -16710 
därav räntenetto: staten och 

riksbanken - I 355 - 4111 - 6069 - 8500 -10000 
övriga 3 323 5292 - 8358 8945 - 9030 

Övriga transfereringar. netto - 5047 - 4493 - 4243 - 5261 - 5750 

Bytesbalans för varor 
tjänster och transfereringar• -18823 -13796 -22476 - 6132 - 5250 

J)iira1·: /ran.\/l'rerinl(ar - 8826 -12483 -16714 -20605 -22460 

1 Exkl. korrigering av handelsstatistiken. 
:? Nettot av återutförsel och återinförsel, korrigering av SAS tlygplansimport, i 
utlandet direkt landad fisk. rabatter och koncernbidrag i samband med oljeimport 
s~1mt för 1980, 1981 och 1982 korrigering för oljeriggar. 
' Inkl. korrigering av handelsstatistiken. 
4 Överensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. 

Källor: Konjunkturinstitutet, riksbanken och statistiska centralbyrån. 
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Den svenska krondevalveringen sammantaget med hushållens sjun
kande reala disponibelinkomster har minskat bruttoutflödet av resevaluta 
under de tre första kvartalen 1983 med 18 % i volym jämfört med samma 
period 1982. För hela 1983 bedöms charterresandet minska med ca 20% 

och prognosen på resevalutauttlödet indikerar en volymminskning om 
17 %. Även i nominella termer förutses en nedgång. Denna är beräknad till 

1,5%. 

Det förbättrade relativa prisläget för turism i Sverige har för de tre första 
kvartalen 1983 resulterat i en ökning av antalet utländska gästnätter i 
landet med närmare 10% jämfört med samma period 1982. Inflödet av 
resevaluta ökade samtidigt med 17 % i volym. För helåret 1983 väntas 
volymtillväxten stanna vid 14 %. l löpande priser motsvarar detta 25 %. 
Det negativa resevalutanettot skulle därmed bli 3 .8 miljarder kr. 1983, en 
förbättring av saldoposten med 1,8 miljarder kr. jämfört med föregående 

år. 
Ökningen av antalet charterresenärer 1984 har uppskattats till 10% av 

resebyråföretagen. Denna volymtillväxt beräknas bli neutraliserad av en 
ökad sparsamhet från resenärerna på destinationsorten varför någon vo
lymförändring av turistutgifterna ej är att vänta. Ökningen i löpande priser 

bedöms bli 7 %. Inflödet antas fortsätta att växa i positiv riktning med ca 
20%, vilket skulle medföra att det negativa resevalutanettot 1984 redu

ceras till 3, I miljarder kr. 
Nettot av avkastningen på kapital har beräknats till -15,3 miljarder kr. 

för 1983, vilket är lika med en försvagning på ca 3 miljarder kr. i förhållan
de till 1982. Försämringen beror helt på en ökning av underskottet i ränte
nettot. En lägre internationell räntenivå har dock begränsat effekterna av 
en större utlandsskuld och stigande dollarkurs på räntebetalningarna till 
utlandet under året. För 1984 väntas en förändring om - 1,4 miljarder kr.. 
vilket skulle ge ett netto på -16,7 miljarder kr. Prognosen förutsätter dels 
en lägre räntegenererande nettoupplåning 1984 om 10 miljarder kr.. dels en 
i tillämpliga fall rörlig räntesats på ca 10%, vilket i jämförelse med 1983 

innebär oförändrad räntenivå. 
Posten övriga transfereringar netto, vars största delpost är u-landsbi

ståndet, visar ett ökat underskott såväl 1983 som 1984. 
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4 Produktion 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens utveckling 

Industriproduktionen beräknas preliminärt ha ökat drygt 4 % 1982-1983 

att jämföra med en minskning på nära 1 % 1981-1982. Bidragande till den 

betydande återhämtningen var framförallt det kraftiga efterfrågetillskott 

från utlandet som kom den svenska industrin till del under 1983. En 

återkommen marknadstillväxt gav i förening med kraftigt ökade marknads

andelar på exportmarknaderna en volymökning av industrivaruexporten 

(exkl. varv) med 101/2% 1982-1983. De olika delkomponenterna i hem

maefterfrågan däremot minskade genomgående under 1983. Vad gäller den 

privata konsumtionen kom efterfrågeb011fallct att bli betydande och även 

maskininvesteringarna fortsatte att falla. Utvecklingen av dessa efterfråge

komponenter, som båda har stort importinnehåll, bidrog till att importök

ningen blev mycket måttlig under 1983. En annan faktor som likaledes 

bidrog till importens svaga tillväxt var en viss ökning av den svenska 

industrins marknadsandelar på hemmamarknaden. Dessa andelsvinster 

kan återföras på den relativprishöjning som drabbat importvarorna efter 

kronans devalvering i oktober 1982. 

Den betydande tillväxten av exportefterfrågan tillsammans med effek

terna av importsubstitutionen har sålunda möjliggjort den avsevärda höj

ning av produktionsnivån inom den svenska industrin som ägde rum under 

1983. Produktionstillväxten för bearbetade varor var något starkare än den 

genomsnittliga produktionsökningen inom industrin. Såväl massa- som 

pappersindustrin genomförde redan under första halvåret 1983 avsevärda 

produktionshöjningar jämfört med andra halvåret 1982. 281/2 % resp. 9%. 

Denna produktionsnivå bibehölls sedan i stort sett under andra halvåret. 

Endast varvsindustrin och järnmalmsgruvorna har sänkt produktionen 

under 1983 jämfört med 1982. 
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Tabell 4: l Industriproduktionens utveckling 1981-1984 
Procentuell volymförändring från föregående år 

SNI 

2 
2301 
2302 
210. 220. 290 

3 
31 
33111 
34111 
34112 
353. 354 
371 
372 
38./.3841 
3841 
~ resterande 

2, 3 

GnH"or och mineralbro/I 
Jämmalmsgruvor 
lckejämmalmsgruvor 
Övriga gruvor och mineralbrott 

Til/1•erkningsindustrin 
Livsmedelsindustri m. m. 1 

Sågverk2 

Massaindustri 
Pappers- och pappindustri 
Petroleumraffinaderier3 

Järn- och stålverk4 

Icke järnmetall verk 
Verkstadsindustri exkl. varv 
Varv5 

Övrig industrisektor 

Hela industrin 
1 Inkl. dryckesvaru- och tobaksindustri. 
2 Inkl. hyvlerier och träimpregneringsverk. 
3 Inkl. smörjmedels-, asfalt- och kolproduktindustri. 
4 Inkl. ferrolegeringsverk. 
~ Inkl. båtbyggerier. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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1981 1982 
prel. 

-14,/ -18,0 
-19,4 -30.5 
-12,7 - 9,7 

0,7 - 0.8 

- 2,1 - 0.6 
- 0,5 1,6 
- 8.4 6,8 
- 2,0 -17.3 
- 1,6 - 3.3 
- 6,2 - 1,9 
- 6,8 5,0 
- 5,9 10,I 

LO - 0,1 
4.1 - 9,6 

- 5.6 - 1.7 
- 2,4 - 0,8 

Orderingången från utlandet som varit stadd i tillväxt sedan slutet av 

1982 var fortfarande stigande mot slutet av 1983. Hemmaorderingången 

som under samma period successivt sjunkit torde däremot ha.varit fortsatt 
svag. 

För tillverkningsindustrin sammantagen verkar möjligheterna till en fort

satt produktionstillväxt under 1984 goda. Här har antagits en exportökning 

av bearbetade varor med 61/2 % 1983-1984, nära nog lika stor som tillväx

ten 1982-1983. Råvaruexporten däremot förväntas gå in i ett lugnare 

skede under 1984. Den inhemska slutliga efterfrågan förutses bli i det 

närmaste oförändrad under 1984, framförallt beroende på att den privata 

konsumtionen beräknas minska ytterligare något. Däremot beräknas lager

utvecklingen vända till en uppbyggnad och lämnar därigenom ett klart 

positivt bidrag till efterfrågeutvecklingen. Industriproduktionen beräknas 

härigenom öka 4 112 % 1983- 1984. 

4.2 Utvecklingen inom olika delbranscher 

Avsättningsläget för den svenska järnmalmen försämrades dramatiskt 

under våren 1982 i samband med en mycket snabbt fallande stålefterfrågan 

inom EG. Stålproduktionen inom EG - den svenska huvudmarknaden -

begränsades kraftigt och var under hösten omkring 20 % lägre än ett år 

1983 1984 
prel. prognos 

2,0 9,3 
-19,5 17,0 

25.0 8,0 
0,0 0,0 

4,3 4.2 
o.o 0,5 
7,5 5,5 

23,0 8,0 
6,5 6.0 
9,2 3.3 
3,8 5,5 

11.7 5,0 
4.5 6,0 

-14,5 -4,0 
4.5 2,5 

4,2 4,4 
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tidigare. Malmleveranserna från Sverige sjönk med ca 25 % 1981-1982 

räknat i volym vilket var betydligt mer än EG:s genomsnittliga minskning 

av stålproduktionen. 
Malmleveranserna var mycket svaga ännu i början av 1983 och malmsäl

jarna var inställda på en minskning av leveranserna för hela 1983 jämfört 

med 1982. Utvecklingen blev en annan, leveranserna sköt fart under andra 

kvartalet och kom för året som helhet att öka ca 9% jämfört med 1982. 

Det var emellertid inte på EG-marknaden som malmförsäljningarna var 

mest framgångsrika. Visserligen kunde de svenska malmsäljarna åter öka 

sina marknadsandelar något men malmefterfrågan var totalt sett vikande 

eftersom stålproduktionen - trots en viss uppgång under loppet av 1983 -

blev lägre än under 1982. Det var i stället till statshandelsländerna och till 

utomeuropeiska länder, bl. a. Indonesien, som exporten kraftigt kunde 

öka. Av de olika malmkvaliteterna var det särskilt kulsinter som rönte 

stark efterfrågan vilket i stor utsträckning kan återföras på att priset på 

denna räknat i dollar sjönk mer än för övriga malmkvalitcter. Exportpri

serna per viktenhet uttryckta i svensk valuta steg emellertid kraftigt främst 

som en följd av dollarkursens utveckling och en stark förskjutning mot 

malmkvaliteter med högre förädlingsgrad. 

Malrnbrytningen drogs ned särskilt kraftigt under senare delen av 1982 

vilket skedde i syfte att minska tillväxten av malmlagren. Brytningstakten 

var fortsatt låg också i början av 1983 för att sedan långsamt stiga. Jämfört 

med genomsnittet för 1982 blev produktionen dock 1983 ca 20% lägre 

varför en markant nedtrappning kunde ske av lagren. 

Den efterfrågeuppgång för stål som börjat ge sig till känna 1983 förutses 

förstärkas under 1984. Tillväxten för EG:s stålindustri beräknas emellertid 

bli tämligen begränsad och därmed också avsättningsmöjligheterna på den 

svenska malmens huvudmarknad. En ökning av järnmalmsexporten på 3 a 
4 % har dock bedömts som möjlig. Eftersom malmlagrcn var små vid slutet 

av 1983 är möjligheterna för ytterligare reduceringar under 1984 mycket 

små. En ökning av malmbrytningen krävs sålunda och den beräknas bli 

betydande - ca 17 % - 1983-1984. 

De svenska såg1·erken.1· avsättningsmöjligheter har påtagligt stärkts se

dan 1981, framförallt beroende på de två devalveringarna av kronan hösten 

1981 och 1982. Marknadstillväxten har varit måttlig under såväl 1982 som 

1983 och exporttillväxten har till största delen uppkommit genom kraftiga 

andels vinster. Till följd av devalveringarna av kronan samt den successiva 

apprecieringen av den amerikanska och kanadensiska dollarn har de 

svenska försäljningspriscrna på trävaror kunnat hållas mycket konkurrens

kraftiga, i synnerhet gentemot huvudkonkurrenterna i Finland och Cana

da. Relativt de finska exportpriserna har de svenska exportörerna fram till 

fjärde kvartalet 1983 sänkt sina försäljningspriser med sammanlagt ca 10% 

sedan halvårsskiftet 1981. Gentemot kanadensiska såverk har relativpris

sänkningen förmodligen varit ännu större. Den konkurrenskraftiga relativ-

5 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr. /00. Bilaga I. I 
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prisnivå som etablerades under 1981 och förstärktes under 1982 har, trots· 

en förhållandevis snabb ökning av de svenska försäljningspriserna, härmed 

vidmakthållits även under 1983. Jämfört med ett genomsnitt för tredje 

kvartalet 1982, dvs. strax före kronans devalvering i oktober. beräknas de 

svenska exportpriserna ha ökat med 23 1/2 % fram t. o. m. fjärde kvartalet 

1983. Framförallt på furukvaliteterna har prisökningarna varit starka. 

Liksom fallet var under 1982 var det i hög grad utvecklingen på den 

brittiska trävarumarknaden som bidrog till 1983 års goda försäljningsut

veckling. Under 1983 skedde dessutom en stark återhämtning av nybygg

nadsaktiviteten i Förbundsrepubliken Tyskland och Danmark. Även till 

den allt mer betydelsefulla egyptiska marknaden har skeppningarna ökat 

kraftigt. Starkare än konsumtionstillväxten av trävaror på exportmarkna

derna bidrog dock den positiva utvecklingen av Sveriges marknadsande

lar. Framförallt Finland. men till viss del även Canada har förlorat andelar. 

Den svenska trävaruexporten beräknas från 1982 ha ökat med lO 1/2 % till 

1983, ca 8,2 milj. kbm. Skeppningarna skulle därmed i det närmaste ligga 

50 % högre än bottenåret 1981. Exportpriserna beräknas ha stigit 19 % 

1982-1983. 

Trävaruefterfrågan på den inhemska marknaden. vars betydelse är drygt 

hälften av exportens, synes återigen ha stigit något under 1983. Leveran

serna har emellertid uppvisat förvånansvärt små variationer under de 

senaste åren trots den minskade aktiviteten i småhus- och fritidshusbyg

gandet. Den måttliga försäljningsökning som inträffat 1983 torde dock till 

stor del vara ett resultat av en påfyllning av trävarulagren i grossist- och 

handelsleden. där lagerneddragningarna var betydande under såväl 1981 

som 1982. 

Till följd av de kraftigt ökade leveranserna vände produktionsutveck

lingen inom sågverksindustrin uppåt mot slutet av 1981. Produktionen 

drogs därefter successivt upp och nådde en topp under fjärde kvartalet 

1982. Sedan dess har produktionstakten i stort sett legat kvar på denna 

höga nivå, säsongrensat sett. För helåret 1983 beräknas drygt Il l/2 milj. 

kbm. ha sågats motsvarande en produktion sökning på 7 1/2 % 1982-1983. 

Trävarulagren har därmed dragits ned ytterligare och befinner sig vid 

årsskiftet 83/84 på en historiskt sett mycket låg nivå. 

För 1984 bedöms nybyggnadsaktiviteten kunna fortsätta att öka i såväl 

Förbundsrepubliken Tyskland som Danmark men även i viss mån på andra 

hålf i Västeuropa, om än från en utomordentlig låg nivå. På den för svenska 

sågverksindustrin indirekt viktiga amerikanska marknaden ökade byggan

det avsevärt under framförallt första halvåret 1983. Efter en svacka under 

hösten 1983 bedöms en fortsatt uppgång i nybyggnadsaktiviteten i Förenta 

staterna under 1984 som trolig. Förutsättningarna för en uppgång liknande 

tidigare toppår synes dock vara sämre till följd av de fortsatt höga ränteni

våerna som bromsar efterfrågan på nya bostäder i Förenta staterna. Här 

antas dock att balans i stort sett kommer att råda på den nordamerikanska 
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trävarumarknaden. Sannolikheten för att det skall bli nämnvärda skepp

ningar av överskottskvantiteter från Förenta staterna och Canada till den 

europeiska marknaden under 1984 bedöms därmed som liten. Vad gäller de 

finländska sågverkens möjligheter att återta andelar under 1984 .så är 

förutsättningarna mycket svårbedömda. I sig verkar det virkesavtal som 

slöts hösten 1983 gynnsamt kunna bidraga till att åtminstone i viss grad 

bättra på deras konkurrenssituation gentemot svenska sågverk. Avverk

ningarna däremot går fortsatt trögt och beräkningar pekar mot att en 

endast måttlig produktionsökning skall kunna realiseras 1984. 

Den svenska trä varuexporten har bedömts öka med 41/2 % i volym 

1983-1984. Denna volymökning framstår som måttlig med tanke på att 

marknadstillväxten beräknas till 2-3 % under 1984. Exportprognosen har i 

själva verket fått bestämmas från utbudssidan eftersom sågverkens pro

duktionskapacitet inte väntas medge att produktionen höjs med mer än ca 

0.6 milj. kbm. vilket motsvarar en ökning med 51/2 %. Trävarulagren som 

reducerats kraftigt under såväl 1982 som 1983. bedöms endast marginellt 

kunna dras ned ytterligare under 1984. På hemmamarknaden bedöms 

avsättningen bli i stort sett oförändrad under 1984. 

Under 1983 förbättrades efterfrågan på produkter från den svenska 

pappersindustrin. Orderingången som steg kraftigt mot slutet av 1982 och i 

början på 1983 mattades dock något under sommarhalvåret. Företagens 

orderstockar har likväl stigit oavbrutet sedan slutet på 1982. men de är 

fortfarande vid 1983 års utgång kring 25 % lägre än föregående konjunktur

topps nivå. 

Under 1982 däremot minskade den västeuropeiska efterfrågan på papper 

något. För gruppen papper och papp totalt sett kom importbortfallet på 

EG-marknaden att uppgå till ca I 1/2 %, 1981-1982. Totalt sett minskade 

den svenska exporten av papper och papp drygt 4 I /2 % 1981-1982. eri 

minskning som till stor del kan återföras på den kraftiga nedgången i 

exporten av tidningspapper. Exportpriserna steg med knappt 15 %. 
Avsättningen på hemmamarknaden, som försvagades både under 1980 

och 1981 ökade något under 1982 jämfört med 1981. Lagertillväxten be

gränsades avsevärt genom en successiv anpassning av produktionen till 

den totalt sett svaga leveransutvecklingen. Produktionen minskade därige

nom drygt 3% 1981-1982. 

Efterfrågeläget för den internationella pappersindustrin har sedan slutet 

på 1982 successivt förbättrats och detta i all synnerhet i Förenta staterna 

där pappersbruken under de första 8 månaderna 1983 höjde sin produktion 

med drygt 6% jämfört med motsvarande period 1982. Även i Europa 

kunde pappersindustrin höja produktionsnivån till följd av en hygglig efter

frågetillväxt. Till följd av den knappa lagerhållning som etablerats hos 

förbrukarna gav efterfrågehöjningen direkt utslag i form av ökad ordertill

strömning hos de svenska pappersproducenterna. Sannolikt skedde dess

utom en viss lagerpåfyllnad i köparleden. I synnerhet under viritermåna-
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derna steg de svenska leveranserna påtagligt. Under andra och tredje 
kvartalet förblev skeppningarna i stort sett oförändrade jämfört med första 

kvartalet. säsongrensat sett. Under fjärde kvartalet beräknas exportleve

ranserna återigen ha stigit något. Exporten steg härmed under första halv

året 1983 med närmare. 7% säsongrensat sett från andra halvåret 1982 

varefter tillväxten under andra halvåret i stort sett kom att halveras. Denna 

hyggliga exporttillväxt har huvudsakligen burits upp av stora leveransök

ningar till Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Asien. Dessa 

marknader mottog i stort sett halva den svenska exportvolymen under 

1983. Framförallt ökade exporten av tryck- och skrivpapper betydligt. 
Trots sin besvärliga marknadssituation lyckades även tidningspappersbru

ken att höja sin export något under första halvåret 1983, främst till följd av 

kraftigt ökade skeppningar till Asien. Under andra halvåret beräknas leve
ranserna dock återigen ha fallit tillbaka något och sammantaget torde 

exporten av tidningspapper ha förblivit i stort sett oförändrad 1982-1983. 
Sammantaget beräknas den svenska exporten av papper och papp ha 

stigit 6% 1982-1983. 

Den svenska exportpriserna torde under fjärde kvartalet 1983 ha legat ca 

16% högre än under tredje kvartalet 1982, i svenska kronor räknat. Med 

hänsyn till på den svenska devalveringen i oktober 1982 förefaller prishöj

ningen måttlig och återspeglar dels den internationellt sett mycket svaga 

prisutvecklingen och dels relativprissänkningar på stora delar av produkt

sortimentet. Mellan helårsgenomsnitten 1982 och 1983 beräknas de svens
ka exportpriserna ha stigit 12 %. 

Avsättningen på hemmamarknaden. som steg något under 1982, synes 
ha ökat ytterligare något under 1983, samtidigt som brukens lagerhållning 
torde ha växt endast måttligt. Med den ovan beskrivna efterfråge- och 
lagerutvecklingen beräknas utrymmet för produktionstillväxt ha uppgått 

till 61/2 % 1982-1983. 
Under 1984 kan efterfrågan på papper och papp väntas fortsätta att öka, 

parallellt med en successiv återhämtning i Västeuropa. En marknadstill
växt kring 3 % i Europa bedöms som realistisk 1983-1984. I Förenta 

Staterna förutses konsumtionstillväxten fortsätta även under 1984 om än i 

mer dämpat tempo än under 1983. Konkurrensen från Nordamerika torde 
därmed ytterligare minska på europamarknaden. Den höga dollarkursen 

samt den slutliga avvecklingen av EG:s papperstullar gentemot bl. a. Sve

rige som ägde rum den I januari 1984 antas ytterligare förstärka denna 
tendens. Vidare beräknas den relativprissänkning som devalveringen möj

liggjort medge en ytterligare förbättring av marknadsandelarna i Europa 

för de svenskabruken. Sammantaget har här kalkylerats med en exporttill

växt på 61/2 % 1983-1984. Priserna väntas samtidigt stiga 10%. 

Den förväntade leveransutvecklingen beräknas vid i stort sett oföränd
rad lagernivå leda till en produktionsökning med 6% 1983-1984. 

Alltsedan slutet på 1982 har den internationella efterfrågesituationen för 
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avsa/umassa successivt förbättrats och detta efterfrågetillskott har mycket 
påtagligt givit fart åt de svenska massabrukens exportleveranser. Produk
tionsnivån har höjts avsevärt, lagren har skurits ned och försäljningspri
serna, även i US dollar, har stigit i takt med den ökade efterfrågan. 

Under 1982 var bilden annorlunda och de svenska exportleveranserna 
kom att bli de lägsta, i ton räknat, sedan slutet på 1950-talet. Tre faktorer 
tycks framförallt ha bidragit till den försvagade exporten. Den svaga mark
nadsutvecklingen, reduceringen av massalagren i köparleden samt den 
nordiska massans andelsförluster gentemot den billigare sydeuropeiska 
eucalyptusmassan. Trots vändpunkten i leveransutvecklingen under de 
sista månaderna 1982 kom den svenska massaexporten att minska 15 112 % 

mellan helåren 1981 och 1982. Produktionsnivån sänktes successivt och i 
samband med semestern 1982 genomfördes omfattande produktionsstopp. 
Mot slutet av året steg emellertid produktionen återigen, men produk
tionen sjönk sammantaget drygt 17 % 1981-1982. Till följd av den drama
tiska produktionsnedskärningen kunde de mycket stora lagren reduceras 
betydligt under loppet av året. 

Den starka internationella efterfrågetillväxt som tog sin början under 
fjärde kvartalet 1982 höll sedan i sig fram till våren 1983. Under sommaren 
ägde en tillfällig avmattning rum och efterfrågan steg därefter ånyo under 

den resterande delen av året. Framförallt mattades den europeiska mas
saefterfrågan under sommaren 1983. Pappersbrukens ökade råvaruinköp i 
början på året var till största delen motiverad av en betydlig och välbehöv
lig lagerpåfyllnad inför de aviserade massaprishöjningarna. Den underlig
gande konsumtionen var i Europa fortsatt svag under det första halvåret 
1983 till följd av en endast måttlig produktionstillväxt vid pappersbruken. 
Vrider hösten synes dock aktiviteten ha ökat märkbart. Den svenska 
massaexporten till Västeuropa beräknas ha stigit ca 12% 1982-1983. 

På de betydligt mindre översjöiska marknaderna, framförallt på Asien, 
har exportleveranserna mer än fördubblats under 1983 jämfört med 1982. 
Den svenska exporten av avsalumassa beräknas härmed sammantaget ha 
stigit 25 % 1982- 1983. 

Även priserna har kunnat höjas i kölvattnet på den förbättrade massa
konjunkturen. Massapriset var kring årsskiftet 1982/1983 som lägst och 
massaproducenterna annonserade inför andra kvartalet en höjning av pri
set med ca 5 %. Denna höjning blev dock först under sommarmånaderna 
genomgående accepterad av de europeiska pappersproducenterna. Under 
senhösten varslade nordamerikanska producenter om ytterligare höjningar 
och såväl finska som svenska producenter meddelade därefter sina höj
ningar. Prishöjningen, som uppgår till ca 10%, kom dock inte nämnvärt att 
påverka 1983 års skeppningar. Det svenska exportpriset skulle därmed ha 
höjts 5% mellan helåren 1982 och 1983, räknat i svenska kronor. 

Massaindustrins produktionsnivå höjdes betydligt under första kvartalet 
1983, men gick därefter in i en betydligt lugnare tillväxtfas. Produktionen 
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låg således under första halvåret 1983 25 % högre än under närmast föregå
ende halvår. Mellan första och andra halvåret 1983 steg produktionen 
endast ca 4 % och sammantaget beräknas ökningen ha uppgått till 23 % 

1982-1983. Trots denna höjning av produktionen har man likväl lyckats 
dra ned lagren ytterligare. Detta har möjliggjorts av att även hemmark
nadsleveranserna ökat kraftigt under 1983. 

Vid en tilltagande ökning av den västeuropeiska pappersproduktionen 
under loppet av 1984 stärks avsättningsläget för pappermassa. Utrymmet 
för den svenska exporten kommer troligtvis heller inte att begränsas nämn
värt av någon utbudspress från Nordamerika där Förenta staternas pap
persindustri väntas få fortsatt ökade råvarubehov. Den svenska exporten 
beräknas under dessa förutsättningar komma att successivt växa under 
loppet av året om än i betydligt blygsammare takt än vad som var fallet 
under 1983. Här har-antagits att exportvolymen stiger med 7% 1983-1984. 
I och med att den europeiska pappersindustrin beräknas höja sitt kapaci
tetsutnyttjande under 1984 torde även den under hösten 1983 aviserade 

prishöjningen slå igenom relativt snabbt på försäljningspriserna. Ex
portpriserna har kalkylerats öka med i genomsnitt 14 1/2% 1983-1984 
varvid en ytterligare måttlig höjning har beräknats ske mot slutet av året. 

Ett tonpris på 500 US dollar skulle därmed ha etablerats. 
Det kan förmodas att massaföretagen under 1984 nära anpassar produk

tionen efter leveranserna i syfte att bibehålla den i stort sett normaliserade 
lagernivån. Med en viss ökning av de inhemska leveranserna torde den 
sammantagna leveransutvecklingen medge en produktionsuppdragning 
med ca 8% 1983-1984. 

For skoF?sbruket beräknas den ovan redovisade produktionsutveckling
en inom skogsindustrierna ha medfört en avsevärd ökning av avverkning
en. Totalt sett ökade förbrukningen inom industrin med drygt 9% 1982-
1983 (se tabell 4: 2) och tillväxten var störst inom massaindustrin. Trots 
den ökade efterfrågan på virke fortsatte importen att sjunka och för helåret 
1983 sjönk importen med ca 25% jämfört med 1982. Huvuddelen av det 
importerade virket används inom massaindustrin och det är även denna 
bransch som kraftigast dragit ner sin import. 
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Tabell 4: 2 Försörjningsbalans för rundvirke 1982-1984 
Fast mått utan bark (barr- och lövträ) 

71 

I 000 kbm Förändring från föregående 
år.% resp. I 000 kbm 

1982 1983 1984 
prel. prel. prognos 

Produktion 46593 7,8 4,1 
sågtimmer 20692 9,5 3,3 
massa- och boardved 22501 6,8 5,3 
övrigt rundvirke 3400 3.7 0,0 

Import 3 597 25,7 - 3,7 

Summa tillgång 50190 5,4 3,7 

Export 614 7,5 4,5 
Lagerförändring (I 000 kbm) 2552 -1650 -900 
Förbrukning 47024 9,2 5,5 

sågtimmer 20752 7,5 5,5 
massa- och boardved 22930 11,6 6,1 
övrigt rundvirke 3 342 3,4 0,0 

Summa användning 50190 5,4 3,7 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Rundvirkeslagren, som steg betydligt under såväl 1981 som 1982, fort

satte att öka även under 1983, men i betydligt mindre omfattning än under 

de två föregående åren. Det är framförallt lagren av massaved som vuxit de 

senaste åren och vid årsskiftet 1983/1984 torde de ha uppgått till närmare 

9 1/2 milj. kbm. Lagren har därmed fördubblats på två år. Även lagren av 

sågtimmer beräknas ha ökat något under 1983. 

A vsaktningen av föregående års starka lageruppbyggnad medförde att 
den kraftigt ökade efterfrågans och importsubstitutionens effekter på av

verkningen av massaved begränsades, så att denna ökade med endast 

knappt 7 % 1982-1983. Sågverksindustrins ökade virkesbehov ledde till en 

höjning i avverkningen av sågtimmer med 9 1/2 %. Sammantaget beräknas 

skogsbruket ha höjt avverknings volymen med drygt 7 I /2 % 1982-1983. 

De produktionsprognoser för skogsindustrin som redovisats i det föregå

ende beräknas innebära att den totala rundvirkesförbrukningen stiger med 

51/2 % 1983-1984. Under förutsättning av en endast måttlig import

minskning och en i stort sett oförändrad lagerhållning under loppet av året 

beräknas avverkningen öka med ca 4%. 

Den förbättring i det tidigare mycket svaga efterfrågeläget för järn- och· 

stå/industrin som inleddes under hösten 1982 har fortsatt under 1983. 

Orderingången kom nämligen att stiga högst väsentligt från andra halvåret 

1982 till första halvåret 1983 inte minst från exportmarknaderna. Efter en 

viss avmattning i efterfrågan under tredje kvartalet, tydligast på hemma

marknaden, torde orderingången ånyo ökat under tjärde kvartalet åtmins

tone från exportmarknaderna. Orderstockarna kom därmed att stiga inte 
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obetydligt från bottenpunkten under hösten 1982. De är dock fortfarande 
mycket små: andelen företag som ännu i septemberbarometern anser dem 
som otillräckliga var nära tre fjärdedelar. 

Exportleveranserna som föll dramatiskt från slutet av 1981 vände kraf
tigt uppåt redan under hösten 1982. Den säsongrensade ökningen från 
andra halvåret 1982 till första halvåret 1983 kom härigenom att endast bli_ 

ett par procent. En något större ökning kom att ske andra halvåret, 
varigenom exportvolymen för hela 1983 kom att öka omkring 2 % jämfört 
med 1982. Liksom under 1982 var leveransutvecklingen svagast för rör och 
specialstål, medan leveranserna av handelsstål har fort~att att öka i tämli
gen stark takt, inte minst till EG-marknaden. Eftersom stålkonsumtionen 
inom EG sannolikt samtidigt minskat, torde de svenska marknadsande
larna för handelsstål ökat. Exportpriserna steg ca 8 % 1982-1983. 

Den inhemska förbrukningen av stål var svag under första halvåret och 
även om en viss tillväxt skett andra halvåret, torde förbrukningen 1982-

1983 knappast ökat mer än ett par procent. Lagren i handels- och förbru

karleden minskade kraftigt under första halvåret och trots att en viss 
lageruppbyggnad kan ha skett mot slutet av året blev nettoresultatet en 
lagerminskning för året_ som helhet som var något starkare än under 1982. 

Leveranserna till den svenska marknaden kom således att totalt sett ut
vecklas än svagare. Icke desto mindre kunde de svenska stålverken öka 
sina leveranser tämligen kraftigt. Detta berodde på att importen minskade 
markant eller preliminärt med ca 9% 1982-1983 räknat i volym. I viss 

utsträckning sammanhänger importens minskade andelar av tillförseln 
med förbättrade relativpriser efter devalveringen 1982 men kanske främst 
med utökad inhemsk produktionskapacitet av plåt. 

Produktionen inom stålverken har snabbt stigit under loppet av 1983 

efter att ha successivt minskat under 1982. Preliminärt beräknas en ökning 
om ca 4 % ha kommit till stånd 1982-1983. Icke desto mindre har stålver
ken kunnat genomföra relativt stora neddragningar av sina färdigvarulager. 

Den internationella stålefterfrågan förutses förstärkas under 1984. Stål
konsumtionen inom EG väntas dock öka tämligen långsamt genom au· 

investeringskonjunkturen där inte förutses bli särskilt intensiv. Ett positivt 
inslag är dock att ett omslag till en viss uppbyggnad av förbrukarlagren kan 
väntas ske under 1984. Mot denna bakgrund har en ökning av ca 4% av 
den svenska exportvolymen bedömts som möjlig. 

Den inhemska efterfrågan förutses öka klart snabbare 1984. Det beräk
nas framför allt ske genom en betydande ökning av förbrukningen inom 

verkstadssektorn. En viss uppbyggnad av förbrukarlagren kan också vän
tas inträffa. En icke obetydlig ökning av tillförseln till den svenska markna
den beräknas således komma att ske. Importen förutses härvid öka ca 4% 

räknat i volym vilket innebär ett antagande om ett visst ytterligare tillbaka
trängande av denna. Producentlagren av stål väntas minska ytterligare 
under första halvåret 1984 medan en viss uppbyggnad kan beräknas ske 
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under andra halvåret i takt med den stigande produktionen. Produktions

ökningen 1983-1984 förutses bli drygt 5 %. 
Verkstadsindustrins exportvolym, vilken säsongrensat sett föll succes

sivt under 1982 års första tre kvartal. ökade efter devalveringen i oktober 

1982 snabbt det följande vinterhalvåret. Trots en viss nedgång andra kvar

talet 1983 uppgick ökningen mellan andra halvåret 1982 och första halvåret 

1983 till 21/2 %. Efter en förnyad exportökning under andra halvåret 

beräknas exportvolymen ha ökat 51/2% mellan helåren 1982 och 1983. 

Ökningen var i huvudsak lokaliserad till OECD-området, vars efterfrågan 

på verkstadsprodukter ökade något snabbare än året innan samtidigt som 

den svenska verkstadsindustrin här synes ha gjort marknadsandelsvinster. 

Verkstadsindustrins exportpriser beräknas ha stigit ca 13 % 1982-1983. 

Under loppet av fjolåret kan dock en gradvis nedgång i prisökningstakten 

noteras. 
Den inhemska efterfrågan på verkstadsprodukter (exkl. lager) beräknas 

ha minskat knappt 2 % 1982-1983. Särskilt kraftig var nedgången i den 

privata konsumtionen. Detta förklaras till en betydande del av att hushål

len på grund av väntade prishöjningar valde att tidigarelägga sina inköp av 

kapitalvaror mot slutet av 1982. Även den offentliga konsumtionen av 

verkstadsprodukter sjönk påtagligt mellan 1982 och 1983. Särskilt kraftigt 

minskade försvarets förbrukning. Maskininvesteringarna föll ytterligare 

1983. Nedgången beräknas till 21/2 %, dvs. ungefär lika med minskningen 

1981-1982. 

Tabell 4: 3 Försörjningsbalans för verkstadsprodukter exkl. fartyg 1982-1984 
1980 års producentpriser 

Milj. kr. Förändring från föregående 
1982 år.% resp. milj. kr. 
prel. 

1983 1984 
prel. prognos 

Produktion 77472 4.4 5,8 
Import 49291 0,3 5,8 

Summa tillgång 126763 2,8 5,8 

Offentlig konsumtion 5070 -4,4 -3,0 
Privat konsum1ion 11279 -5,5 -1,5 
Investeringar 25 284 -2.6 1,2 
Export 62632 5,6 6,9 
Lagerförändring i industrin 

(milj. kr.) -2936 1250 2500 
Lagerförändring i handeln 

(milj. kr.) - 155 25 200 
Varuinsats 25 589 '·' 0.9 

industri 6817 1,7 2,6 
byggnads verksamhet 8481 -0,5 -1.8 
övrigt 10291 2.0 2,0 

Summa användning 126763 2,8 5,8 

Kii//a: Konjunkturinstitutet. 
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Lagercykeln bidrog till att förbättra den inhemska efterfrågcutveckling
en 1983. Visserligen drogs industrins lager av verkstadsprodukter ned 

ytterligare men reduktionen var sammantaget av betydligt mindre omfatt

ning än 1982. Omslaget i lagercykeln kan främst återföras på lagren av 

varor i arbete vilka efter den kraftiga minskningen under 1982 synes ha 

ökat något under andra halvåret 1983. Inom varuhandeln föll lagerstockar

na i ungefär samma takt som 1982 varför dess bidrag till efterfrågeutveck

lingen blev neutralt. 

Kursnedskrivningen av kronan i oktober 1982 medförde en klar höjning 

av importvarornas relativpris under de tre följande kvartalen. Detta i 

samverkan med nedgången i maskinvesteringar och privat konsumtion, två 

importtunga efterfrågekomponenter, medförde att importvolymen endast 

ökade med knappt 1/2 % 1982-1983. Då den totala användningen av verk

stadsprodukter beräknas ha ökat med knappt 3 % kan sålet!es en viss 

minskning av importandelen noteras. 

Den inhemska verkstadsproduktionen synes med den ovan beskrivna 

efterfråge- och lagerutvecklingen ha ökat 41/2 % 1982-1983. SCB:s pro

duktionsindex pekar däremot på en avsevärt högre tillväxttakt. 

För 1984 förutses. som närmare framgår av kapitel 3, en något starkare 

marknadstillväxt för den svenska exporten än 1983. Dessutom beräknas 

marknadsandelarna komma att öka ytterligare varför verkstadsexporten 

förutses öka 7 % 1983-1984. Exportpriserna har antagits stiga 4 %. 

En viss försiktig ökning av den inhemska efterfrågan (exkl. lager) beräk

nas komma till stånd 1984, huvudsakligen på grund av ökade maskinin
vesteringar och en höjd efterfrågan på verkstads produkter som insatsvaror 

i industrin och tjänstesektorerna. Lagersidan beräknas ge ett efterfrågetill

skott då uttömningen bedöms upphöra för att ersättas av en viss lagerupp

byggnad under loppet av 1984. 

Till följd av importens relativa fördyring genom devalveringen förväntas 

importandelen av den totala användningen av verkstadsprodukter ej öka 
1984. Importvolymen förutses sålunda öka knappat 6% vilket skulle ge 

utrymme för en inhemsk produktionsökning om 6 %. 

Varvens orderstockar reducerades avsevärt under första halvåret 1983. 

Andra halvåret ökade emellertid orderingången från exportmarknaderna 

varvid orderstocken drogs upp. Mätt i kompenserade ton har orderstocken 

utvecklats positivare än mätt i bruttoton, vilket tyder på att varvens 

fartygskontrakt nu har ett högre förädlingsvärde per bruttoton. 

Exporten av nybyggda fartyg ökade markant 1982-1983. Under 1983 

beräknas JO fartyg med ett ·sammanlagt värde om 3.3 miljarder kr. ha 

färdigställts. Från 1982 skulle således värdet av varvens exportleveranser 

av nybyggda fartyg ha ökat med 2 miljarder kr. Antalet större borr- och 

bostadsplattformar för export synes ej ha ökat 1983. däremot beräknas en 

viss värdemässig uppgång ha ägt rum. Exporten av begagnade fartyg 

ökade avsevärt 1982-1983 på grund av utförsäljning av vissa passagerar-
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färjor. Totalt beräknas fartygscxporten ha -ökat med nära 50% i volym 

1982-1983. 

Leveranserna av nybyggda fartyg till inhemska köpare minskade kraftigt 

mellan 1982 och 1983. Samtidigt sjönk lagren av varor i arbete markant. 

Detta beräknas ha varit förenligt med en produktionsnedgång om 15 % för 

de svenska varven 1982-1983. 

Tabell 4: 4 Expart av varvsprodukter 1982-1984 

Summa nybyggt 
därav: Nybyggda fartyg 

Plattformar 
Övriga varvsprodukter 

Begagnade fartyg 

Summa 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Milj. kr. 
1982 
prel. 

3471 
I 261 
1234 

976 
1180 

4651 

Volym(%) 
Pris(%) 

Förändring från föregående 
år.% resp. milj. kr. 

1983 1984 
- prel. prognos 

2620 -3610 
2060 -2270 

200 -1440 
360 100 
500 - 140 

3120 -3750 

47 51 
14 6 

Leveranserna av nybyggda fartyg för export bedöms falla kraftigt 1983-

1984. Även exporten av plattformar förutses sjunka då inga större bostad

eller borrplattformar beräknas färdigställas för utländska beställare 1984. 

Däremot förutses leveranserna till inhemska beställare komma att öka 

markant 1984. Dessutom bedöms lagren av varor i arbete upphöra att falla 

under loppet av året. Den ovan beskrivna utvecklingen förutses medföra 

en viss ytterligare minskning av varvsproduktionen. Produktionsneddrag
ningcn har här beräknats till 4%. 

Industribranscherna inom den heterogena övrigsektorn 1 producerar hu

vudsakligen färdigvaror, vilka till övervägande del avsätts på den inhems

ka marknaden. I huvudsak utgörs produkterna av konsumtionsvaror eller 

halvfabrikat som vidareförädlas i andra industribranscher eller används i 
byggnads verksamhet. 

Avsättningsläget för övrigvaror (exkl. lager) var tämligen oförändrat på 

hemmamarknaden 1983. Den ökade efterfrågan på övrigvaror som insats i 

1Sektom omfattar textil-, beklädnads-. läder, och lädervaruindustri (SNI 32). trä
hus- och byggnadssnickeriindustri. möbelindustri samt övrig trävaruindustri utom 
sågverk (SNI 33 exkl. 33111). träfiberplattindustri (SNI 34114) pappers- och 
pappförpackningsindustri (SNI 3412), övrig pappers- och pappvaruindustri (SNI 
3419), grafisk industri (SNI 342), kemisk industri. gummivaru-, plast- och plastvaru
industri (SNI 351, 352, 355, 356), jord- och stenvaruindustri !SNI 36) samt annan 
tillverkningsindustri (SNI 39). 
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annan produktion motverkades av en sänkt slutlig inhemsk efterlrågan. 
Endast den kommunala konsumtionen gav ett positivt bidrag till efterlrå
geutvecklingen. Den för övrigsektorn så betydelsefulla privata konsum
tionen synes däremot ha minskat med ca 11/2%jämfört med 1982. 

Lagerutvecklingen inom industrin beräknas ha dragit upp efterlrågan då 
uttömningen av färdigvarulagren bromsades upp. Till viss del motverkades 
dock detta av en snabbare neddragning av insatsvarulagren. Handelns 
lager minskade i ungefär samma takt under 1983 som under 1982. Lagerök
ningen inom detaljhandeln balanserades därvid i stort sett av en accellere

rad lagernedskärning inom partihandeln. 

Tabell 4: 5 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1982-1984 
1980 års producentpriser 

Produktion 1 

Import 

Summa tillgång 

Offentlig konsumtion 
Privat konsumtion 
Investeringar 
Export 
Lagerförändring i industrin 

(milj. kr.) 
Lagerförändring i handeln 

(milj. kr.) 
Varuinsats 

industri 
byggnads verksamhet 
övriga sektorer 

Summa användning 

Milj. kr. 
1982 
prel. 

57462 
35692 

93154 

5 257 
24234 

886 
22460 

-790 

- 79 
41186 
14502 
14370 
12 314 

93154 

Förändring från föregående 
år,% resp. milj. kr. 

1983 1984 
prel. prognos 

5,7 2,6 
1,3 3,9 

4,0 3,1 

0,0 -0,3 
-1.5 0,0 
-2,6 1,2 
14.0 6,2 

450 700 

25 100 
1,4 1,4 
4.0 4,7 

-0,5 -1.8 
0,4 1,0 

4,0 3,1 

1 Produktionen framkommer som saldo i balansen och avviker från statistiska 
centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen. Försörjningsbalansens 
produktionsförändring för prognosperioden korrigeras därför i enlighet med mönst
ret för tidigare avvikelser. 
Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

Efterlrågan från exportmarknaderna fortsatte ·att öka under 1983 och 
betydande marknadsandelsvinster gjordes. Mellan andra halvåret 1982 och 
första halvåret 1983 steg expprten drygt 8 % säsongrensat sett. För andra 
halvåret 1983 noteras en klart fallande ökningstakt men uppgången mellan 
helåren 1982 och 1983 beräknas ändock till 14%. I synnerhet var det 
exporten till de nordiska länderna som steg. Särskilt starkt synes den 
kemiska industrins export ha ökat medan bl. a. efterlrågan på produkter 
från jord- och sten varuindustrin varit betydligt svagare. 
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Importens genom devalveringen höjda relativpris bidrog till att import

volymen sjönk 2 1/2 % säsongrensat sett mellan andra halvåret 1982 och 

första halvåret 1983. Andra halvåret 1983 beräknas dock importvolymen 

ha ökat något. Sammantaget innebar utvecklingen en ökning av importvo

lymen med drygt l % mellan helåren 1982 och 1983. 

Den inhemska produktionen av övrigvaror, som den mäts i SCB:s pro

duktionsvolymindex, beräknas ha ökat 41/2 % 1982-1983. Försörjnings

balansen pekar dock på en högre tillväxttakt. 

För 1984 förväntas efterfrågan på övrigvaror öka ytterligare på export

marknaderna. Devalveringarna av kronan kan dessutom förväntas ge fort

satta marknadsandelsvinster varför en exportökning om 6% 1983-1984 

förefaller trolig. 

Efterfrågetillväxten på hemmamarknaden torde däremot komma att bli 

betydligt svagare. Den privata konsumtionen av övrigvaror förutses bli 

oförändrad mellan 1983 och 1984. Efterfrågan på övrigsektorns produkter 

som insats i annan produktion beräknas däremot öka i samma takt som 

1983. Totalt beräknas den inhemska efterfrågan exkl. lager stiga knappt 

l %. Till detta kommer ett förväntat efterfrågetillskott från lagercykeln. 

Till följd av importens genom devalveringen höjda relativpris beräknas 

importandelen av total användning endast komma att stiga obetydligt 1984. 

Här har valts att räkna med en volymtillväxt för importen på 4 % vilket 

skulle ge utrymme för en inhemsk produktionsuppgång om 2 1/2 % jämfört 

med 1983. 

4.3 Bruttonationalprodukten fördelad på näringsgrenar1 

Produktionen inom jordbruket minskade enligt jordbruks nämndens pre

liminära beräkningar med knappt I 1/2 % 1983. Framför allt minskade 

produktionen av vissa vegetabiliska produkter såsom potatis och socker

betor starkt. Produktionen av brödsäd ökade emellertid påtagligt. Anima

lieproduktionen ökade med 1/2 %. 

1984 beräknas jordbrukets produktionsvolym öka med 13/4%. Produk

tionen av vegetabilier förutses stiga med drygt 41/2 % medan animaliepro

duktionen väntas öka med knappt 1 %. 

Avverkningsvolymen i skogsbruket steg med drygt 71/2% från 1982 till 

1983. Förbrukningen av skogsråvaror inom industrin ökade med drygt 9% 

och en viss minskning av lageruppbyggnaden kom till stånd. 1984 beräknas 

rundvirkesförbrukningen öka med 5 1 /2 %. En viss fortsatt lagerneddrag

ning beräknas komma till stånd under loppet av året och avverkningsök

ningen beräknas stanna vid omkring 4%. (Se vidare avsnitt 4.2.) 

Den totala industriproduktionen beräknas preliminärt ha ökat med 

1 Enligt finansdepartementets bedömning. Avvikelserna mellan departementets och 
konjunkturinstitutets bedömningar framgår av kapitel I. 
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ca 4 % 1982-1983. Tillväxten blev något starkare för gruppen bearbetade 

varor än för industrin i genomsnitt. De största produktionsökningarna kom 

till stånd i massaindustrin, icke-järnmalmsgruvor samt i icke-järnmetall

verken. Endast varvsindustrin och järnmalmsgruvorna har sänkt produk

tionen 1983 jämfört med 1982. 

Industriproduktionen beräknats öka med knappt 6% 1984. Ökningen 

kan i huvudsak föras tillbaka på en fortsatt påtaglig exporttillväxt och en 

kraftig lageruppbyggnad. Fortsatt kraftiga produktionsökningar är att vän

ta i massaindustrin samt i icke-järnmalmsgruvorna. Även verkstadssek

torn samt i pappers- och pappindustrin förutses produktionsökningar som 

är högre än genomsnittligt. Produktionen i järnmalmsgruvorna förutses 

öka 1984 efter en lång period med minskande produktion. 

Elproduktionen ökade förhållandevis kraftigt 1983. Ökningen skedde 

emellertid från en låg nivå eftersom elproduktionen minskade kraftigt 

1982, bl. a. till följd av driftsstörningar vid kärnkraftverk. För 1984 förutses 

en fortsatt relativt hög produktionstillväxt. 

Produktionen i byggnadsindustrin fortsatte att minska 1983. Särskilt 

starkt minskade industrins byggnadsverksamhet (ca 14%) samt nybyggan

det av bostäder (ca I I%). Ombyggnadsverksamheten fortsatte att öka om 

än i lägre takt än I 982. Byggnadsverksamheten beräknas fortsätta att 

minska 1984. Härtill bidrar i hög grad en förutsedd nedgång i bostadsbyg

gandet. Nybyggandet av bostäder beräknas minska med drygt 13 % 1983-

1984. Byggnadsinvesteringarna inom industrin beräknas däremot öka efter 

att ha minskat i flera år. En viss fortsatt ökning förutses också i ombygg

nadsverksamheten. 

Produktionen av privata tjänster ökade något långsammare 1983 än 

1982. För I 984 förutses en viss uppdragning av tillväxttakten i samband 

med en förstärkning av den ekonomiska aktiviteten speciellt i industrisek

torn. 

Den offentliga tjänsteproduktionen ökade något snabbare än produk

tionen av privata tjänster 1983. 

Den statliga verksamheten minskade med drygt 2 % medan den kommu

nala ökade med ca 3 %. 1984 beräknas statens tjänsteproduktion dras ned i 

ungefär samma takt som 1983 om man bortser från effekter på produk

tionen av huvudmannaskapsförändringar mellan stat och kommun 1983, 

(se kap. 9). Inkluderas dessa förskjutningar blir minskningen 1983-1984 

endast obetydlig. Verksamheten inom landstings- och primärkommunerna 

förutses öka med ca 2 1/2%, vilket skulle innebära en viss dämpning från 

1983 i den "underliggande" utvecklingen (exkl. huvudmannaskapsföränd

ringar). Inkl. effekter av ändrade huvudmannaskapsförändringar innebär 

detta en halvering av tillväxttakten från 1983. 

Sammantaget ökade bruttonationalprodukten 1983 med 2, I% mätt från 

produktionssidan. Mätt från användningssidan blir motsvarande öknings

tal 1.9 %. Från 1983 till I 984 beräknas BNP från produktionssidan stiga 

med 2.8%. Från användningssidan blir motsvarande ökningstal 2,6%. 
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Bransch Andel av Procentuell förändring 
total i produktionsvolymen 
produk-
tion 1983 1984 
1983 prel. prognos 

Jordbruk och skogsbruk 4.0 1,9 3,0 
Gruvor och tillverknings-
industri 25.2 4,0 6,0 
El-, gas-, vatten- och värme-
verk 3.4 8,0 7,0 
Byggnads verksamhet 8,0 -1,2 -2,0 

Summa i•ani- och kraft-
produktion 40,6 3,1 4,0 

Privata tjänster 33,6 1.4 2,5 

Offentliga tjänster 25,8 1,8 1.5 
Summa tjänsteproduktion 59,4 1.5 2,0 

Total produktion 100.0 2.1 3,0 

Total produktion mätt frtln 
ani•ändningssidan 1,9 2,5 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 Arbetsmarknaden under 1983 

Arbetskraftsutbud 

Utbudet av arbetskraft, dvs. de som har eller söker arbete i åldrarna 16-

74 år, ökade mellan 1982 och 1983 med 22000 personer. Av denna ökning 
förklaras merparten av en ökad förvärvsfrekvens. Resterande del förklaras 
av demografiska faktorer, dvs. en förändring av antalet personer i yrkes

verksam ålder. 
Ökningen i förvärvsfrekvens förklaras av att antalet kvinnor över 25 år 

som sökt sig ut på arbetsmarknaden ökade om än i mindre omfattning än 
tidigare. Se tabell 5: 1. Ett fortsatt kärvt arbetsmarknadsläge i kombination 
med ökade satsningar på utbildning bidrog till att förvärvsfrekvensen bland 

ungdomar fortsatte att minska. 

Diagram 5:1 Arbetskraftsutbudet~ procentuella förändring 1968-1983 

OJ 
Rl 
LLl 

EFFEKT AV RELATIVA ARBE TSKRAFTSTAL EN 

EFFEKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING 

I I I I 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Det bör noteras att arbetskraftsutbudet räknat i antal timmar ökade 
väsentligt snabbare än utbudet räknat i antalet sysselsatta. Den genom
snittliga arbetstiden ökade således. Till en del förklaras detta av en kraftig 
minskning av långtidsfrånvaron. Men i likhet med vad som observerades 
under 1982 fortsatte medelarbetstiden att öka från att ha minskat under 
hela 1960-och 1970-talen. En förklaring till detta kan vara en sti:ävan att 
försöka hålla uppe inkomsterna i ett läge av en svag reallöneutveckling. 

Tabell 5: 1 Relativa arbetskraftstal 1970, 1975, 1980, 1982 och 1983 
Årsmedeltal (16- 74 år) 

1970 1975 1980 1982 1983 
3 kv. 3 kv. 

Män 80,6 80,0 78,5 78,4 77,9 
därav: 16-24 år 67,3 72,4 71,I 73,8 71,9 

25-54 år 95,1 95.2 95.5 95,2 95.4 
55-74 år 62,8 55.4 50,2 49,0 47.4 

Kvinnor 52,8 59,2 64,5 67,5 68.0 
därav: 16-24 år 58,9 66,I 69,8 73,3 70,7 

25-54 år 64,5 74,3 82,8 86,0 87,5 
55-74 år 29,0 29,7 31,0 32,9 33, I 

Samtliga 66,7 69.6 71.4 73,0 72,9 

Källa: Statistiska centrnlbyrån. 

Utbudet av arbetskraft har tenderat att vara relativt konjunkturkänsligt 
under de senaste åren. Se diagram 5: I. Förvärvsfrekvensen steg således 

förhållandevis snabbt under 1979 och 1980 för att under 1981-1983 sjunka 
tillbaka till låga ökningstal. 

Arbetskraftsefterfrågan 

Efterfrågan på arbetskraft. här mätt som antalet sysselsatta enligt ar
betskraftsundersökningarna, ökade svagt under de tre första kvartalen i 
fjol, eller med 4000 personer jämfört med motsvarande period 1982. Under 
1981och1982 minskade antalet sysselsatta med 5000 resp. 6000 personer. 
Som jämförelse kan nämnas att under 1970-talet ökade antalet sysselsatta 
med i genomsnitt 30 000 personer per år. 

6 Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Diagram 5:2 Arbetskraft och sysselsättning 1977-1983 
Tusental 3-månaders glidande genomsnitt beräknat på säsongrensade månadsdata 

4350 

4300 

Arbetskraften 
4250 

4200 

1977 1978 1979 1980 

Anm. För april 1980 saknas uppgifter p. g. a. konflikten. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1981 1982 1983 

Den måttliga SY.sselsättningsökningen räknat i antal personer 1983 för

klaras inte av en låg efterfrågan räknat i antal timmar utan av en ökande 

medelarbetstid. Mellan de tre första kvartalen 1982 och 1983 ökade antalet 

timmar per sysselsatt med 0.9%. Under 1970-talet minskade antalet tim-

mar per sysselsatt med i genomsnitt 1,3 % per år. 

Tabell 5: 2 Sysselsättningsutvecklingen enligt AKU 1980-1983 
Medeltal sysselsatta, 1 000-tal 

1980 1981 1982 1982 1983 
1-3 kv. 1-3 kv. 

Sysselsatta 4230 4225 4219 4224 4230 
. Män 2327 2286 2272 .2276 2264 

Kvinnor 1903 1938 1947 1948 1966 
Heltidssysselsatta 

(mer än 35 tim/v) 3186 3161 3141 3148 3 156 
Deltidssysselsatta 

(20-34 tim/v) 786 812 829 829 840 
Deltidssysselsatta 

(1-19 tim/v) 258 253 249 247 234 

Källo: Statistiska centralbyrån. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 83 

Ökningen av antalet sysselsatta under 1983 berörde uteslutande den 
kvinnliga arbetskraften medan antalet sysselsatta män fortsatte att minska. 

Antalet deltidssysselsatta, sysselsatta mindre än 20 timmar per vecka, 

minskade kraftigt 1983. 

Tahell 5: 3 Sysselsättningen inom olika näringsgrenar 1981-1983 

Jordbruk och fiske 
Skogsbruk 
Gruvor och tillverknings-
industri 
El-, gas-, vatten- och 
värmeverk 
Byggnadsverksamhet 

Privata tjänster1 

Staten 
Kommuner 

Summa 
Korrigeringspost2 

Totalt 

1982 
Antal 
syssel
satta, 
I 000-tal 

166 
53 

916 

33 
295 

1409 

314 
I 029 

4215 
17 

4232 

Procentuell förändring 

1981-1982 1-3 kv. 1982-
1-3 kv. 1983 

Antal Antal Antal Antal 
syssel- arbets- · syssel- arbets-
satta timmar satta timmar 

-2.6 -3,9 -3,7 -4.4 
0,4 3,4 2,5 0,7 

-3.7 -3,2 -3,3 -1,8 

0,9 3,0 -0,9 0,8 
-1,5 -0.8 -2.6 -2,4 

1,1 1,6 1,2 1.3 
-2,3 -1,6 -2.6 -2,3 

1,8 2,9 1,8 3,3 

-0,4 0,1 -0,4 0,2 

-0,2 0,7 0,3 1,2 

1 Handel, restaurang- och hotellrörelse. samfärdsel, bank och försäkringsinstitut, 
fastighetsförvaltning m. m. 
2 Den totala sysselsättningsutvecklingen fås från arbetskraftsundersökningarna kor
rigerade för kalendariska effekter m. m. för att överensstämma med nationalräken
skapernas definitioner. På senare år har det förelegat en ganska stor diskrepans 
mellan sysselsättningen summerad över de olika näringsgrenarna och arbetskrafts
undersökningarna. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Om man betraktar utvecklingen inom olika näringsgrenar var det främst 
den kommunala sektorn och den privata tjänstesektorn som ökade syssel
sättningen 1983 medan industrisysselsättningen fortsatte att minska, om än 
i avsaktande takt. I den kommunala sektorn ökade antalet sysselsatta de 
tre första kvartalen 1983 med 18 000 personer. Av dessa svarade bered
skapsarbeten för 8 000 personer och huvudmannaskapsförändringar för 
8 000 personer. Den underliggande sysselsättningsökningen uppgick såle
des till 2 000. Att sysselsättningsökningen inte blev större förklaras av en 
fortgående arbetstidsförlängning i den kommunala sektorn. 

Den minskning i antalet nyanmälda lediga platser som inleddes under 

sommaren 1980 fortsatte under 1982. Under 1983 stabiliserades läget, 
antalet nyanmälda lediga platser låg tredje kvartalet på i stort sett samma 
nivå som under tredje kvartalet 1982. Antalet nyanmälda platser inom 
tillverkningsindustrin ökade emellertid under 1983. 
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Även antalet kvarstående lediga platser sjönk markant mellan 1980 och 
1982. Från en mycket låg nivå 1982 ökade antalet platser något under 1983. 
Tredje kvartalet 1983 fanns det 2 000 fler lediga platser jämfört med mot
svarande kvartal 1982. 

En indikator på behovet av arbetskraft inom industrin erhålls i konjunk
turinstitutets barometerundersökningar. Bristen på yrkesarbetare steg un
der 1983 och i september 1983 uppgav 18% av industriföretagen att de 
hade brist på yrkesarbetare. Ökningen berörde främst verkstadsindustrin. 

Noteras bör att det såväl inom industrin totalt som inom verkstadsindu
strin redovisades brist på tekniskt utbildade tjänstemän i högre utsträck
ning än under den senaste högkonjunkturen 1979. 

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik 

Den svaga ekonomiska tillväxt som präglade 1970-talet medförde en 
kraftigt ökande arbetslöshet i de flesta industriländer. I Sverige har en 
alltför snabb ökning i den öppna arbetslösheten kunnat undvikas genom att 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökat kraftigt sedan i mitten av 
1970-talet. Se diagram 5:3. För utvecklingen under 1983, se tabell 5:5. 

Diagram 5:3 Antal arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i procent av 
arbetskraften 1964-1982 
Säsongrensade data 

6 

5 

4 

3 

2 

I I I I I I I I I I I 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Kii//or: Arbctsmarknadsstyrclsen och statistiska centralbyrån. 

Den öppna arbetslösheten ökade kraftigt under 1982 och 1983. Från en 
nivå på ca 800001980 eller 2% av arbetskraften, ökade antalet arbetslösa 
till ett genomsnitt på 170000, motsvarande 3,8% av arbetskraften tredje 

kvartalet 1983. 
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Tabell 5: 4 Arbetslösheten 1980-1983 
Års- och kvartalsmedeltal, I 000-tal ( 16-74 år) 

1980 1981 1982 1982 1983 

3 kv. 4 kv. I kv. 2 kv. 3 kv. 

Arbetslösa, totalt 84 108 137 158 134 150 139 170 
16-24 år 35 43 52 71 48 48 47 70 
25-54 år 39 51 65 67 64 77 67 74 
55-74 år 10 13 20 20 22 25 25 26 

Storstadslän 24 30 37 46 36 44 40 49 
Skogs län 26 32 39 43 38 45 39 46 
Övriga län 34 46 61 69 60 61 60 75 
Medelantal veckor 
i arbetslöshet 16 16 19 17 20 20 22 19 

Relatii'll arbetslös-
hetstal (arbetslösa 
i procent av arbets-
kraften 
Totalt 2,0 2,5 3,1 3,6 3,1 3,5 3,2 3,8 

16-24 år 5,0 6,3 7,6 9,3 7,2 7,5 6,9 9,4 
25-54 år 1,3 1,8 2.2 2,3 2.2 2,6 2,2 2,5 
55-74 år 1,4 1,8 2,8 2,7 3,0 3,5 3,4 3,7 

Män 1,7 2,4 3,0 3,3 2,9 3,5 3,1 3,6 
Kvinnor 2,3 2,6 3,4 3,9 3,3 3,4 3,2 4,1 

Källa: Statistiska centralbyr~n. 

Diagram 5:4 Arbetslösa enligt AKU, arbetslösa kassamedlemmar och kvarstående 
lediga platser 1977-1983 
I 000-tal. Säsongrensade månadsdata 
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. Ledliga platser I 
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Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 5: 5 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1977-1983 
Månadsmedeltal, I 000-tal 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 
1-3 
kv. 

Arbetsmarknads-
utbildning 45 49 53 44 32 36 34 
Beredskapsarbete 29 45 48 24 25 43 39 
Sysselsatta i samhälls-
företag, sysselsatta 
med lönebidrag m. m. 43 44 49 54 58 60 62 

Totalt 117 138 150 122 115 139 135 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

86 

1983 
1-3 
kv. 

39 
55 

66 

160 

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade de tre första 

kvartalen 1983 med 25000 personer jämfört med 1982. Ökningen hänför sig 

huvudsakligen till antalet sysselsatta i beredskapsarbeten (tabell 5:5). 

Tabell 5: 6 Antal personer berörda av varsel om personalinskränkningar (uppsägningar och permitteringar) 
1978-1983 

1978 1979 1980 1981 1982 

Industri 39316 14373 31815 71410 67033 
därav: verkstadsindustri 18391 6851 7926 25489 26054 
Branscher utanför industrin 18735 11966 11945 19196 20960 
Totalt 58051 26339 43760 90606 87993 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Antalet personer som berördes av varsel om uppsägning och permitte

ring minskade markant de tre första kvartalen 1983. Minskningen låg 

huvudsakligen på varsel om permitteringar. 

5.2 Arbetsmarknaden under 1984 

Arbetskraftsutbudet 

· Arbetskraftsutbudet väntas öka med 25-30 000 personer 1984. Det är en 

något större ökning än under 1983, vilket kan motiveras av att efterfrågelä

get förutses bli bättre. 

Förändringar i förvärvsfrekvenserna svarar för merparten av tillskottet, 

medan bidraget från befolkningsförändringen väntas bli mycket måttligt. 

Männens arbetskraftsdeltagande väntas öka från att ha minskat sedan 

1979. De gifta kvinnornas förvärvsfrekvens antages fortsätta att öka om än 

i långsammare takt än under 1970-talet. 

1982 1983 
jan.- jan.-
nov. nov. 

57939 36430 
20843 20517 
19331 17 553 
77270 53983 
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Den genomsnittliga arbetstiden per sysselsatt förutses öka något, dock 

långsammare än under 1982 och 1983. 

Produktion. produktivitet och sysse/sättninl( 1984 

Genom att ställa prognoserna för produktionen i olika näringsgrenar mot 

antaganden om produktivitetsutvecklingen erhålles efterfrågan på arbets

kraft uttryckt i timmar. Om kalkylerna på arbetskraftsefterfrågan ställs 

mot utbudsprognosen får man en uppfattning om sysselsättning och arbets

löshet under 1984. 

Tabell 5: 7 Produktivitetsutvecklingen inom olika näringsgrenar 1977-1983 
Årlig procentuell förändring 

1977 1978 1979 1980 1981 

Jordbruk, skogsbruk och fiske -3,5 7.4 2.2 8,1 2.8 
Gruvor och tillverkningsindustri -1,7 -3,9 8,5 1.2 0,2 
El-, gas- och värmeverk 1,0 10,I -2.1 -1,9 6.6 
Byggnads verksamhet 7,5 7,2 1,7 0,4 -2,I 

Privata tjänster 0,9 3,0 3.8 2,9 -0,6 
Offentliga tjänster 0,3 0,4 0,6 -0,3 

Totalt 0,3 3,4 3,9 l,4 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Den totala p~oduktionen väntas öka med ca 2,5 % 1984 (se tabell 5:8). 

Samtidigt förutsätts produktiviteten dvs. produktionen per arbetad timme, 

öka i något lägre takt vilket ger en ökning av arbetskraftsefterfrågan mätt i 

timmar med 1.0%. 

Tabell 5: 8 Produktion, produktivitet och sysselsättning 1984 
Årlig procentuell förändring avrundade till halva och hela procentenheter 

Produktion Produktivitet Sysselsättning 
(timmar) 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 3.0 6,0 -3,0 
Gruvor och tillverkningsindustri 6,0 4,5 1.5 
El-, gas-, vatten- och värmeverk 7,0 6,0 1,0 
Byggnadsverksamhet -2,0 0 -2,0 

Privata tjänster1 2,5 1.0 1.5 
Offentliga tjänster 1.5 0 1.5 

Totalt 2,5 1,5 1,0 

1 Handel, restaurant- och hotellverksamhet, samfårdsel, banker och fastighetsför
valtning m. m. 

För industrins del förutses en produktionsökning på ca 6 %. Den beräk

nade produktionstillväxten driver upp kapacitetsutnyttjandet ytterligare. 

En fortsatt förhållandevis kraftig produktivitetsökning inom industrin kan 

mot den bakgrunden förutses. Ökningen för 1984 har uppskattats till 4.5 %. 
Eftersom produktionstillväxten väntas bli en och en halv procentenhet 

0,3 

0,9 

1982 1983 

7,6 4,8 
- 0,7 5,9 

1,9 7,0 
1.6 2,1 

0,3 -0,6 
0,0 0,2 

0,8 l,8 
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större kommer industrins behov av arbetskraft öka. Mätt mellan årsge
nomsnitten 1983 och 1984 förutses en ökning om ca 15000 personer. I 
denna prognos har hänsyn tagits till de åtgärder som riksdagen nyligen 
beslutat om, bl. a. nyrekryteringsstöd. Motivet för nyrekryteringsstödets 
införande har varit att det i nuvarande konjunkturfas och med den utveck
ling som ·:väntas under det närmaste året är fördelaktigt om de sysselsätt
ningsskapande insatserna ges en sådan utformning att de underlättar rekry
teringen av arbetskraft till industrin och näringslivet i övrigt. Rekryterings

stödet omfattar hela det enskilda näringslivet och utgår vid såväl tillsvi
dare-, visstids- som prov anställningar. Statsbidrag utgår med 50 % av 
lönekostnaden under sex månader. Rekryteringsstödet gäller t. o. m. den 
31december1984. 

Produktionen i byggnadsverksamheten väntas minska med 2,0%. I den
na kalkyl inkluderas de nyligen beslutade extra satsningarna för viss kom
munal reparations~. om- och tillbyggnadsverksamhet under 1984. Antalet 
sysselsatta personer inom byggnadsverksamhet väntas trots detta minska. 

Den privata tjänsteproduktionen förväntas öka med 3,0% 1984. Den 
kraftiga produktionsökningen de senaste åren kan ha sin förklaring i att ett 

ökat antal tjänster som tidigare utförts inom industrin, offentlig sektor etc. 
flyttas över till privata tjänstesektorn. Sysselsättningsökningen 1984 upp
skattas till ca 20 000 personer. 

Den offentliga sektorn expanderar långsammare under 1984 än under 
1983. För statens del väntas en viss sysselsättningsminskning. Den kom
munala ·sysselsättningen beräknas öka med 1,8 %. Det väntas motsvara 
drygt 15 000 fler personer. En stor del av dessa utgörs av ett ökat antal 
sysselsatta i beredskapsarbeten och ungdomslag. Ungdomslag innebär att 
primärkommunerna:ges en lagstadgad skyldighet att ta fram arbete för alla 
arbetslösa 18-19 åringar som inte har kunnat placeras i ordinarie arbete, 
rekryteringsplats i industrin eller AMU. Ungdomsarbete av detta:slag kan 
även anordnas av staten. kommunala bolag och undantagsvis av enskilda 
företag (prop. 1983/84: 26, AU: 12). 

Sammantaget tyder utbuds- och efterfrågekalkylerna på att arbetsmark

nadsläget kommer att förbättras under 1984. Mätt mellan årsgenomsnitten 
1983 och 1984 väntas arbetslösheten minska med ca 10 000 personer. 

Schablonberäkning av sysselsättningsutveclding i olika branscher 1984 

Jord- och·skogsbruk 
Gruvor och tillverkningsindustri 
Byggnadsverksamhet 
Privata tjänster 
Offentlig sektor 

Totalt 

Antal personer 

-5000 
15000 
-5000 
20000 
15000 

40000 
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6 Hushållens ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

Utveckling:>n 1980- 1982 

Inkomst- och prisutvecklingen under 1981 och 1982 innebar för hushål

lens del att den reala köp kraften sjönk påtagligt. Nedgången blev enligt de 

senaste kalkylerna från statistiska centralbyrån (SCB) 1,8 % mellan 1980 

och 1981 och 2,4% 1981-1982 (se tabell 6:2). 1980-1981 drog hushållen 

ner konsumtionsvolymen med 0,7 % och 1982 höjdes konsumtionen med 

drygt l % trots realinkomstminskningen (tabell 6: I). Den andel av disponi

bel inkomsten som sparades föll alltså kraftigt både 1981 och 1982. 1980 

sparades 5 % av disponibelinkomsten. 1981 3,9% och 1982 endast 0,5% (se 

diagram 6: I). 

Utvecklingen 1982-1983 

1983 försvagades hushållens köpkraft ytterligare. Enligt nu föreliggande 

preliminära beräkningar har realinkomsten minskat 1.3 % mellan I 982 och 

1983. Detta är 3/4 procentenhet större nedgång än enligt konjunkturinstitu

tets höstrapport, vilket främst beror på revideringar av jordbruksinkoms

ter och skatteinbetalningar. 

Hushållens inbetalningar av preliminär A-skatt 1982 har reviderats ner i 
och med att riksskatteverkets korttidsstatistik ersatts av årsuppgifter. Det 
är tänkbart att korttidsstatistiken över skatteinbetalningarna första halv
året 1983 och prognoserna för andra halvåret ger för höga tal även för detta 
år. Den utveckling av inkomster efter skatt som här presenteras skulle då 
vara något för negativ. 

Tabell 6: 1 Hushållens disponibla inkomster, konsumtion och sparande 1982-1984 

Milj. kr. Procentuell förändring från 
föregående år 

1982 1983 1982 1983 1984 
prel. prel. prognos 

Löpande priser 
Disponibel inkomst 334569 365 173 7,7 9,1 6,6 
Privat konsumtion 333000 360940 I 1.5 8,4 6,6 
Sparande' 1569 4233 -86.9 169,8 7.4 
Sparkvot (procent)2 0,5 1,2 - 3.4 0,7 0,0 

1980 års priser 
Disponibel inkomst 272495 268905 - 2.4 -1.3 -0.5 
Privat konsumtion 271212 265 790 1,1 -2.0 -0.5 

lmplicitprisindex för privat 
konsumtion ( 1980 = 100) 122,78 135,80 10.3 10,6 7.1 
Konsumentprisindex ( 1980 = 
100) 121.73 132,51 8,6 8,9 6,8 

'Inkl. försäkringssparande. Detta uppgick 1982 till 4850 milj. kr., beräknas uppgå 
till 6700 milj. kr. 1983 och 7600 milj. kr. 1984. 
2 Förändring mätt i procentenheter. 

Anm. Posterna i hushållens disponibla inkomst redovisas i detalj i tabell 6: 4-7. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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De totala faktorinkomsterna sjunker enligt kalkylen realt sett ungefär 

lika mycket 1982-1983 som 1981-1982, dvs. drygt 2%. Inkomstöverfö

ringarna till hushållen däremot, som räknat i fasta priser var lika stora 1981 

och 1982, beräknas ha stigit 1 1/2 % 1983. Nedgången i realinkomsten förra 

året dämpades också av att hushållens inbetalningar av skatter och avgifter 

(i fasta priser) minskade. 

Diagram 6:1 Sparkvoten 1970-1984 
Sparandet i procent av disponibel inkomst. Helårsdata (enligt kvartalsräkenska
pema) 

5 

4 

3 

2 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Den utbetalda lönesumman beräknas ha ökat 1983 med nominellt 8,3 % 

före skatt. Därav svarar avtalsmässiga lönehöjningar för 5 procentenheter. 

Löneglidningen kalkyleras till knappt 2 % och uppgången i antal arbetade 

timmar till I 1/4%. 

Arbetsgivarnas genomsnittliga timkostnader inkl. sociala avgifter upp

skattas ha stigit närmare 9 % för samtliga löntagare och för anställda inom 

industrin (arbetare och tjänstemän) likaledes närmare 9%. 

I fasta priser räknat skulle lönesumman falla 1983 med drygt 2 % såväl 

före som efter skatt. Reallönen per timme skulle därmed ha fallit 3-3 I /2 % 

mellan 1982 och 1983. 

Den reala inkomstutvecklingen har kalkylerats med den s. k. implicita 

prisindexen för total privat konsumtion (!PI). Prisstegringen mellan 1982 

och 1983 enligt IPI beräknas till 10,6%, vilket är en större uppgång än 

enligt konsumentprisindex (KPI)1
• Årsgenomsnittet för KPI beräknas ligga 

1 Skillnaden mellan lPl och KPl beror bl. a. på att lPl registrerar prisökningar för 
egnahem på annat sätt än KPI samt att IPI. inen inte KPI, inkluderar prisökningar 
för svenska hushållens turistutgifter utomlands. Vidare är vägningstalen olika. 
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8,9% över genomsnittet 1982. Effekten på årsgenomsnittet av KPI av 

ändrade indirekta skatter· och livsmedelssubventioner, internationella 
priser samt övriga kostnadsfaktorer framgår av tablå I. 

Den totala konsumtionsvolymen låg under de tre första kvartalen 1983 
enligt SCB:s preliminära statistik 1,9% under nivån för motsvarande peri
od året innan. 0,8 procentenheter av nedgången kan återföras på att 
svenskarna dragit ner sina turistutgifter utomlands. Samtidigt ökade ut
ländska invånares inköp (inkl. gränshandel) i Sverige, så att konsumtionen 

inom landet sjönk endast 0,8 %. Med hänsyn till den svaga köpkraftsut
vecklingen 1983 och den relativt höga konsumtionsnivån under fjärde 
kvartalet 1982 beräknas konsumtionen falla mer mellan fjärde kvartalen 

1982 och 1983 än mellan de tre första kvartalen. För helåret 1983 kalky
leras den totala konsumtionen ha minskat 2,0%, medan konsumtionen 
inom landet skulle ha minskat drygt I%. 

Eftersom hushållens disponibla inkomster uppskattas ha sjunkit 1.3 %, 
skulle sparkvoten öka något 1983 men endast till 1.2%. 

Tabell 6: 2 Hushållens köpkraftsförändring 1980-1984 
1980 års priser 

Milj. kr. Procentuell förändring 1 

1980 1981 1982 1983 1984 
prel. prognos 

Inkomster, skatter och avgifter 
Faktorinkomster 296931 -3,7 -2,I -2,2 -0,4 
därav: 
lönesumma 245924 -2.9 -3.9 -2,I -0,5 
Inkomstöverföringar3 102508 2,4 0,0 1,5 -0,5 
därav: 
pensioner 62709 4.3 -0.7 2.5 -0,2 
Direkta skatter och avgifter -115267 2,8 -0.6 0,8 0,2 

Di~ponibel inkomst 284172 -1,8 -2,4 -1,3 -0,S 

Inkomster efter skatter och 
avgifter 
Faktorinkomster efter skatt 204259 -3,0 -2,5 -2,8 -0,4 
därav: 
lönesumma efter skatt 163111 -2,0 -5,4 -2.3 -0,4 
Inkomstöverföringar efter 

-Ö,7 skatter och avgifter 79913 1.3 -1,9 2,3 
därav: 
pensioner efter skatt 52497 3,3 -2,2 1.7 -0,2 

Disponibel inkomst 284172 -1,8 -2,4 -1,3 -0,S 

1 Förändring som sänker disponibel inkomst anges med minustecken. 
2 Inkl. räntor och utdelningar (post 3 i tabell 6: 4). 
3 Inkl. privata inkomstöverföringar, netto (post 4 i tabell 6: 4). 

Utvecklingen 1983-1984 

Hushållens köpkraft väntas fortsätta falla 1984 om än mindre än de tre 
föregående åren. Både faktorinkomster och inkomstöverföringar, dvs. 
hushållens totala inkomster, beräknas sjunka realt med ca 1/2%. Löne-



Prop. 1983/84: 100 92 

summan beräknas sjunka med 1/2 % såväl före som efter skatt. Eftersom 

sysselsättningen för löntagarna beräknas öka med 3/4 % 1983-1984 skulle 

en fortsatt nedgång med ca en procent för reallönen per timme vara att 

vänta innevarande år. Då uttaget av skatter och avgifter kalkyleras bli 

oförändrat eller sjunka obetydligt i reala termer kommer även den realt 

disponibla inkomsten att falla med 1/2%. Köpkraftsutvecklingen blir oför

månlig för hushållssektorn trots att prisstegringen enligt IPI skattas till 

endast drygt 7 %, vilket - om prisprognosen infrias - är det lägsta utfallet 

sedan 1972. 

Ovannämnda prognoser för 1984 utgår från ett antagande om en total 

lönekostnadsökning (inkl. löneglidning) exkl. sociala avgifter på 6,0% 1
• I 

förutsättningarna för prognoserna över hushållens disponibf~ inkomster 

m. m. ingår även de förslag som framlades i propositionerna 1983/84: 40 

och 692. 

Lönekostnadsökningarna 1984 till följd av 1983 års avtal beräknas till 

drygt 1 112 %; löneantagandet är således förenligt med en kostnadsökning 

1984 till följd av nya avtal och löneglidning på sammanlagt knappt 4 1/2 %. 

Då de sociala kostnaderna beräknas sjunka 0, l %, skulle den genomsnittli

ga timkostnaden för samtliga löntagare stiga 5,9%. 

Uppgången i konsumentprisindex skattas enligt prognoserna till 4, 7 % 
under loppet av 1984. Ökningen mellan årsgenomsnitten 1983 och 1984 

beräknas bli 6,8 %. Jnflationstakten dras ner jämfört med föregående års 

till följd av avklingande devalveringseffekter inom ramen för den interna

tionella prisfaktorn (se tablå l). Skillnaden mellan KPI och IPI kalkyleras 

bli mindre 1984 än 1983, bl. a. som följd av antagandet om oförändrat 

diskonto under hela 1984, vilket ger en kostnadsutveckling för egnahem

men som är mer lik hyresutvecklingen. Skillnaden mellan KPI och IPI 

minskas ytterligare av att prisökningen för utlandsturismen i avtagande 

grad väntas avvika från prisstegringen inom landet. Som tidigare nämnts 

kalkyleras IPI stiga drygt 7 % 1983-1984. 

Tablå 1 Konsumentprisindex uppgång, årsgenomsnitt 1981-1984 

1981 1982 1983 1984 
prel. prognos 

l(onsumentprisindex, totalt 12,1 8,6 8,9 6,8 
Andrade indirekta skatter och livs-
medelssubventioner 2,1 -0,2 1.2 1,0 
Ändring av internationella priser 3,8 4,4 3,7 1,9 
Övriga kostnadsfaktorer 6,2 4.4 4,0 3,9 

Anm. Tablån är härledd ur tabell 6: 9. Automatiska effekter av indirekta värde
skatter har förts till "Ändring av internationella priser" resp. "Övriga kostnadsfak
torer". Ändrade livsmedelssubventioner har sammanför1s med ändrade indirekta 
skatter. I tabell 6: 9 ingår ändrade livsmedelssubventioner i "Ändring av jordbruks
priser". 

1 Prognoser med utgångspunkt från ett högre löncantagande - JO% - redovisas i 
appendix. 
2 Prop. 1983/84: 40 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. Prop. 1983/84: 69 om 
basenheten för 1984 och 1985. 
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Sammanfattningsvis är att vänta en lägre prisstegring i år än förra året 

men också en något lägre köpkraft. För en viss sånkning av sparkvoten 

talar hushållens strävan att hålla uppe konsumtionsniv<ln efter den kraftiga 

nedgången 1983 samt också det troliga sambandet mellan fallande infla

tionstakt och sänkt sparkvot. Sparkvoten ligger emellertid fortfarande på 

en historiskt sett mycket låg nivå; detta förhållande liksom tänkbara åter

verkningar av de successivt ändrade avdragsreglerna för låneräntor skulle 

kunna tala för en fortsatt försiktig höjning av sparkvoten. Konjunkturinsti

tutet har valt att inte räkna med någon större förändring i sparkvoten. Både 

den realt disponibla inkomsten och konsumtionsvolymen skulle därmed 

falla 1/2 % 1983-1984. 

6.2 Löner 

Samtliga anställda 

Den utbetalda lönesumman för samtliga anställda ökade enligt national

räkenskaperna med 6,0% 1981-1982. 

I början av 1981 utbetalades retroaktivt vissa lönebelopp avseende löne

höjningar enligt avtal för 1980 års sista månader. Till följd av prisutveck

lingsgarantin i 1981 års avtal utbetalades i början av 1983 likaså retroaktivt 

vissa lönebelopp avseende lönehöjningar under fjärde kvartalet 1982. Om

placeras dessa lönebelopp till kostnadsmässigt rätt period erhålls den s. k. 

kostnadslönesumman (se tablå 2). Denna steg med 6,2 % 1981-1982. Den 

Tablå 2 

Milj. kr. löpande priser Procentuell förändring 

1981 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
prel. prognos prel. prognos 

Total löne.l'umma 
Utbetald lönesumma 1 265 391 281 192 304447 324 362 6,0 8,3 6,5 
Kostnadslönesumma 265 275 281 734 303 905 324 362 6,2 7,9 6,7 
Nivålönesumma 263 715 280928 303 587 324 362 6,6 8,1 6,8 

Total lönesumma exkl. sysselsä//-
ning5föriindring2 
Utbetald lön 265 391 280239 299712 317 100 5,6 6.9 5,8 
Lönekostnad (jfr tabell 6: 31 265275 280779 299177 317 100 5.8 6,5 6.0 
Nivålön 263 717 279976 298865 317100 6,2 6.7 6,1 

1 Avser löner utbetalda av inhemska producenter. I tabell 6: 4 redovisas löner till inhemska hushåll, dvs. 
lönesumma utbetald av inhemska producenter med avdrag för löner till arbetskraft stadigvarande bosatt i 
utlandet och tillägg för löner från utländska producenter till arbetskraft stadigvarande bosatt i Sverige. 
2 Total lönesumma omräknad till 1981 års totala sysselsättning. 
Anm. Utbetald lönesumma för viss period omfattar de lönebelopp som utbetalas under perioden (före skatt) 
oavsett om de utgör ersättning för arbetsinsatser under perioden eller för arbetsinsatser under annan period. 
Ko.Hnadsliinesumman för en viss period innefattar de löncbelopp som utgör ersättning för arbetsinsatser 
under perioden oavsett om utbetalning sker under perioden eller ej. Med ni\·ålöneswnina avses kostnadslöne
summan reducerad med sådana löneelement om vilka det råder överenskommelse att de inte ska beaktas som 
ingående i beräkningsbas för nya avtalslöner. · 



Prop. 1983/84: 100 94 

avtalsmässiga löneökningen uppgick mellan dessa år till 4,6%, löneglid
ningen till 1,2 % och sysselsättningskomponenten till 0,3 %. Lönekostna

den exkl. sociala avgifter steg således 5,8 % (se tabell 6:3). 

De löneökningar som blir följden av de centrala och förbunds visa avtals

förhandlingarna brukar anges som andel av nivålönesumman, dvs. kost
nadslönesumman reducerad med icke nivåhöjande engångsbelopp. Räknat 

på detta vis var den avtalsmässiga löneökningen 1981-1982 5,3 %. 

Mellan 1982 och 1983 beräknas ökningen av utbetald lönesumma uppgå 

till 8,3%. Kostnadslönesummans höjning kalkyleras härvid till 7,9%. Sys

selsättningskomponenten beräknas till 1,2 % och lönekostnadsökningen 

exkl. sociala avgifter till 6,5 %. Av lönekostnadsökningen beror 4,6 pro

centenheter på avtal och 1,9 procentenheter på löneglidning. 
Om de avtalsmässiga löneökningarna sätts i relation till 1982 års nivå

lönesumma erhålls en ökning om 4,9%. Det bör poängteras att kalkylerna 

över löneutvecklingen 1983 är betydligt osäkrare än normalt. Detta på 

grund av att avtalen inom PTK-området ej omfattar tjänstemän med en 

månadslön om 10800 kr. eller mer. 

Tabell 6: 3 Lönekostnadsutveckling 1969-1983 samt arbetskraflskostnader för industriarbetare 
Årlig procentuell förändring 

Samtliga löntagare' Industriarbetare' 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Löneglid- Timför- Sociala 
ning ning tjänst kostnader 
2 3 = (1+2) 4 5 6 = (4+5) 7 

1969 4,5 2,3 6,8 4,7 4,5 9,2 1,4 
1970 5,5 3,6 9.1 4,5 7,1 11,6 0.7 
1971 7,2 3,1 10.3 6,3 4,2 10,5 1.2 
1972 8,5 0,7 9,2 7,5 4.3 11.8 0,5 
1973 5,5 2.2 7,7 4.1 4.0 8,1 3,1 
1974 7,3 3.1 10,4 5.0 6,8 11,8 5,1 
1975 12,8 2.1 14,9 10,5 7,5 18.0 3.7 
1976 10.1 3, I 13.2 7,9 5,4 13.3 3.1 
1977 7,3 3.3 10,6 3,7 3.5 7.2 3.4 
1978 8,03 3,0 11,03 4,8 3.2 8.0 -0.7 
1979 6,7 3.2 9.9 4,4 3,8 8.2 0,4 
1980 7,4 1.8 9,2 6.1 3.2 9.3 0.8 
1981 6,2 2,7 8.9 5.9 4.2 JO.I 0.5 
1982 4,6 1.2 5,8 4,1 3,5 7,6 0,2 
Prel. 
1983 4,6 1.9 6,5 3.8 2.8 6,6 2,4 

Timkost-
nad 2 

8 

10,7 
12.4 
11.8 
12,4 
11.5 
17,5 
22.4 
16.8 
10,8 
I 0,7-' 
8,7 

10.2 
10,7 
7,8 

9.2 

1 Kol. 1-3 baserar sig på lönesummestatistik. Uppgifterna för industriarbetare (kol. 4-8) grundar sig på 
förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i förekommande fall kompletterats med engångsbelopp som ej ingår 
i SCB:s statistik. 
2 Timförtjänsten och de sociala kostnaderna i indexform multiplicerade med varandra. 
3 Inkl. effekten av införandet av femte semesterveckan. · 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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För 1984 har lönesummeberäkningarna utgått från ett antagande om en 

lönekostnadsökning inkl. löneglidning men exkl. soci~Ia avgifter på 6,0%. 

Då 1983 års avtal beräknas medföra en kostnadsökning om drygt 1 1/2 % 

skul.Ie således antagandet vara förenligt med en kostnadsökning till följd av 

1984 års avtal och löneglidning på knappt 4 1/2 % . 

Sysselsättningskomponenten beräknas 1984 ge ett bidrag om 0,7% till 

lönesummeutvecklingen. Då det 1983 utbetalades engångsbelopp om 0,2 % 

avseende 1982 kalkyleras ökningen av utbetald lönesumma 1984 till 6,5 %. 

Anställda inom industrin 

Enligt statistiska centralbyråns förtjänststatistik, vilken ej innefattar 

engångsbelopp, steg industriarbetarnas timförtjänst 7 ,3 % 1981-1982. In

kluderas de engångsbelopp som till följd av prisutvecklingsgarantin i 1981 

års avtal utbetalats för perioden sept.-dec. 1982 erhålls en förtjänstökning 

om 7,6 %. Härav utgörs 4, I procentenheter av avtalsmässiga löneökningar 

och 3,5 procentenheter av löneglidning, inkl. det s. k. icke nivåhöjande 

lönetillägget. Genom ökade sociala kostnader beräknas timkostnaden ha 

stigit med 0,2 % utöver förtjänstökningen, dvs. med 7,8 %. För industriar

betare och industritjänstemän sammantagna kalkyleras timkostnadsök

ningen, inkl. sociala avgifter, till 7,3 %. 

För 1983 beräknas den avtalsmässiga höjningen av industriarbetarlö

nerna till 3,8 %. Då löneglidningen skattas till 2,8 % erhålls en förtjänstök

ning om 6,6%. De sociala kostnaderna beräknas stiga 2,4% i förhållande 

till 1982 års totala lönekostnad varför timkostnadshöjningen kalkyleras till 

9.2 %. Industrins totala timkostnadsö_kning för arbetare och tjänstemän 

sammantagna beräknas uppgå till knappt 9%. 

6.3 Hushållens disponibla inkomster 

Hushållens disponibla inkomster ökade enligt nu föreliggande, revidera

de beräkningar 9,3 % 1980-1981 och 7 ,7% 1981-1982. Prisstegringen för 

den privata konsumtionen (enligt implicitprisindex) uppgick till 11,3 % 

1980-1981 och 10.3%; 1981-1982. Realt sett sjönk således disponibelin

komsten med 1,8 % 1981 och 2.4 % påföljande år. 

För 1983 beräknas de totalafaktorinkomsterna (löner, enskilda företaga

res inkomster inkl. driftsöverskott från hyreshus, driftsöverskott från 

egnahem samt den s. k. tilläggsposten till disponibel inkomst, se tabell 6:4) 

ha ökat 8 %. I avsnitt 6:2 redovisas i detalj beräkningar och prognoser 

avseende lönesumman som utgör ungefär 80% av faktorinkomsterna. Den 

beräknas ha stigit 8.3 % 1983, vilket är 2 1/4 procentenhet mer än året 

innan. 

Prisstegringen mellan 1982 och 1983 uppgår enligt implicitprisindex till 

10,6%. Realt har därmed lönesumman 1983 sjunkit drygt 2% före skatt. 
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Tabell 6: 4 Husliållssektorns 1 disponibla inkomster 1982-1984 

Milj. kr. Procentuell förändring från 
föregående år2 

1982 1983 1982 1983 1984 
prel. prel. prognos 

Löpande priser 
I Faktorinkomster 350710 378 825 7,8 8,0 6,5 
I.I Löner3 281564 304857 6,0 8,3 6,5 
1.2 Enskilda företagares in-

koms ter 37 335 38188 11,6 2,3 4,7 
1.3 Tillräknat driftsöverskott 

från egnahem 24111 27260 25.1 13,1 8,0 
1.4 Tilläggspost till dispo-

nibel inkomst 7700 8520 10,0 I0,6 7.1 
2 Nettoinbetalningar till det 

offentliga 16391 - 14863 -21,5 9,3 -11,6 
2.1 Inkomstöverföringar till hus-

håll från offentliga sektorn 121924 136887 9,6 12,3 6,3 
2.2 Direkta skatter, avgifter 

m.m. -138315 -151750 -I0,9 -9,7 6,8 
3 Räntor och utdelningar, 

netto4 - 6772 - 6624 3,1 ,., ., -·- 3,7 
4 Övriga transfereringar, netto 7022 7835 23,5 11,6 11,6 
5 Disponibel inkomst 334569 365173 7,7 9,1 6,6 
1980 års priser 
6 Disponibel inkomst 272495 268905 - 2,4 -1,3 0,5 
7 lmplicitprisindex för privat 

konsumtion (1980 = 100) 122,78 135,80 10,3 10,6 7,1 

1 Hushållssektorn inkluderar, förutom hushållen, de s. k. ideella organisationerna 
som betjänar hushållen och som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kon
trolleras av offentliga sektorn. Hit räknas arbetstagarorganisationer, folkbildnings
verksamhet, nykterhetsrörelsen, idrottsorganisationer. Röda korset m. m. samt ej 
statsbidragsberättigade sjukhem, barnhem, barnkolonier, semesterhem. Utöver lön
tagarhushåll ingår hushåll som äger personliga företag dvs. som erhåller sin huvud
sakliga inkomst från rörelse. 
2 Förändring som sänker disponibelinkomsten anges med minustecken. 
3 Arbetsgivaravgifter är ej medtagna som löneförmån i denna post. 
4 Inkl. uttag från handelsbolag samt räntor på hushållens livförsäkringssparandc. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Övriga faktorinkomster beräknas sammantaget ha ökat med 7 % 1982-

1983. Detta är en betydligt lägre ökningstakt för dessa inkomster än året 

innan och innebär realt sett en nedgång med 3 1/4 %. Företagarinkoms

terna beräknas minska 7 ,5 % realt. Den svaga utvecklingen beror bl. a. på 

att inkomsterna från jordbruk väntas sjunka kraftigt och att antalet arbe

tade timmar (enligt arbetskraftsundersökningarna) minskar för övriga rö

relseidkare. 

Prognoserna för 1984 utgår från ett antagande om att företagens kostna

der för avtalsmässig lönehöjning och löneglidning stiger med 6,0%. Förut

satt en viss ytterligare uppgång i sysselsättningen 1984 kalkyleras den 

utbetalda lönesumman öka med 6,5 %. Prisstegringen (enligt implicitprisin

dex) skattas till 7, 1 %. Reallönesumman före skatt skulle under dessa 

förutsättningar falla 1983-1984 trots en positiv syssclsättningsutveckling. 
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Lönesumman skulle således fortsätta att minska realt för femte året i rad. 

Nedgången sedan 1979 beräknas till 10%; räknat från 1976 då den högsta 

reala lönesumman registrerades blir minskningen närmare 12 %. 
De övriga faktorinkomsterna förutses totalt sett öka i ungefär samma 

takt som lönesumman 1984. Enskilda företagares inkomster kalkyleras 

dock stiga endast knappt 5 %. Tillväxten 1984 väntas bli mindre än 1983 

beträffande driftsöverskotten från samtliga rörelsegrenar utom jordbruk, 

där man förutser en svag uppgång nominellt efter nedgången 1983. 

Jnkomstö1-erföringarna från den offentliga sektorn till hushållen beräk

nas öka drygt 12%mellan1982 och 1983. Jämfört med utvecklingen 1981-

1982 är detta en betydligt högre ökningstakt för de totala transfereringarna 

och den innebär omräknat till 1980 års prisnivå en uppgång med ·1 1/2 % 

totalt sett (se tabell 6:5). De statliga utbetalningarna har dock minskat 

något 1983 i fasta priser räknat. Utbetalningarna av folkpensioner, som är 

den största statliga transfereringsutgiften, ökade 1983 ungefär i takt med 

Tabell 6:5 Inkomstöverföringar till hushåll från offentliga sektorn 1982-1984 

Milj. kr.. löpande priser Procentuell förändring. 
1980 års priser 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 
prel. prognos prel. prognos 

I Från staten 61633 67772 70259 - 4.1 - 0.6 - 3.2 

I. I Barnbidrag 5205 5788 5795 - 8.8 0.5 - 6.5 
1.2 Studiebidrag, studiecirkelverksam-

het 2826 2925 2711 - 1,7 - 6.4 -13,5 
1.3 Bostadsbidrag 371 471 641 14.4 14,9 27.1 
1.4 Arbetsskadeförsäkring 1337 1463 1500 -10.2 - I. I - 4.3 
1.5 Kontant arbetsmarknadsstöd 509 775 790 15,9 37,6 - 4,9 
1.6 Lönegaranti 795 827 900 34,0 - 5.9 1,6 
1.7 Folkpensioner 39661 43 562 45 150 - 4,2 - 0,7 - 3.2 
1.7.1 Folkpension. statlig 35 819 39676 41 350 - 3.8 0,2 - 2.7 
1.7.2 Folkpension, kommunalt 

bostads tillägg 3 842 3 886 3800 - 8.5 - 8.5 - 8,7 
1.8 Delpcnsion 1457 1360 1360 -15.2 -15.7 - 6,6 
1.9 Pensioner till f. d. anställda 1899 2046 2120 1.8 - 2,6 - 3,3 
1.10 Övrigt 7 573 8555 9292 - 3,R 2, I 1.4 

2 Från komm1111er1111 11395 12 740 13879 7.1 I, I 1.7 
2.1 Bostads bidrag 2 368 2527 2630 2.9 - 3,5 - 2,9 
2.2 Pensioner till f. d. anställda 2045 2 221 2 386 - 1,8 - 1,9 0.4 
2.3 Övrigt 6982 7992 8 863 I 1.6 3.5 3.6 

3 Från socialfiirsäkringssektom 48896 56375 61397 2.5 4.3 1.7 
3.1 ATP 27013 32462 35997 4.1 8.7 3.5 
3.2 Sjukförsäkring m. m. 18003 18512 19785 - 4,7 - 7.0 - 0.2 
3.2. l Sjukförsäkring 13440 13 780 14 725 - 6,2 - 7.3 - 0.2 
3.2.2 Föräldraförsäkring 4563 4 732 5060 0.0 - 6,2 - 0.2 
3.3 Arhetslöshetsförsäkring 3 880 5401 5 615 35.5 25,9 - 2.9 

4 Summa inkomstöverföringar 121924 136887 145 535 - 0,6 1,5 - 0,7 

Käl/ur: Konjunkturinstitutet. riksförsäkringsvcrket, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

7 Rihdagen 1983184. I sam/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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prisutvecklingen vilket med hänsyn till förändringen av antalet pensionärer 

innebär en svag real förstärkning av folkpensionsbeloppet per pensionär. 

Den sänkta kompensationsnivån för nytillkomna delpensionärer fr. o. m. 

1981 medförde en dämpning av ökningstakten för delpensioncrna detta år. 

1982 och 1983 sjönk utbetalningarna av delpensioner även i löpande priser 

räknat. Kraftiga ökningstal registreras 1983 endast för utbetalningarna av 

arbetslöshetsersättningar - för statens del således för kontant arbetsmark

nadsstöd och arbetsmarknadsutbildning. 

De kommunala transfereringarna dras 1983 upp till följd av ökade utbe

talningar av bl. a. socialbidrag. I fasta priser beräknas de kommunala 

transfereringarna till hushållen ha ökat I% mellan 1982 och 1983. Inom 

socialförsäkringssektorn återspeglas den stigande arbetslösheten i ökade 

utbetalningar från arbetslöshetskassorna. Ökningstakten för A TP-pensio

nerna återhämtas 1983 efter den engångsvisa svackan 1982. Däremot med

för nedgången i sjukfrånvaron att sjukförsäkringsutbetalningarna hålls 

nere. Sammantaget beräknas utbetalningarna från socialförsäkringen öka 

4 I /4 % i reala termer 1982- 1983. 

Inkomstöverföringarna 1984 har skattats med utgångspunkt från lönean

tagandet om 6% i förtjänstökning och av regeringen föreslagna ändringar i 

bidragsregler (prop. 1983/84: 40). I löpande priser förutses halverad till

växttakt 1984 för de offentliga transfereringarna till hushållen. Med reala 

mått innebär detta en svag nedgång - 314 % - totalt sett. Positiv real 

utveckling noteras så gott som enbart för de kommunala transfereringarna 

exkl. bostadsbidrag och för ATP-pensionerna. 

Ökningen 1982-1983 för hushållens inbetalningar till det offentliga av 

skatter, al'R(fter m. m. beräknas till 9 3/4%:. vilket är en något mindre 

ökning än föregående år och realt sett en minskning med 3/4 % (se tabell 

6:6). 

Hushållens inbetalningar av preliminär skatt beräknas stiga mellan 1982 

och 1983 med 8.6% beträffande A-skatten 1 och drygt 19% beträffande H

skatten. Ökningen för B-skatten beror till stor del på ändrade debiterings

regler. 
Statsskatten 1984 har beräknats enligt förslaget i proposition 1983/84: 69. 

Riksrevisionsverket har kalkylerat att indexregleringen av skatteskalan 

1984 medför en minskning av skatteuttaget med 2,4 miljarder kr. jämfört 

med uttag enligt en i nominella termer oförändrad skatteskala. Effekten av 

övriga förändringar i skattereglerna beräknas till 3,2 miljarder kr. Drygt 

90 % av den beräknade totala effekten på ca 5.6 miljarder kr. av omlägg

ningen i skattesystemet kan föras till A-skatten. Den kommunala utdebi-

1 Kalkylerna över inbetalningarna av preliminär skatt utgår från riksskattevcrkcts 
korttidsstatistik över uppbörden under första halvåret 1983. Korttidsstatistiken över 
preliminär A-skatt 1982 har reviderats ned med 1 miljard kr. till följd av nu förelig
gande helårsuppgifter. Det är tänkbart att även här presenterade siffror för upphör
den 1983 innebär en överskattning. 
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teringen ökar enligt preliminära beräkningar med 15 öre. För 1984 har 

förutsatts att det marginella uttaget av preliminär A-skatt på löneökningar

na uppgår till 50 %. bortsett från ovannämnda ändringar av skatteskalor 

och kommunal utdebitering. Kalkylerna ger till resultat att den preliminära 

A-skatten 1984 skulle öka 5 3/4 % i löpande priser räknat: realt sett motsva

rar detta en nedgång med I 1/4%. 

Tabell 6:6 Hushållens direkta skatter, avgifter m. m. 1982-1984 

Milj. kr.. löpande priser Procentuell förändring, 
1980 års priser 1 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 
prel. prognos prel. prognos 

Direkta skatter 127 814 140074 149259 0,2 - 0,9 -0.5 
I.I Prel. A-skatt 118 732 128941 136329 -1.2 - 1,8 -1,3 
1.2 Prel. B-skatt 9155 10929 12145 -2,2 7,9 3,8 
1.3 Slutskattereglering 199 1646 2404 
I. 3. I Kvarstående skatt 3 712 4362 4594 7,9 6,3 -1,7 
1.3.2 fyllnadsinbetalningar 7040 7 594 7944 23,3 - 2,5 -2.3 
1.3.3 Overskjutande skatt -10553 -10310 -10134 -0,6 11,7 8,2 
1.4 Avgår: Indirekta skatter2 1727 2342 2641 3,0 -22,6 -5,3 
1.5 Övriga direkta skatter. netto 1455 900 I 022 22,7 -44,I 6,0 

2 A\•gifter m. m. 10501 11676 12857 5,8 0.5 2,8 
2.1 Till staten 2588 2918 3 152 1,1 1,9 0,9 
2.1.1 Arvs- och gåvoskatt, arvsmedel 710 807 917 1,9 2,8 6,2 
2.1.2 Egenavgifter och frivilliga socialför-

säkringsavgifter 1218 1460 1545 -4,0 8.4 -1,2 
2.1.3 Övrigt 660 651 690 10.9 -11,0 ..:1.0 
2.2 Till kommunerna 5628 6377 7191 11,5 2,4 5,3 
2.2. I Investeringsbidrag 835 865 852 -5.3 - 6,3 -8,0 
2.2.2 Övrigt 4 793 5 512 6339 15.0 4,0 7,4 
2.3 Till socialförsäkringssektorn 2285 2 381 2514 -1,3 - 5,8 -1.4 
2.3. I Obligatoriska egenavgifter 1964 1929 2042 -3,4 -11.3 -I.I 
2.3.2 Frivilliga avgifter 321 452 472 14.5 27.6 -2.4 

3 Summa direkta skatter, 
avgifter m. m. 138315 151750 162116 0,6 - 0,8 -0,2 

1 Förändring som sänker skatteinbetalningarna anges med minustecken. 
2 Allmän löneavgift (tidigare allmän arbetsgivaravgift) och barnomsorgsavgift (egenavgifter). fastighetsskatt 
samt skogsvårdsavgift och hyreshusavgift. 

Anm. Kvarstående skatt avser inkomster två år tidigare. medan fyllnadsinbetalningarna och överskjutande 
skatt avser inkomster ett år tidigare. 

Källor: Konjukturinstitutet. riksförsäkringsverket, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

B-skatteinbetalningarna 1984 har kalkylerats med utgångspunkt från 

prognosen för slutlig skatt 1982, eftersom det är denna skatt som ligger till 

grund för debiteringen. Nettot av hushållens fyllnadsinbetalningar och 

kvarskatt å ena sidan och återbetalningar av överskjutande skatt å andra 

sidan beräknas bli mer negativt för hushållen 1984 än 1983, bl. a. på grund 

av ökade inbetalningar av fyllnadsskatt till följd av den tillfälliga förmögen

hetsskatten avseende 1983. Sammantaget resulterar kalkylerna i en ökning 

av de direkta skatterna med nominellt 6 I /2 % mellan 1983 och 1984. 
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Hushållens avgifter och transfereringar till staten, kommunerna och 

socialförsäkringen beräknas på grundval av enkätmaterial öka 10 %. Totalt 

skulle därmed hushållens inbetalningar till det offentliga öka närmare 7 % 
1983-1984, vilket i reala termer skulle innebära att de totala inbetalningar

na från hushållen till offentliga sektorn skulle sjunka svagt i år. 

De privata transfereringarna består av direkt utbetalda pensioner från 

företag och statliga affärsverk, utfall av de avtalsenliga arbetsmarknadsför

säkringarna. skadeförsäkring samt inkomstöverföringar till och från utlan

det. De privata inkomstöverföringarna till hushållen översteg 1982 hushål

lens utgifter med 7 miljarder kr. 1983 väntas överskottet öka med ytterliga

re 800 milj. kr. och 1984 med närmare en miljard kr. 

Ovan redovisade beräkningar resulterar i att hushållens disponibla in

komster i löpande priser ökar 9, I% mellan 1982 och 1983. Den genomsnitt

liga prisstegringen har som nämnts beräknats till 10.6% och realinkomsten 

skulle således sjunka med 1,3 % 1982-1983. 

För 1984 ger prognoserna en tillväxt i disponibelinkomsten på nominellt 

6,6%. Eftersom prisstegringen enligt implicitprisindex kalkylerats till 

7,1 % beräknas realinkomsten sjunka även innevarande år. dvs. för fjärde 

året i rad. 
Utvecklingen av de olika posterna i den realt disponibla inkomsten efter 

det att skatteinbetalningarna dragitsfrå11 respektive i11komsttyp redovisas 

i tabell 6:7. Det bör understrykas att de statistiska bristfälligheterna och de 

principiella svårigheterna i kalkylerna gör att redovisningen i tabell 6:7 

endast ger en grov indikation på den reala utvecklingen för olika inkomst

typer efter skatt och på inkomstposternas relativa betydelse för den totala 

förändringen av realinkomsten 1. Som tidigare nämnts är bl. a. skattekalky

lerna för 1983 fortfarande osäkra. 

'I Konjunkturläget april 1981 (Reviderad nationalbudget för 1981) kommenteras 
beräkningarna i en exkurs i kapitel 6. avsnitt 6.3. 
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Tabell 6:7 Realinkomstutveckling efter skatt 1981-1984 
1980 års priser 

Förändring i realinkomsten. % Bidrag till disponibelinkomstutveck-
lingen. procentenheter 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 
preL prognos prel. prognos 

I Löner - 2.0 -5.4 - 2,3 -0.4 -I.I -3,I -1.3 -0,2 
2 Driftsöverskott 3,0. 7,5 - 6,1 -1,7 0.4 1,0 -0,9 -0,3 

därav: 
enskilda företagares 
inkomster 4,1 2,6 -13,6 -4,5 0.3 0,2 - I.I -0.3 
tillräknat driftsöverskott 
från egna hem 1.7 13.5 2.2 0,9 0,1 0,8 0,2 o.o 

3 Räntor och utdelningar 
netto' -12.5 12, I 11.6 10,I -0,3 0,2 0,2 0,2 

4 Pensioner 3.3 
_,, 

1.7 -0.2 .... , .... 0,6 -0,4 0.3 0.0 
5 Beskattade sociala förmå-

ner 0.1 1,3 1.0 
6 Övriga inkomst-

0.5 o.o - 0,1 0,1 0,0 

överföringar, netto - 5,8 -4.4 6,6 -4.4 -0.2 -0,2 0,3 -0.2 
7 Summa - 0.7 -2.4 - 1,4 -0,5 -0,6 -2,4 -1,3 -0,5 
8 Tilläggspost till disponibel 

inkomst -34,5 -0,3 0,1 0,0 -1,2 0,0 0.0 o.o 
9 Disponibel inkomst (7+8) - 1,8 -2,4 - 1,3 -0,5 -1,8 -2,4 -1,3 -0,5 

1 Räntor och utdelningar har i tabellen ime korrigerats för den faktiska skattebelastningen. 
2 Sjukpenning och föräldrapenning, utbetalningar från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring och lönega
rantifond samt vissa bidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning. 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

Av tabellen framgår den fortlöpande nedgången i reallönesumman efter 

skatt 1981-1984. Sysselsättningens bidrag till lönesummeförändringarna 

var relativt små 1981 och 1982 - minus 0,2 respektive plus 0,3 % - men 

beräknas till plus 1,2 % 1983. Reallönen efter skatt per timme räknat skulle 
därmed enligt dessa kalkyler ha fallit med 3-3 1/2 % 1982-1983. Eftersom 

sysselsättningen för löntagarna beräknas öka med 0, 7 % 1983-1984 skulle 

en fortsatt nedgång med ca en procent för reallönen efter skatt per timme 
vara att vänta innevarande år. 

Genom att basbeloppet fr. o. m. 1982 inte längre löpande utan endast en 

gång om året anpassas till prisstegringen. minskade ökningstakten för 

pensionerna påtagligt detta år. Nedgången förstärktes av de höjda skat

teavdrag på pensionsutbetalningar som redovisats av pensions- och för

säkringsinstituten. 1983 stiger åter pensionsutbetalningarna realt och de 

beräknas 1984 ligga kvar på ungefär samma reala nivå som 1983, både före 

och efter det att skatten dragits. Ökningen av övriga inkomstöverföringar 

1983 beror bl. a. på höjda barnbidrag samt ökade inkomstöverföringar från 

kommunerna, men också på att offentliga och privata avgifter. som dras av 

i denna post, beräknas sjunka realt. Den kraftiga nedgången i enskilda 

företagares inkomster 1983 sammanhänger delvis med att de ändrade debi
teringsreglerna höjt uttaget av preliminär B-skatt. 
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Eftersom lönesumman efter skatt utgör mer än hälften av disponibelin

komsten har givetvis förändringarna i lönesumman stor betydelse för ut

vecklingen av den totala realinkomsten. Som framgår av tabell 6:7 kan 

nedgången i den reala disponibelinkomsten 198 l -1984 till stor del åter

föras på köpkraftsförsvagningen i lönesumman efter skatt. 

Pensionsinkomsterna ger positiva bidrag till hushållens reala köpkraft 

1981 och 1983. 1982 var bidraget dock negativt och för 1984 beräknas det 

till noll. De beskattade sociala förmånerna, som huvudsakligen är ersätt

ningar för inkomstbortfall, varierar bl. a. med arbetsmarknadsläget och 

lämnar svagt positiva bidrag 1982 och 1983. 

6.4 Konsumentpriserna 

Från december 1982 till oktober 1983 steg konsumentpriserna (KPl) med 

7,7%, vilket är en lägre prisökning än under motsvarande period 1982 då 

KPI steg med 8,8 %. Under de senaste tolv månaderna. dvs. från oktober 

1982 till oktober 1983 har KPI stigit med 8.8% vilket innebär en sänkning 

av prisstegringstakten jämfört med föregående månad. Prisökningstakten 

hade då utan avbrott stigit från 8,2% i februari 1983 till 9,5% i september 

1983. 

Prisutvecklingen december 1982-oktober 1983 för delgrupper i konsu

mentprisindex redovisas i tabell 6:8. Jämfört med motsvarande period 1982 

är det främs~ priserna på bränsle och bensin som ökat betydligt långsam

mare 1983 - med 0,5 % i år jämfört med drygt 15 % under samma tid i fjol. 

Livsmedelspriserna har liksom tidigare år under 1980-talet stigit betydligt 

snabbare än genomsnittet av övriga priser. Prisutvecklingen för livsmedel 

har hittills under 1983 varit 11,4 % . 

Tabell 6:8 Konsumentprisindex december 1982-oktober 1983 

Totalt 

Samtliga varor 
Livsmedel 
Alkohol och tobak 
Bränsle och drivmedel 1 

Kläder och skor 
Övriga icke varaktiga varor 
Varaktiga varor 

Samtliga tjänster 
Bostad 
Övriga privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Väg
nings tal 

Procentuell 
förändring 
dec. 1982-
okt. 1983 

1000,0 7,7 

608,5 9,0 
194,0 11,4 
62,0. l 1.8 
81,0 0.5 
75,0 8.2 
61.0 9,7 

135,5 9,7 
391,5 5,8 
215,0 3,4 
99.5 8,1 
77,0 9,2 

1 Exkl. kokgas och elström. vilka ingår i offentliga tjänster. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Inverkan 
på total
index 

7,7 

5,5 
2.2 
0,7 
0.1 
0.6 
0.6 
1,3 .., .., 
~.-

0,7 
0,8 
0,7 
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Prisprognosen för oktober-december 1983 liksom prognosen för 1984 

grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6:9 och visar olika 

komponenters bidrag till KPl-ökningcn under respektive år. Enligt beräk

ningarna skall KPl stiga med 1,5 % under årets två sista månader. Härav 

beräknas skattehöjningarna på alkohol och tobak dra upp KPI med 0,4 

procentenheter. Avvecklingen av subventioner på kött och fläsk (850 milj. 

kr.) ger ett KPl-tillskott på 0,3 procentenheter. 

Prisökningen mellan december 1982 och december 1983 skulle enligt 

dessa beräkningar bli 9,2 %. Härav beräknas devalveringen i oktober 1982 

givit ett KPI-bidrag på knappt 3 procentenheter. 

Årsgenomsnittet för KPI 1983 beräknas ligga 8,9% över genomsnittet 

för 1982. Beräkningarna av implicitprisindex för privat konsumtion indike

rar en betydligt högre ökning av prisnivån, 10,6%. Skillnaden beror främst 

på att implicitprisindex registrerar prisökningar för boendet i egnahem 

annorlunda än KPI men också på att implicitprisindex till skillnad mot KPI' 

ger utslag för de kraftiga prisökningar som drabbat den svenska utlandstu

rismen efter devalveringen. 

Tabell 6:9 Konsumentprisförändring 1980-1984 uppdefad på komponenter 
Långtidsindex dec.-dec. 

1980 1981 1982 1983 1984 
pro- pro-
gnos gnos 

Konsumentprisnivåns procentuella uppgång, 
totalt 13,7 9,4 9,9 9,2 4,7 

därav hänförs till: 
ändring i indirekta skatter 3,4 -0.7 0,3 2,0 0.1 
automatiska effekter av indirekta 
skatter I.I 1.0 I.I I.I 0.6 
ändring av internationellt bestämda 
priser 3.3 3,9 4.3 2.3 1,0 
ändring av jordbrukspriser 0,6 1.0 0.8 0,6 0.3 
ändring av bostadsprissättning 2.3 2.2 1,5 0.8 1,1 
ändring i diverse taxor 0,6 0.7 0,4 0.5 0,4 
trendavvikelse i priserna på färskvaror 0,1 -0.2 0.1 
restfaktor 2,3 1,5 1.5 1.8 1.2 

Prisutsikterna 1984 

Bedömningen av prisutvecklingen 1984 har utgått från tillgängliga pro

gnoser och antaganden om arbetskraftskostnader. importpriser m. m. och. 

innefattar kalkyler hur dessa faktorer påverkar prisutvecklingen. Progno-· 

sen förutsätter vidare oförändrat diskonto och att valutakorgindex - vid 

en dollarkurs på 7 ,82 SEK - som vid prognostillfället låg på 131,4 stiger till 

132 fram till slutet av 1983 och därefter ligger oförändrat under 1984. 

Dessutom förutsätts att regeringens förslag angående vissa punktskatte-
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höjningar inom energiområdet och höjningen av bilaccisen genomförs. 

Totalt beräknas dessa skattehöjningar dra upp konsumentpriserna med 

drygt 0, I procentenheter. 

Med utgångspunkt från den lönekalkyl som gjorts har de genomsnittliga 

arbetskraftskostnaderna per timme antagits öka med 5,9%. Restfaktorn 

(inkl. diverse taxor) som i kalkylerna representerar lönekostnadernas ge

nomslag inom de för internationell konkurrens skyddade områdena (exkl. 

bostäder och jordbruk) beräknas under detta antagande ge ett KPI-tillskott 

på 1.6 procentenheter. I kalkylen ingår att de försiktigt satta handelsmar

ginalcrna 1983 blir något högre 1984. 

I prognosen för de internationellt bestämda priserna har förutsatts oför

ändrade importpriser på råolja och petroleumprodukter under loppet av 

1984. Övriga importvaror som påverkar konsumentpriserna beräknas i 

genomsnitt öka med 4.5 % varvid knappt I procentenhet utgör ett fördröjt 

devalveringsgenomslag i importpriserna. Vidare innefattar kalkylerna ett 

fördröjt genomslag från importpriser till konsumentpriser som beräknas 

dra upp KPI med 0,2 procentenheter. Totalt skulle den internationella 

prisfaktorn bidra till en ökning av KPI med I procentenhet. 

I prognosen över bostadshyrorna har beaktats det hyresavtal. som träf

fades den 5 september 1983 mellan SABO (de allmännyttiga bostadsföreta

gen) och Hyresgästernas Riksförbund. Avtalet innebär att kallhyrorna 

kommer att öka med 5 %. Enligt en klausul i hyresavtalet skall en extra 

hyreshöjning tas ut i oktober 1984 om KPl-ökningen mellan juli 1983-juli 

1984 överstiger 5,5 %. Enligt konjunkturinstitutets kalkyler kommer' KPI
ökningen under denna period uppgå till drygt 6,5 % vilket skulle bidra till 

en extra hyreshöjning på ca I, 7 %. Privat värdarna kan på grund av bruks

värdesprincipen höja hyrorna lika mycket. Totalt innebär detta att hyres

höjningarna kan väntas uppgå till ca 7 % (inkl. hyresglidning). Egnahems

kostnaderna beräknas öka med 3,5% under loppet av året. Sammantaget 

innebär detta ett KPI-tillskott från bostadsposten med I, I procentenhet. 

Skattningen av jordbrukspriserna har gjorts under antagande att 1984 års 

överläggningar i huvudsak skall följa nuvarande regler, vilka bl. a. innebär 

att jordbrukarna skall få ersättning för ökade kostnader och garanteras en 

viss följsamhet till övriga gruppers inkomster. Ersättning till jordbruket via 

höjda priser under 1984 beräknades bli ca I miljard kr. KPI-tillskottet 

skulle då stanna vid 0,3 procentenheter. 

Totalt skulle under dessa förutsättningar KPI stiga med 4, 7 %· under 

loppet av 1984. Härav kan ca 0.5 procentenheter betraktas som en fördröjd 

effekt av devalveringen 1982. 

Årsgenomsnittet beräknas ligga 6,8% över genomsnittet 1983. lmpli

citprisindex beräknas öka något mer än KPI-genomsnittet, eller 7. I%. 
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6.5 Den privata konsumtionen 

Den privata konsumtionen ökade med I, I% mellan helåren 1981 och 

1982 trots att hushållens inkomster beräknas ha minskat med 2,4% under 

samma period. Det innebar att sparkvoten sjönk från 3,9 % till 0,5 %. Detta 

är den lägsta nivå sparkvoten antagit under efterkrigstiden. 

Under de tre första kvartalen 1983 (se tabell 6: 10) beräknas den privata 

konsumtionen ha minskat med 1,9% jämfört med motsvarande period 

1982. De varaktiga varorna (exkl. bilar) har minskat med knappt 6%. Den 

minskning av bilinköpen som befarades i början av året har dock nästan 

uteblivit och nedgången har stannat vid en halv procent under de tre första 

kvartalen. Livsmedelskonsumtionen fortsätter att falla för fjärde året i 

följd, nedgången är drygt I%. För andra året i rad registreras en kraftig 

minskning av svenskarnas uppehållskostnader i utlandet - drygt 20 % i 

fasta priser under de tre första kvartalen. Enbart denna post drar ned den 

totala privata konsumtionen med 0.8 procentenheter. 

Tabell 6: 10 Hushållens konsumtionsutveckling 1975-1983 

Milj.kr. Andel Procentuell förändring, 1980 års priser 
1982, av total 
löpande konsum- 1975- 1980- 1981-
priser tion 19801 1981 1982 

Varor 21.4219 64,3 0,4 -1,7 2.0 
I. I Varaktiga varor 30830 9,3 -1.2 0,2 9,0 

I. I.I Bilar 9937 3.0 -5,3 2,4 19,3 
I. 1.2 Övriga 20893 6.3 0,8 -0,7 4,8 

1.2 Delvis varaktiga varor 51579 15,5 0,9 0,0 1.5 
I. 3 Icke varaktiga varor 131810 39.5 0,6 -2,8 0.4 

1.3.1 Livsmedel 77391 23.2 0,4 -2,8 - 0.6 
1.3.2 Övriga 54419 16.3 0.8 -2,8 1.9 

2 Tjänster 112 736 33,9 1.6 1,2 1,9 
2.1 Bostäder 65175 20.2 2,4 1,7 1.6 
2.2 Övriga 45 561 13,7 0,5 0,6 2.3 

3 Summa inhemsk konsumtion 326955 98.2 0,8 -0,7 1.9 
4 Turistutgifter, netto 6045 1.8 1.2 1,3 -36,7 
5 Hushållens totala konsumtion 333000 100,0 0,8 -0,7 I, I 
6 Hushållens disponibelinkomst 0,8 -1.8 - 2.4 

1 Årstakt. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Fjärde kvartalet 1983 beräknas konsumtionen minska med 2.4 % jämfört 

med motsvarande kvartal 1982. För helåret 1983 innebär detta en konsum

tionsminskning med 2 %. Eftersom hushållens disponibla inkomster beräk

nas falla med 1,3 % skulle sparkvoten öka men endast med 0, 7 procenten

heter till 1,2 %. 
1984 prognoseras hushållens realt disponibla inkomster minska en halv 

procent, vilket - om prognosen infrias - blir fjärde året i rad med sjun

kande reala inkomster. 

1-3 kv. 1982-
1-3 kv. 1983 

- 1.6 
- 4,2 
- 0,5 
- 5,9 
- 0,2 
- 1,5 
- I.I 
- 2.0 

0.8 
1.3 
0.1 

- 0,8 
-64.4 
- 1,9 
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Såväl det starka sambandet mellan fallande inflationstakt och sänkt 

sparkvot som hushållens motstånd att ytterligare sänka sin standard efter 

den kraftiga nedgången av den privata konsumtionen 1983 skulle tala för en 

viss sänkning av sparkvoten 1984. För en höjd sparkvot talar att sparkvo

ten fortfarande befinner sig på en historiskt sett mycket låg nivå. Konjunk

turinstitutet har valt att räkna med oförändrad sparkvot - 1,2 % - dvs. 

den privata konsumtionen beräknas falla med 0.5 %. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 107 

Appendix till kapitel 6 

Alternatil· prognos fi'ir 1984 

Prognosen för den svenska ekonomin 1984 i den preliminära national

budgeten för 1984 har som en av sina förutsättningar att timlönen mellan 

kalenderåren 1983 och 1984 stiger med 6.0% räknat som genomsnitt för 

samtliga löntagare 1. Vid sidan av denna prognos har konjunkturinstitutet 

utarbetat en alternativ kalkyl för utvecklingen 1983-1984 som utgår från 

förutsättningen att timlönen stiger med 10.0%. 

Presentationen nedan innebär en ansats till känslighetsanalys. Den fram

räknade skillnaden i utvecklingsförlopp har endast karaktär av orienteran

de räkneexempel. Varje prognos bygger på en rad osäkra föreställningar 

om reaktionsmönstren hos företag, hushåll och myndigheter vilket gör den 

osäker inom rätt vida gränser frånsett eventuellt bristande realism i fråga 

om antagandena om den internationella utvecklingen. Differensen mellan 

två prognosalternativ blir därmed i motsvarande grad osäker. 

På så pass kort sikt som ett år framträder förhållandevis små skillnader i 

utvecklingen för den svenska ekonomin enligt de båda prognosalternati

ven. Detta om man ser till alternativens båda årsgenomsnitt för 1984. Mer 

påfallande skillnader blir dock synliga i fråga om utgångsläget inför 1985. 

Det blir sålunda enligt kalkylen ganska små utslag för 1984 till följd av 

den ändrade förutsättningen om löneutvecklingen men större för tiden 

därefter. Inverkan av en lönehöjning är nämligen markerat olika på kort 

respektive lång sikt. På kort sikt påverkas knappast totalt sett sysselsätt

ningen och resursutnyttjandet i ekonomin annat än i ringa grad av hur 

löneutvecklingen gestaltar sig. En starkare ökning av lönerna driver tillfäl

ligt upp den privata konsumtionen och kompenserar efterfrågemässigt på 

så sätt under en tid den bromsande effekten av att exporten dämpas av 
försämrade relativpriser, att importen ökar genom försämrad konkurrens

kraft hos hemmaproducenterna liksom att investeringsbenägenheten häm

mas. De negativa effekterna på sysselsättning och resursutnyttjande och 

därmed på hushållens reala köpkraft av en starkare löneökning framträder 

först på något längre sikt när den försämrade konkurrenskraften gentemot 
utlandet hunnit verka fullt ut på utrikesbalans och kapitalbildning. 

På så kort sikt som ett år förstärks löntagarkollektivets och även hela 

hushållssektorns köpkraft i reala termer vid det högre lönealternativet 

jämfört med det lägre enligt kalkylerna i det följande. Detta sker trots att 

den nominella köpkraftsökning som löntagarna erfar vid en "extra" löne

ökning reduceras av marginalskatt samtidigt som samma löneökning i 

1 Med timlönen avses härvid arbetsgivarnas timkostnad. cxkl. sociala kostnader. 
enligt avtal inkl. icke nivåhöjande belopp och med tillägg för löneglidning. Retroak
tivt utbetald lön 1983 enligt tidigare års avtal innefattas däremot inte i timkostnaden 
1983. 
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oreducerad utsträckning 1 verkar kostnadsuppdrivande på produktion och 

distribution av konsumtionsnyttighcter. Att en kortfristigt sett bättre ut

veckling av den reala köpkraften beräknas komma till stånd vid en större 

löneökning än vid en lägre trots marginalskatt och arbetsgivaravgifter kan 

väsentligen återföras på två faktorer. 

För det första arbetar endast en minoritet av landets löntagare i den del 

av ekonomin som producerar och distribuerar konsumtionsnyttigheter för 

konsumtion inom landet. Majoriteten arbetar i endera exportproduktion, 

investcringsproduktion eller offentlig verksamhet. Löneökningsbcloppen 

för denna majoritet av löntagarna faller.inte tillbaka på .konsumenterna i 

form av lönekostnadsbestämda prisstegringar på konsumtionsnyttigheter 

utan leder till prisökningar för export och investeringar. Först på längre 

sikt påverkar de härigenom löntagarkollektivets köpkraft via sänkt export

efterfrågan och lägre kapitalbildning och därmed lägre sysselsättning. 

Även inom den del av näringslivet som producerar konsumtionsnyttigheter 

under internationell konkurrens påverkas på längre sikt sysselsättningen 

av de löneökningsbestämda prisstegringarna. Det sker via ökad importan

del och minskad andel inhemska produkter i konsumtionen. Det är först 

när sysselsättningen påverkas som köpkraften för löntagarkollektivet tas 

ned efter en stark tillväxt i lönerna.~ 

Det andra huvudskälet till att kalkylerna visar att köpkraften förstärks 

1984 för löntagarkollektivet liksom för hela hushållsscktorn vid det högre 

Iönealternativet jämfört med det lägre, är att en löneökning med en viss 

tröghet arbetar sig fram till de korresponderande prisökningarna på kon

sumtionsnyttighctcr. Som redovisas i det följande beräknas prisnivån i 

slutet av 1984 ligga mer över årsgenomsnittet för 1984 enligt det högre 

lönealternativet än enligt det lägre. Det blir med andra ord ett större 

prisöverhäng till 1985 i det högre lönealternativet. Vid samma inkomstut

vcckling 1985 enligt båda alternativen - ett i och för sig orealistiskt 

antagande - blir därmed köpkraften sämre 1985 vid det högre lönealtcrna

tivet för 1984 än vid det lägre. Skillnaden i prisöverhäng är så pass stor att 

köpkraftsvinsten 1984 går förlorad 1985 för hushållssektorn i dess helhet. 

För enbart löntagarkollektivet återstår däremot. en vinst - dock endast 

under den tvivelaktiga förutsättningen att det blir samma sysselsättning 

1985 efter en högre löneökning 1984 som efter en lägre. 

I det följande presenteras kalkylerna i sammandrag. 

1 I själva verket i förhöjd utsträckning eftersom arbetsgivaravgifter tillkommer. 
2 Vid en marginalskatt på 50% och arbetsgivaravgifter motsvarande 45% av ut
gående lön samt en löntagarandel av disponibel inkomsten på 55 %., leder en löneök
ning till en ökad reallön efter skatt om mindre än 62,5 % av löntagarna arbetar inom 
den del av ekonomin som producerar och distribuerar konsumtionsnyttigheter (för
utsatt låsta vinstmarginaler i kronor per producerad enhet räknat). I Sverige är 
andelen mycket mindre än så. I en ekonomi som i likhet med Sverige liar stor 
utrikeshandel och offentlig konsumtion relativt till privat konsumtion tenderar ökad 
lön automatiskt leda till - på kort sikt - ökad reallön efter skatt i en annan och 
större omfattning än i en stor ekonomi med relativt sett liten utrikeshandel och 
relativt liten andel offentlig konsumtion (förutsatt ringa samband mellan marginal
skatt och andel offentlig konsumtion). 
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Hushållen 

I tabell I redovisas den alternativa beräkningen över hushållens inkoms

ter och skatteutgifter 1984 vid sidan av den i kapitel 6 redovisade huvud

kalkylen för 1984. 

Hushållens disponibelinkomst beräknas i den alternativa kalkylen öka 

med knappt en halv procent 1983~ 1984 i fasta priser räknat. Hushållens 

reala köpkraft beräknas därmed ligga närmare en procentenhet högre 1984 

enligt alternativkalkylen än enligt huvudkalkylen. 

Tabell I Hushållens inkornstutveckling 1983-1984 

Milj. kr. 

Alt. 
1984 1984 

Faktorinkomster 397000 410500 
därav: löner 324800 337 000 

Inkomstöverföringar 154300 154900 
därav: pensioner 96600 96600 

Direkta skatter som avgifter1 -162100 -168200 

Disponibelinkomst 389200 397200 

därav: löner efter skatt 214000 220700 
d:o per timme 

Procentuell för
ändring i fasta priser 

Alt. 
1984 1984 

-0.4 1,8 
-0.5 2,1 
-0.5 -1.2 
-0.2 -1.3 

0,2 -2.3 

-0,5 0,4 

-Ö.4 1.6 
-I. I 0.9 

1 Förändring som sänker disp_onibelinkomsten anges med minustecken. 

I konsekvens med detta beräknas också den privata konsumtionen bli 

något högre enligt alternativkalkylen. Skillnaden i förhållande till huvud

kalkylen skattas till en halv procentenhet. Det innebär att konsumtionen 

skulle bli oförändrad i stället för att minska med 0.5 %. 
Lönesummans realvärde beräknas öka med drygt 2 % 1983- 1984 mot en 

nedgång med 112 % enligt huvudkalkylen. Därvid är att märka att syssel

sättningen skattas bli av nära nog samma storlek 1984 enligt alternativkal

kylen som enligt huvudkalkylen. Efterfrågan och produktion beräknas 

visserligen bli något mindre i alternativkalkylen men detta förutses leda till 

i första hand en något oförmånligare produktivitetsutveckling i ekonomin. 

Reallönen per timme efter skatt beräknas stiga med närmare I % mot en 

nedgång med drygt I% enligt huvudkalkylen. 

I motsats till situationen för löntagarna som kollektiv försämras vid en 

starkare lönestegring situationen för de hushåll -som får sin utkomst av 

inkomstöverföringar. Sistnämnda inkomster är till sin huvuddel nominellt 

fixerade för 1984 och den reala köpkraften hos inkomstöverföringarna 

faller därför mer i alternativkalkylen med dess starkare prisstegring. 

Den nominella inkomstutvecklingen har i tabell I omräknats i reala tal i· 

anslutning till prisutvecklingen enligt implicitprisindex för privat konsum

tion. Denna index beräknas visa en uppgång med 8,3 % mellan årsgenom

snitten 1983 och 1984 enligt alternativkalkylen mot 7, I% enligt huvudkal

kylen. 
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Motsvarande uppgång enligt konsumentprisindex beräknas till 8,0 % 

mot 6.8%· enligt huvudkalkylen. Faktorerna bakom denna uppgång redovi

sas i följande tablå där även den beräknade utvecklingen av konsument

prisindex under loppet av 1984 återges: 

Procentuell förändring Alt. Under loppet av 

1983-. 1983- Alt. 
1984 1984 1984 1984 

Konsumentprisindex. totalt 6.8 8,0 ./,7 6.7 
därav hänförligt till: 
ändrade indirekta skatter och 
subventioner 1.0 1,0 0.1 0.1 
ändring av internationellt be-
stämda priser 1,9 2.1 1.2 u 
därav: devalveringen 1982 1,4 1.6 0.5 0,8 
övriga kostnadsfaktorer 3.9 4,9 3,4 5, I 

Konsumentprisindex i december 1984 
i förhållande till årsgenomsnittet 1984 1,7 2,5 

Som framgår av tablån beräknas konsumentprisindex öka med 6,7% 

under loppet av 1984 enligt alternativkalkylen. Prisuppgången beräknas 

alltså bli 2,0 procentenheter större. till största delen i direkt följd av det 

starkare lönekostnadsgenomslaget. I alternativkalkylen ligger även ett an

tagande om att handelsmarginalerna dras upp något vid en bättre utveck

ling av hushållens köpkraft liksom att den extra hyreshöjningen den I 

oktober blir något större. De inhemska kostnadsfaktorerna skulle därmed 
svara för 1,7 procentenheter av den till 2,0 procentenhet uppgående diffe

rensen i prisstegringstakt mellan alternativen. Beträffande importf)riserna 

har i huvudkalkylen antagits att en tredjedel av det vid slutet av 1983 ännu 

ej realiserade genomslaget av devalveringen 1982 på importpriserna för 

bearbetade varor kommer att realiseras under loppet av 1984. I alternativ

kalkylen har antagits att den större lönekostnadsstegringen i Sverige ger 

utrymme för de utländska exportörerna till den svenska marknaden att 

höja och därmed normalisera sina marginaler i en något snabbare takt så 

att tre fjärdedelar av det återstående devalveringsgenomslaget realiseras 

under loppet av 1984. Detta beräknas ge 0.3 procentenheter större prisupp

gång under loppet av 1984 än enligt huvudkalkylen. 

Som framgår av tablån ovan beräknas prisnivån i december 1984 ligga 

1.7% över årsgenomsnittet för 1984 enligt huvudkalkylen och 2.5% högre 

enligt alternativkalkylen. Skillnaden i prisöverhäng är alltså 0,8%. Räknat 

mellan årsgenomsnitten 1984 och 1985 kommer alltså prisstegringen i kon

sumentledet - vid given prisutveckling under loppet av 1985 - att bli 

0,8 % högre efter en löneutveckling 1984 enligt alternativkalkylen än efter 

en löneutveckling 1984 enligt huvudkalkylen. Detta innebär att utveckling

en av hushållens reala köpkraft 1984-1985 vid varje angiven inkomstut

veckling 1985 blir 0.8 % sämre efter en utveckling 1984 enligt alternativkal

kylen. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 111 

Utrikesbalansen 

I Konjunkturinstitutets huvudkalkyl för exporten 1984 har förutsatts att 

exportörerna av bearbetade varor under intryck av den antagna låga av

talsmässiga löneökningen 1984 söker vända utvecklingen mot svagt för

sämrade relativpriser under loppet av 1983 till en förbättring ånyo under 

1984. Därvid har antagits att relativpriserna förblir oförändrade räknat 

mellan genomsnittsnivån för andra halvåret 1983 och genomsnittsni~ån för 

första halvåret 1984 för att därefter falla svagt eller med en halv procent 

mellan halvåren 1984. En sådan prispolitik från exportföretagens sida 

skulle samtidigt innebära en fortsatt uppdragning av vinstmarginalerna 

1983-1984 om än väsentligt mindre än de båda föregående åren. 

I alternativkalkylen har antagits att försämringen av relativpriserna fort

sätter under 1984 så att en försämring med en halv procent kommer till 

stånd från andra halvåret 1983 till första halvåret 1984 och att därefter en 

försämring med ytterligare 1 1/2 % inträffar mellan halvåren i år. En sådan 

prisutveckling är förenlig med i stort sett oförändrade vinstmarginaler 

1983-1984 för den del av exportindustrin som producerar bearbetade 

varor. I beräkningen ingår då också att det högre lönealternativet förutses 

bli förknippat med en någon lägre ökning av produktiviteten inom industrin 

och en något högre prisökning för importerade varor utom råvaror. 

Tabell 2 Exportutveckling 1983-1984 

Procentuell förändring 

Milj. kr .. löpande Volym Pris 
priser 

Alt. Alt. Alt. 
1984 1984 1984 1984 1984 1984 

Total export 229802 230430 3,5 2,9 5,5 6,5 
fartyg 4025 4225 -51.2 -48,7 6,0 6,0 
bearbetade varor 173484 173912 6,5 5,5 4.8 6.1 
övriga varor 52293 52293 3.3 3,3 7.4 7.4 

Som redovisas i tabell 2 förutses den sämre relativprisutvecklingen 

enligt alternativkalkylen leda till en något sämre marknadsandelsutveck

ling för bearbetade varor än enligt huvudkalkylen. Förlusten av marknads

andelar beräknas 1984 bli tämligen begränsad eller ungefär I % jämfört 

med en relativprisutveckling enligt huvudkalkylen. Den långsamhet med· 

vilken marknaden normalt reagerar på prisförskjutningar ger därutöver 

anledning förmoda att marknadsandelsförluster av storleksordningen 2 % 
kommer att inträffa efter 1984 som följd av alternativkalkylens relativpris

utveckling 1984jämfört med huvudkalkylens. 

Exportprisutvecklingen och därmed även volymutvecklingen för övriga 

exportvaror antas bli densamma vid båda alternativen för löneutveckling

cn 1984. Fartygsexporten beräknas dock öka med ytterligare ett par hund
ra milj. kr. genom ytterligare försäljning av begagnade fartyg som följd av 
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den större ökningen i de svenska lönekostnaderna enligt alternativkalky

len. 

Den totala exportvolymen beräknas öka med knappt 3 % 1984 enligt 

alternativkalkylen mot 3 112 % enligt huvudkalkylen medan pri~uppgången 

för exporten beräknas bli 1 % större enligt alternativkalkylen. Detta inne

bär alltså att exportvärdet beräknas bli något högre enligt alternativkalky

len. 

Tabell 3 lmportutveckling 1983-1984 

Total import 
livsmedclsprod. 
bearbetade varor 
övrig import 

Milj. kr., löpande 
priser 

Alt. 
1984 1984 

217254 217880 
9766 9898 

140115 140658 
67373 67324 

Procentuell förändring 

Volym Pris 

Alt. Alt. 
1984 1984 1984 1984 

4.1 3.8 4.8 5,4 
2,0 2.4 5,5 6,5 
4,9 4.4 5.5 6,5 
2.5 2.4 3.3 :u 

I tabell 3 redovisas importen 1984 enligt huvud- och alternativkalkyl. 

Importvolymen blir en annan i alternativkalkylen av två skäl: dels beroen

de på annan efterfrågan inom landet och dels beroende på en annan och 

sämre relativprisutveckling för hemmaproduktionen visavi importen. 

Såsom omtalades i avsnittet om hushållen ber_äknas alternativkalkylens 

högre inhemska prisnivå dra upp även importprisnivån för bearbetade 

varor (inkl. livsmedelsprodukter). Detta håller för hemmaproduktionens 

del tillbaka relativprisförsämringens storlek vid övergången från det lägre 

till det högre löneökningsantagandet. 

I följande tablå redovisas den beräknade prisförändringen för bearbeta

de varor hos hemmaproducenter resp. import i huvudkalkyl och alternativ

kalkyl (procentuell förändring från 1983): 

Hemmaproduktion 
Import 
Relativpris 

Alt. 
1984 1984 

6,5 
5.5 

-0,9 

8,0 
6.5 

-1.4 

Relativprisförsämringen begränsas som synes till 0,5 % i alternativkalky

len jämfört med huvudkalkylen. Denna ytterligare relativprisförsämring 

beräknas dra upp import volymen av bearbetade varor endast obetydligt 

1984 eller 0.1 %. På lång sikt beräknas en relativprisförsämring med 0,5 Cf. 

leda till en ökning av importvolymen med drygt 0.5 %. Importvolymen av 

bearbetade varor (inkl. livsmedelsprodukter) efter 1984 skulle därför kun

na påräknas öka med 0,4% enbart som en konsekvens av alternativkalky

lens större relativprisförsämring 1984 jämfört med huvudkalkylens. 



·Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Tabell 4 Bytesbalansen 1984 
Milj. kr., löpande priser 

Export av varor' 
Import av varor' 
Korrigering av handelsstatistiken 

Handels balans 

Tjänster, ne/lo 

Tm11.1fereringar, ne/lo 

Bytesbalans 

1 Enligt NR-definition. 

113 

Alt. 
1984 I984 

230 020 230740 
217760 218435 
- I 390 - I 390 

10870 /0915 

6340 6400 

-22460 -22460 

- 5250 - 5145 

Som framgår av tabell 3 beräknas importvolymen för bearbetade varor 

bli 0,5 % mindre i alternativkalkylen men skulle alltså enbart på grund av 

lägre inhemsk efterfrågan kunna ligga 0,6%. lägre. För livsmedclspro
dukter beräknas importvolymen öka mer enligt alternativkalkylen. Import

volymen för denna varugrupp dras upp av alternativkalkylens högre pri

vata konsumtion. För övrig import som domineras av råolja och oljepro

dukter, beräknas importvolymen bli något lägre enligt alternativkalkylen. 
Som framgår av tabell 4 beräknas handelsbalansen visa i det närmaste 

samma underskott i båda kalkylalternativen. För tjänstebalansen beräknas 

ett obetydligt bättre utfall i löpande priser. Omräknat till fasta priser 

försämras tjänstebalansen i alternativkalkylen jämfört med huvudkalkylen 

men högre priser på exportsidan något mer än överväger denna försäm

ring. Bytesbalansen beräknas visa i stort sett samma underskott 1984 enligt 

båda kalkylerna. 

Industrins lönsamhet 

Det högre lönekostnadsantagandct väntas medföra reducerad lönsamhet 
inom industrin 1984 jämfört med huvudkalkylen. Företagen förutses i 
ofullständig omfattning kompensera sig för de "extra" lönekostnaderna 
genom höjda produktpriser. Så har antagits bli fallet vid prissättningen av 
exporten av bearbetade varor såsom relaterats ovan. Exportpriserna för 

råvaror har förutsatts vara marknadsbestämda och oberoende av löneut
vecklingen i Sverige. Som framgår av följande tablå beräkn~s den rörliga 

kostnaden inom industrin exklusive varv ligga drygt 1 1/2 procentenhet 

högre i alternativkalkylen medan produktpriserna beräknas ligga endast 

knappt I procentenhet högre. 

Industri exkl. varv 

Förbrukningskostnad per producerad enhet 
Lönekostnad per producerad enhet 
Total rörlig kostnad per producerad enhet 
Marginal 
Produktpris 

8 RiksdaRen 1983184. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 

I984 

5,8 
1,7 
4,7 
I.I 
5,8. 

Alt. 
1984 

6.4 
5.9 
6.3 
0.4 
6,7 

Diff. 

+0.6 
+4.~ 
+1,6 
-0.7 
+0.9 



Prop. 1983/84: 100 114 

Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom industrin enligt båda 

alternativen redovisas i följande tablå. För hela industrin exkl. varv beräk

nas driftsöverskottsandelen bli knappt 2 procentenheter lägre i alternativ

kalkylen än i huvudkalkylen. Skillnaden i lönsamhet mellan alternativen är 

störst för råvarubranscherna, där produktpriserna har antagits bli lika i de 

båda alternativen: 

Driftsöverskottets andel 
av förädlingsvärdet 

Industri exkl. varv 
därav: bearbetade varor1 

övrig industri 

1 Inkl. livsmedel. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande 

1984 

20.6 
20.2 
24,7 

Alt. 
1984 

18,7 
18,3 
21.9 

Diff. 

-1,9 
-1,9 
-2.8 

Vart och ett av prognosalternativen för 1984 fixerar den offentliga sek

torns inkomster och utgifter för detta år vid snävt bestämda nivåer. Graden 

av precisering är beroende av prognosens detaljeringsgrad. 

I nedanstående tablå anges - enligt en grov kalkyl - den beräknade 

skillnaden mellan finansiellt sparande för den konsoliderade offentliga 

sektorn enligt huvudkalkyl och alternativkalkyl med uppdelning på viktiga

re inkomst- och utgiftskomponenter (ökning ( +) resp. minskning (-) av 

finansiellt sparande vid alternativkalkyl för 1984 jämfört med huvudkalkyl 

för 1984): 

Direkt skatt 
Indirekt skatt 
Arbetsgivaravgifter 
Löner till offentligt anställda 
Offentliga myndigheters investeringar 
Transfereringar till hushåll 

Summa 

Milj. kr. 

+6 IOO 
+1600 
+4500 
-4000 
- 500 
- 600 

+7100 

En utveckling av den svenska ekonomin enligt huvudkalkylen ger ett 

avsevärt sämre finansiellt sparande för den konsoliderade offentliga sek

torn än en utveckling enligt alternativkalkylen. En utveckling enligt den 

senare ger visserligen ökade utgifter för offentliganställdas löner men 

också kraftigt ökade intäkter från prel. A-skatt och indirekta skatter samt 

ökade arbetsgivaravgifter. Kalkylen för arbetsgivaravgifter har gjorts un

der förutsättning av att företagen jämkar sin preliminärdebitering. 

Försörjningshalansen 1984 - Effekter pä Si•eriges ekonomi 1985 

I tabell 5 redovisas alternativkalkylens försörjningsbalans vid sidan av 

huvudkalkylens. 

Förutom ovan redovisade skillnader mellan alt_ernativen för privat kon

sumtion samt utrikeshandel med varor och tjänster, skiljer sig prognosal

ternativen något i fråga om fasta investeringar och lagerutveckling. 



Bilaga l. l Preliminär nationalbudget 115 

Utvecklingen av och utsikterna för den relativa lönekostnadsutveckling

en för det svenska näringslivet har på sikt uppenbarligen stor betydelse för 

hur investeringarna i näringslivet utvecklas. Hur löncutvecklingen 1984 

gestaltar sig i Sverige relativt till utlandet och hur denna utveckling påver

kar företagens framtidsbedömningar kommer troligen att spela en framträ

dande roll i investeringsplaneringen under senare delen av 1984 men hinner 

knappast få någon genomgripande inverkan på den faktiska investerings

aktiviteten redan 1984. För industrins del räknar Konjunkturinstitutet med 

att investeringsaktiviteten blir några procentenheter lägre 1984 enligt alter

nativkalkylen så att tillväxten i industriinvesteringarna 1983-1984 blir l % 

i stället för 4 % enligt huvudkalkylen. För näringslivet i övrigt (exkl. 

handeln) har det högre lönealternativet markerats genom en neddragning 

av investeringsaktiviteten 1984 med I% relativt till huvudkalkylen. Även 

de kommunala investeringarna har dragits ned något i alternativkalkylen 

med hänsyn till troliga budgetrestriktioner. I fråga om lagerinvesteringa.rna 

förutses en något lägre tillväxt av lagerstockarna i alternativkalkylen med 

dess något svagare produktionstillväxt. Även utvecklingen av den offent

liga konsumtionen och då i första hand den kommunala kan visa sig känslig 

för hur starkt lönekostnaderna stiger 1984. Dock har inget preciserat utslag 

för detta räknats in i prognoserna för den offentliga konsumtionen i ta

bell 5. 

Tabell 5 Försörjningsbalans 1983-1984, enligt konjunkturinstitutet4 

Procentuell volymförändring 

Alt. 
1983-1984 1983-1984 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt l.6 1.5 
Import av varor och tjänster 4.4 4.1 

Summa tillgång 2,2 2,1 

Efterfrågan 
Bruttoinvesteringar -0.6 -1.5 

Näringslivet 1 6,7 4,9 
därav: industri 4.1 1,1. 
Statliga myndigheter och 
affärsverk -9,2 -9,2 
Kommuner2 -3,0 -3.7 
Bostäder -7.J -7.J 

Lagerinvestcring 1.63 1.Y 
Privat konsumtion -0,5 0.0 
Offentlig konsumtion 0.7 0.7 
Export av varor och tjänster 4.3 3.6 

Summa efterfrågan 2,2 2,1 

1 Det privata näringslivet samt statliga företag och kommunal industri. 
2 Kommunala myndigheter, affärsverk och niiringsliv exkl. industri. 
3 Lagerinvesteringamas förändring i procent av föregående års bruttonationalpro
dukt. 
4 Skillnaden mellan finansdepartementets och konjunkturinstitutets bedömning av 
1984 även vid ett antagande om 6 % lönestegring framgår av kapitel I. 
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Tillväxten för BNP 1984 blir obetydligt lägre enligt alternativkalkylen; 

1,5% mot I.6% enligt huvudkalkylen. Industriproduktionen ökar något 

mindre och tjänsteproduktionen något mer enligt alternativkalkylen med 

effekter på främst produktivitetsutvecklingen så att sysselsättningen blir 

praktiskt taget densamma enligt båda prognosalternativen. 

Återverkningarna av ett högre löneutfall 1984 faller som tidigare fram

hållits inte enbart på det året. I flera avseenden påverkas Sveriges ekonomi 

också 1985 liksom åren därefter. 

Vad gäller konsumentpriserna blir utgångsläget för den fortsatta utveck

lingen ca 2 % högre i alternativkalkylen. Med tanke på realinkomstutveck

lingen 1984-1985 är det betydelsefulla att prisöverhänget med avseende på 

årsgenomsnitten enligt denna kalkyl blir 0,8 % högre. Det innebär att varje 

preciserad nominell inkomstökning 1984-1985 realt blir 0.8% lägre. 

Inom utrikeshandeln kommer de av den förutsatt högre löneutveckling

en härledda utslagen 1984 i relativpriserna att få vidare återverkningar 

1985. Exporten av bearbetade varor 1985 kan till följd härav beräknas bli 

2 % lägre, den totala exporten ca I l/2 % lägre och importen 0,3 % högre än 

som eljest varit möjligt. För bytesbalansen innebär detta efter avräkning av 

en positiv överhängseffekt på terms of trade en försvagning med 2 a 3 

miljarder kr. 

Högre lönekostnader 1984 återverkar på företagens framtidsplanering så 

a! t deras investeringar 1985 till följd av detta kan väntas bli lägre. Något 

försök att precisera effekten har dock inte gjorts här. 

För BNP-utvecklingen 1984-1985 innebär försvagningen av utrikesba

lansen i sig en minuspost av storleksordningen 1/2 %. 

En lika betydelsefull men ej specificerad inverkan på ekonomin 1985 av 

en utveckling 1984 enligt det högre löneökningsalternativet är att lönebild

ningen 1985 antagligen påverkas av hur löncutvecklingen 1984 gestaltar 

sig. En högre löneökning 1984 drar troligen med sig en extra lönestegring 

även 1985. Denna effekt kan bl. a. uppkomma via eventuella pris- och 

förtjänstutvecklingsgarantier som kan komma att ingå i 1984 års avtal. 
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7 Investeringarna 

7.1 Sammanfattning av investeringsutvecklingen samt prognos för 1984 

Enligt nu föreliggande beräkningar var de totala bruttoinvesteringarnas 

volymnedgång drygt 5% 1981 och 11/2% 1982. Byggnadsinvesteringarna 

svarade för så gott som hela den totala nedgången 1982. Frånräknas de 

starkt varierande investeringarna i handelsflottan minskade dock investe

ringarna i maskiner lika mycket som investeringarna i byggnader. Härvid 

bör observeras att posten "handelsflottan" numera även innefattar inves

teringar i offshore-utrustning. 

Investeringarna fortsatte att sjunka 1983 och för 1984 anger prognosen 

en viss ytterligare nedgång i den totala investeringsaktiviteten. Samman

lagt beräknas investeringarna ha fallit drygt 3 % 1983 och 1984 väntas 

nedgången bli knappt I% (se tabell 7: 1 ). 

Mellan 1982 och 1983 beräknas maskininvcsteringarna exkl. handelsflot

tan och byggnadsinvesteringarna ha minskat ungefär lika mycket. 1984 

väntas däremot maskininvesteringarna öka och byggnadsinvesteringarna 

ensamma svara för nedgången. Uppgången i maskininvesteringarna är 

dock i hög grad hänförlig till handelsflottan. För den redan i utgångsläget 

svaga byggkonjunkturen emotses således en fortsatt försämring. Det be

svärande läget för byggföretagen kan i stor utsträckning återföras på ut

vecklingen av nybyggnadsinvesteringarna i bostäder. Dessa, som sjunkit 

oavbrutet sedan 1979. beräknas ha fallit ytterligare 11%1983 och för 1984 

kalkyleras minskningen uppgå till 13 1/2%. 
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Tabell 7: I Fasta bruttoinvesteringar 1980-1984 efter kapitaltyp och näringsgren 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 1980 års priser 
1983, 
löpande 1980 1981 1982 1983 1984 
priser prel. prognos 

Byggnader och anläggningar 

Permanenta bostäder 27297 6,0 - 4,7 1,8 - 5,9 - 7,3 
Nybyggnad 17709 6,7 -10.1 9,0 -11,0 -13,5 

Näringsliv exkl. bostäder' 26830 4,6 - 8,6 - 1,4 - 2,0 - 5,2 
Privatjordbruk, skogsbruk och fiske 1955 - 7.0 - 6,3 0,4 - 2,0 -15,5 
Industri 2859 21,3 -20,6 -25,3 -13,8 9,0 
Handel m.m. 3934 - 2,0 - 8,7 5,6 8,1 10,0 
Offentliga affärsverk 10190 13,I 4,7 8,0 4,0 - 8,6 
Övrigt näringsliv 7892 - 5,4 5,5 1,9 - 8,4 -11,2 

Offentliga myndigheter inkl. militära2 17352 0,7 - 2,6 5,6 3.9 1,9 

Summa 71479 - 0,7 5,7 2,6 2,2 5,2 

Summa exkl. vägar 67 574 - 0,1 - 5,0 2,4 2,8 - 4,8 

Maskiner m. m. 
Näringsliv' 42693 11,4 - 5,7 - 0,7 5,8 7,2 

Privatjordbruk, skogsbruk och fiske 3484 -12.8 5,5 8,9 0,2 0,1 
Industri 15001 19,4 4,6 -15,1 5,2 3,0 
Handel m. m. 4163 - 7,6 - 8,0 - 3,7 9,4 4,9 
Offentliga affärsverk 6265 18.6 8,0 20.9 5,0 -15,9 
Övrigt näringsliv 13780 14,8 -10,7 8,5 7,1 23,5 
Näringsliv exkl. handelsflottan] 42295 12.1 - 2,9 3,1 2,7 1,1 

Offentliga myndigheter 3936 5.1 -10,1 1,5 1,9 2,2 

Summa 46629 10,9 6,1 0,5 5,5 6,7 

Summa exkl. handelsflottan3 46231 I 1.5 - 3,5 2,7 - 2.6 1.2 

Totalt 4 

Permanenta bostäder 27297 - 6.0 4,7 - 1,8 - 5,9 - 7,3 
Näringsliv exkl. bostäder' 70006 8,4 6,9 - 1,0 - 4,2 2,1 

Privatjordbruk, skogsbruk och fiske 5438 -10,9 - 6,3 5,2 0,6 - 6,0 
Industri 17860 19,9 8,5 -17.3 6,9 4.1 
Handel m. m. 8097 - 5,2 8,3 0,4 1.2 7,5 
qffentliga affärsverk 16455 14,8 0,7 12.5 0,6 -11,2 
Ovrigt näringsliv 22156 5,9 8,5 4,2 7,3 10,3 
Näringsliv exkl. bostäder och 
handelsflottan3 69608 8,7 5,3 - 2,4 2.3 1.5 

Offentliga myndigheter2 21288 1,5 - 4,0 4,4 2,9 1,2 

Summa 118 591 3,4 5,9 1,8 3,4 0,7 

Summa exkl. handelsflottan' 118 193 3,4 - 4,9 2,6 2,3 2.8 

Totalt inkl. diskrepans5 124951 3,5 5,3 1,6 3,2 0,6 

diirav: niiringsli1· enligt dej. i kap. 16 55 783 6,9 7.4 - 4.7 - 4.7 6.7 

1 Den definition av näringslivet som används i försörjningsbalansen i kap. I skiljer sig ifrån denna genom att 
offentliga affärsverk och kommunala företag utom industriföretag här ingår i näringslivet. 
2 Inkl. offentliga väginvesteringar. 
3 I handelsflottan innefattas här bostadsplattformar och andra plattform<tr inom offshoreverksamheten 
(fr. o. m. beräkningarna till den preliminära nationalbudgeten 1983). 
4 l privat jordbruk osv. innefattas här avelsdjur och i övrigt näringsliv. travhästar m. m. Summan av bygg
nads- och maskininvesteringar överensstämmer därför ej med totala investeringar. 
5 Den investeringsstatistiska diskrepansen fördelas ej på kapitaltyp och näringsgren. 
6 Enligt denna definition av näringslivet exkluderas förutom bostäder även offentliga affärsverk och kommu
nala företag utom de kommunala industriföretagen. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 7: I Byggnads- och maskininvesteringar, totalt och uppdelat på närings
grenar 1975-1984 
1980 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Index 1972= IOO 
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Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en streckad kurva. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Näringslivet exkl. bostäder minskade sina investeringar med 1 % 1982 
och en nedgång på 4% har beräknats för 1983. Under 1982 var det indu

strin som svarade för tillbakagången. Fallet i industriinvesteringarna be

räknas detta år ha varit hela 17 %. Utvecklingen av industriinvesteringarna 

har varit fortsatt negativ under 1983, men antas nu vända så att en ökning 

uppkommer 1984. Liksom inom industrin beräknas företagen också inom 

övriga delar av näringslivet, med undantag av affärsverken, ha dragit ner 

sina investeringar 1983. Bidrag till den positiva utveckling som kalkylerats 

för näringslivet 1984 väntas, förutom från industrin komma från grupperna 

övrigt näringsliv och handel m. m. Däremot förutses främst affärsverken 

komma att dra ner investeringarna. 

De offentliga myndigheternas investeringar, som minskade både 1981 

och 1982, beräknas i första hand genom ökning inom staten ha gått upp 

med 3% i volym 1983. Mellan 1983 och 1984 förutses däremot både de 

statliga och de kommunala myndigheterna minska sina investeringar. 

Tabell 7: 2 Fasta hruttoinvesteringar 1980-1984 inom privat och offentlig sektor 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1983, 1980 års priser 
löpande 
pnser 1980 1981 1982 1983 1984 

prel. prognos 

Privata 
inkl. bostäder 65445 0,4 - 7,1 -3,2 -4,9 2,7 
exkl. bostäder 45897 4,2 - 6.8 -2,5 -4,2 7,2 
därav: exkl. 

handelsflottan 45499 4.4 - 4.4 -4.7 -1.2 1.8 
Offentliga 

inkl. bostäder 53146 7,6 - 4,2 0.1 -1.5 -4.9 
exkl. bostäder 45397 9,6 - 5.6 -1,1 -1.0 -4,5 
darav: statliga 21 251 13,9 -11,5 1,7 -0.7 -6.3 

kommunala 24146 6.1 - 0,3 -3,3 -1.2 -3,0 

Summa 
inkl. bostäder 118591 3,4 - 5,9 -1,8 -3,4 -0,7 
exkl. bostäder 91294 6,8 - 6,2 -1,8 -2,6 1,3 

Enligt national-
räkenskapernas 
beriikninf?sme10der1 

Privata exkl.. bostäder 52257 4.3 - 5,5 -2,0 -3.7 6.5 

Summa inkl. bostäder 124951 3,5 - 5,3 -1,6 -3,2 -0,6 

1 Inkl. s. k. invcsteringsstatistisk diskrepans. 

'Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

7 .2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostäder 

Enligt preliminära beräkningar minskade bostadsinvesteringarna med 

sammanlagt närmare 6% i volym 1983, (se tabell 7: 4). Nybyggnadsinves-
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teringarna sjönk med 11 %. varvid investeringarna i Oerbostadshus steg 

med 3 % och småhusinvesteringarna sjönk med närmare 20 %. Ombygg

nadsinvesteringarna beräknas ha ökat med ca 5 %, vilket innebär en påtag

ligt dämpad tillväxttakt jämfört med 1981-1982. Ökningen av ombygg

nadsverksamheten under 1983 kunde därmed inte i samma utsträckning 

som under det föregående året uppväga fallet i nybyggandet. 

Påbörjandet av nya bostadslägenheter föll med totalt 4 000 från 41 800 

1982 till knappt 38000 1983. Antalet påbörjade småhuslägenheter minska

de därvid med ungefär 4 300 samtidigt som antalet påbörjade lägenheter i 

flerbostadshus ökade med drygt 300. Under 1982 färdigställdes totalt sett 

något mer än 45000 lägenheter, vilket är nästan 6500 färre än året innan. 

Antalet färdigställda lägenheter under 1983 beräknas ha uppgått till 42 250. 

Småhusbyggandet. räknat som antalet påbörjade lägenheter, har mins

kat med i genomsnitt 15% per år under perioden 1979-1982. Påbörjandet 

har därmed sjunkit från drygt 38 200 lägenheter 1979 till 23 350 lägenheter 

1982. Under 1983 beräknas igångsättningen ha minskat med närmare 19% 

till 19 000 lägenheter. vilket innebär att småhusbyggandet halverats sedan 

1979. 

De privatfinansierade småhusen utgjorde i början av sjuttiotalet ca 30% 

av det totala antalet påbörjade småhuslägenheter. Andelen sjönk fr. o. m. 

1974 successivt och hade 1982 reducerats till endast ca l %. Det privatfi

nansierade småhusbyggandet har alltså nära nog upphört, bl. a. som en 

följd av att det högre ränteläget under senare delen av perioden medfört 

ökade skillnader i boendekostnad mellan småhus med privat och statlig 

finansiering. Räntan i enskilt ägda småhus med statliga lån garanteras 

nämligen till en utgångsnivå på 5,5 %, vilken sedan normalt trappas upp 

med en halv procentenhet årligen. 

Tabell 7: 3 Antal påbörjade och inOyttningsfärdiga bostadslägenheter 1980-1984 

1980 1981 1982 1983 1984 
prcl. prognos 

Ptlbiirjadc' 
Flerbostadshus 17 550 17600 18450 18800 16500 
Småhus 32550 26750 23 350 19000 16500 

Totalt so 100 44350 41800 37800 33000 

I nflyttningsfiirdir<a2 

Flerbostadshus 15900 17600 18350 19900 18500 
Småhus 35 550 34000 26 750 22 350 18000 

Totalt 51450 51600 45100 42250 36500 

1 Ell bostadshus anses bli påbörjat den månad då grundbottenbesiktningen ägt rum 
och/eller de egentliga byggnadsarbetena påbörjats. 
2 Då minst tre fjärdedelar av lägenheterna i ett bostadshus befinner sig i ett sådant 
skick att de kan tas i bruk anses huset vara inflyllningsfärdigt. 

Anm. Samtliga siffror är för 1980-1982 avrundade till närmast hela femtiotal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Av den ovan nämnda genomsnittliga årliga minskningen på 15% i det 

totala småhusbyggandet 1979-1982 förklaras drygt 3 procentenheter av 
tillbakagången i det privatfinansierade byggandet. Ungefär lika mycket 

beror på att påbörjandet av styckebyggda småhus med statliga lån minskat. 
Viktigast för att förklara den totala nedgången är dock minskningen i de 

statsbelånade gruppbyggda småhusen, vilken bidragit med omkring 8 av de 

15 procentenheterna. År 1979 påbörjades ungefär lika många styckebyggda 

som gruppbyggda småhus med statliga lån. Igångsättningen av grupphus 

har därefter fallit med omkring en femtedel årligen. Samtidigt har ändå 
antalet påbörjade lägenheter i gruppbyggda småhus som upplåts med 

hyres- eller bostadsrätt ökat något, varvid den andel som dessa utgör av 

samtliga påbörjade grupphuslägenheter vuxit från en fjärdedel till över 

hälften. Igångsättningen av grupphus med äganderätt har således minskat 

dramatiskt. 
Utvecklingen av hushållens realinkomster och i synnerhet reallöner har 

varit svag de senaste åren och utgör sannolikt en viktig orsak till att 

efterfrågan på nybyggda småhus minskat. Härtill kommer troligen negativa 

effekter på igångsättningen av 1982 års marginalskatte- och avdragsreform. 

Inför 1984 förutses påbörjandet av nya småhus fortsätta att minska i 

snabb takt. De indikationer som ges av bostadsstyrelsens rapportering av 

under hösten inkomna ansökningar om bostadslån pekar både för styckc
byggcia och gruppbyggda småhus kraftigt nedåt. Efterfrågan på styckc

byggda småhus har tidigare uppvisat en. något gynnsammare utveckling, 
men synes nu minska i väl så snabb takt som för gruppbyggda hus. Vid 
kalkylen av småhusinvesteringarna har därför antagits en igångsättning av 
16500 småhus 1984. 

Den genomsnittliga bostadsytan i nybyggda småhus sjönk både 1980 och 
1981; det senare året med närmare 5 %. Uppgifter för 1982 anger en 
ytterligare neddragning med knappt 2 % och det finns skäl att antaga att 

denna utveckling fortsatt även under 1983. Detta kan ses som en strävan 
att bygga billigare och mer energisnåla hus. Till en del förklaras emellertid 

de minskade ytorna av den tidigare nämnda förskjutningen i upplåtelse

form. Småhus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt har nämligen en 

mindre genomsnittlig bostadsyta än de enskilt ägda småhusen. Sedan 

mitten av 1982 tillämpas en ytbegränsningsregel för småhus som innebär 

att statligt bostadslån i allmänhet inte lämnas om den totala ytan överstiger 

180 m2• Som ytterligare ett led i statsmakternas strävan att styra småhus

byggandet mot mindre hus, kommer fr. o. m. andra halvåret 1984 räntebi
drag att utgå endast för lån motsvarande en bostadsyta upp till 120 m2

. 

Bostadsytorna i nyproducerade småhus bedöms fortsätta att minska även 

1984. Kvalitetskomponenten, som utgörs av investeringsvolymen per lä

genhet och till stor del påverkas av ytförändringar, beräknas ha minskat 

med 2% 1983. Under 1984 väntas den minska något mer eller med upp
skattningsvis 2 1/2 %. 
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Igångsättningen av lägenheter i flerbostadshus har under perioden 

1979-1981 legat på en nivå strax under 18 000. Under 1982 steg igångsätt

ningen med omkring 800 lägenheter och under 1983 med ytterligare ca 300 

till 18 800 lägenheter. Påbörjandet under 1983 har utvecklats mycket 
ojämnt regionalt sett. Preliminära uppgifter för 1983 antyder att storstads

områdenas andel av påbörjandet av flerbostadshus stigit kraftigt. Andelen 
beräknas ha växt från ca en tredjedel 1982 till omkring hälften 1983. 

Byggandet i storstadsområdena har således till stor del burit upp utveck

lingen under 1983, medan byggandet av flerbostadshus i övriga riket gått 

tillbaka med omkring 20%. 

Det kan inte längre anses råda någon. generell bostads brist ens i Stor

Stockholmsområdet. även om betydande obalanser mellan utbud och ef

terfrågan beträffande belägenhet, lägenhetsstorlekar m. m. där alltjämt 

kvarstår. Antalet outhyrda lägenheter i Stor-Stockholm har ökat från drygt 

hundra lägenheter i början av 1982 till mer än tusen lägenheter i september 

1983. Detta är för Stockholmsregionens del fortfarande betydligt färre än 
under en stor del av 1970-talet då upp till 6000 lägenheter stod tomma. 

För riket i övrigt har antalet outhyrda lägenheter fortsatt att öka. I mars 
1983 var totalt ca 40000 lägenheter lediga. Därefter har antalet stigit med 

närmare 3 000 i de allmännyttiga bostadsföretagen. Den största ökningen 

under 1983 har ägt rum i kommuner med mer än 75 000 invånare utanför 

storstadsregionerna. En stor del av de tomma lägenheterna finns på orter 
med arbetsmarknadsproblem: det är därför inte troligt att överskottet tas i 

anspråk de närmaste åren. Under 1984 förstärks insatserna för att lindra de 

ekonomiska problemen för de drabbade bostadsföretagen. Detta sker dels 

genom särskilda lån till ombyggnad av bostadslägenheter till andra ända

mål och dels genom ett stöd till de värst drabbade företagen. 
För att stimulera till ett ökat bostadsbyggande infördes, efter förslag ett 

system med hyresrabatter för hyres- och bostadsrättshus som uppförs med 
statliga lån. Hyresrabatt ges för hus påbörjade under 1983 med maximalt 
60 kr. per m2 och år samt för hus som påbörjas under 1984 med maximalt 
45 kr. per m2 och år. Rabatten betalas ut till bostadsföretaget i form av ett 
statligt bidrag. Detta bidrag trappas ned med en femtedel per år. Hyresra

batten är differentierad med avseende på det lokala bostadsmarknadsläget 

och lägenheternas storlek. Dessutom utgår hyresförlustgarantier i form av 

statliga lån som kompensation för utebliven hyra till följd av outhyrda 
lägenheter under 1983 och 1984. 

Den tidigare snabba prisutvecklingen för nyproduktionen av lägenheter i 

flerbostadshus dämpades markant under 1981 och 1982. Prisökningen un

der 1982 stannade vid 5,6%. Under 1983 beräknas priserna ha stigit med ca 

8% och inför 1984 förutses en prisökning på drygt 6%. Som ett led i 

regeringens strävan att bekämpa inflationen kommer den s. k. tidskoeffi-
• cienten att räknas upp med högst 4 % under 1984. Samtidigt ändras bas-

månaden för tidskoefficienten så att den återger det faktiska kostnadsläget 
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under månaden. Detta medför inledningsvis en höjning av lånetaket med 
ca 2%. Om byggkostnaderna under 1984 ökar väsentligt mer än 4% kan 

detta medföra att s. k. merkostnader uppkommer för fastighetsägare, dvs. 
de räntesubventionerade lånen täcker inte hela byggkostnaden. Dessutom 

kan avskaffandet av retroaktiva räntebidrag påverka kapitalkostnaden för i 

synnerhet lägenheter i hyres- och bostadsrättshus. För att dämpa dessa 

effekter har vissa kompensationsåtgärder genomförts. Dessa åtgärder be

står främst i att kostnader som tidigare legat utanför låneunderlaget nume

ra får räknas in i detta. Detta medför att kapitalkostnadsökningarna be

gränsas. 
Igångsättningen av nya lägenheter i flerbostadshus 1984 i storstäderna 

väntas inte nå upp till den höga nivån 1983 utan beräknas falla tillbaka med 

minst ettusen lägenheter. Eftersom utvecklingen i landet i övrigt väntas bli 

fortsatt svag förutses igångsättningen totalt sett minska med drygt 2 000 
lägenheter till 16 500 under 1984. 

Ombyggnadsinresteringarna för flerbostadshus fortsatte att öka mycket 

starkt 1982. Detta var till stor del en följd av de stimulansbidrag till 

ombyggnad av flerbostadshus som utgick under året. Därmed steg om

byggnadsinvesteringarna för bostäder kraftigt totalt sett även om småhus

ombyggnaderna reducerades ytterligare i omfattning. 

Riksdagen beslutade i november 1982 om fortsatta stimulanser av om

byggnadsverksamheten under 1983. Dessa innebar bl. a. att hyresrabatter 

om max 60 kr. per m2 och år utgått till flerbostadshusprojekt för vilka 
ombyggnadsarbetena påbörjats under 1983. Dessutom har ett bidrag - om 
max 15 % av kostnaden - utgått vid värmeisolerande åtgärder i såväl 

flerbostadshus som småhus. 
Ombyggnadsinsatserna i flerbostadshus med statliga bostadslån, som 

utgör ca hälften av· de totala ombyggnadsinvesteringarna, expanderade 

kraftigt under både 1981 och 1982, men har enligt preliminära uppgifter 
ökat endast svagt under 1983. Däremot har den övriga ombyggnadsverk

samheten med statligt stöd 1 fortsatt att utvecklas som under 1982, dvs. 
med en snabb ökning av miljöförbättringsåtgärder i flerbostadshus och 

minskade ombyggnadsinsatser i småhus. En höjning av kostnadsschablo

nerna för energisparstöd under våren 1983 har haft en positiv effekt på 

energisparåtgärderna, vilka beräknas ha ökat med ca 12 % under 1983. Det 

s. k. ROT-program som införs 1984 och som är avsett att stimulera om

byggnadsverksamheten under en tioårsperiod beräknas för 1984 medföra 

en oförändrad subventionsgrad jämfört med 1983. Ombyggnadsinveste
ringarna bedöms under 1984 fortsätta att öka i ungefär oförändrad takt. 

Med ovan angivna förutsättningar om igångsättning och s. k. kvalitets

komponent samt med antagande om oförändrade byggtider jämfört med 
1983 förutses nybyggnadsinvesteringarna i bostäder falla med ca 131/2 % 

1 Exkl. energisparstöd. 
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1984. Investeringarna i flerbostadshus väntas därvid minska med 8%: 

småhusinvesteringarna väntas fortsätta att minska kraftigt eller med 18 %. 
Ombyggnadsverksamheten bedöms öka med 4 % totalt, med en fortsatt 

ökning inom beståndet av tlerbostadshus samt en likaså fortsatt minskning 

av ombyggnadsinsatserna i småhus. Bostadsinvesteringarna väntas såle

des under 1984 utvecklas efter i stort sett samma mönster som 1983 med 

undantag för omslaget i riktning nedåt för nybyggandet av flerbostadshus. 

Totalt sett väntas bostadsinvesteringarna, som framgår av tabell 7: 4, där

med minska med drygt 7% i volym mellan 1983 och 1984. 

Tabell 7:4 Bostadsinvesteringar 1982-1984 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring, 
1983, 1980 års priser 
löpande 
priser 1982 1983 1984 

prcl. prognos 

Nybyggnad 
Flerbostadshus 8049 9.4 2.8 - 8.0 
Småhus 9660 -17.6 -19,6 -17,9 

Summa 17709 - 9,0 -ll,O -13,5 

Ombyggnad 
Flerbostadshus 7 568 32,4 12,2 7.3 
Småhus 2020 - 9,9 -16.0 - 8.5 

Summa 9588 17,9 4,8 4,0 

därav: med energisparstöd 1 2215 4,3 12.3 8.3 
med annat statligt stöd 1.i 6063 23.0 1.4 2,0 
utan statligt stöd 1 I 021 17.3 12.1 7.8 

Totalt 27297 - 1,8 - 5,9 - 7,3 

1 Med statligt stöd avses här statliga· lån och bidrag. 
2 Häri innefattas ombyggnadslån. förbättringslån och boendemiljöstöd. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Den nu redovisade kalkylen av bostadsinvesteringarna bygger på ett 

antagande om en igångsättning av 33 000 bostadslägenheter 1984. Senare 

information om förväntade anspråk på kreditmarknaden för byggnadskre

ditiv till bostadsbyggandet indikerar att igångsättningen kan bli något läg

re. En schablonmässig kalkyl med, förslagsvis 3000 färre igångsatta lägen

heter, medför att nybyggandet 1984 skulle falla med 17-18 % i stället för 

de angivna 13 1/2 %. De totala bostadsinvesteringarna skulle därmed mins

ka med 10% 1983-1984. 

Industrin 

Mellan 1981 och 1982 minskade industrins investeringsvolym med så 

mycket som 17% och sänkningen av industrins investeringskvot fortsatte 
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<se diagram 7: 2) 1
• I likhet med utvecklingen året före var nedgången 

starkare på byggnadssidan (25 %) än på maskinsidan (15 %) och de statliga 
industriinvesteringarna föll avsevärt mer än de privata. 

Diagram 7: 2 Industrins investeringskvot 1971-1984 
Investeringar/förädlings värde. I 980 års priser. 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1 I diagram 7: 2 har nationalräkenskapernas investeringsvolym grovt uppkorrigerats 
med hänsyn till industriföretagens leasing av maskiner och bilar. Utgångspunkten 
för uppkorrigeringen har varit uppgifter från en specialfråga i majenkäterna 1982 och 
1983 avseende leasing 1981 och 1982. Företagen har fått uppge marknads- och 
inköpsvärdc av de leasade objekten. Enligt undersökningen 1982 har industriföreta
gen införskaffar maskiner och utrustning på leasingkontrakt till ett värde av 980 milj. 
kr. i löpande priser 1981. Detta värde har omräknats till fasta priser och relaterats till 
maskininvesteringarna i den del av sektorn övrigt näringsliv som innehåller leasing
bolagen. Den sålunda för 1981 framräknade andelen har sedan också applicerats på 
investeringarna inom den angivna specialsektorn för åren 1971-1980. För prognos
åren har enkätvärdet på I.I miljard kr. avseende leasing 1982 varit utgångspunkten. 
Leasingtillägget innebär att investeringskvoten under perioden 1976-1982 blir ca 
3/4 procentenhet högre än vad okorrigerade nationalräkenskapsdata anger. 

Framställningen i kapitlet i övrigt bygger däremot på okorrigerade nationalräken
skapsdata. Leasingbolagens egna investeringar i tabell 7: I redovisas alltså i sektorn 
övrigt näringsliv och inte i industrisektorn. 
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Bedömningen av 1983 och 1984 års investeringar grundar sig på statis

tiska centralbyråns investeringsenkät från oktober 1983. Utvärderingen av 

enkäten pekar mot en nedgång i investeringsvolymen 1983 med närmare 

7 %. Säsongrensat från andra halvåret 1982 till första halvåret 1983 minska
de byggnadsinvesteringarna starkt. Maskininvesteringarnas minsknings

takt dämpades däremot. Under andra halvåret synes försvagningen på 

byggnadssidan ha dämpats varigenom också den totala nedgången beräk

nas ha blivit mindre än under första halvåret. Mellan helåren 1982 och 1983 

innebär detta en minskning av byggnadsinvesteringarna med 14% i volym 

och av maskininvesteringarna med 5 %. Det betyder att industrins inves

teringskvot fortsatt att falla. Liksom under 1981 och 1982 beräknas de 

statliga industriinvesteringarna ha fallit avsevärt mer än de privata. 

Företagens planer för 1984 samt planer och utfall för tidigare år redovi

sas i tabell 7: 5. Variationen i avvikelserna mellan planer och utfall tyder på 

att investeringsplanerna revideras på ett sätt som är starkt påverkat av de 

kortsiktiga förändringarna i bl. a. kapacitetsutnyttjande och vinstmargina

ler. Sedan företagen besvarade den förra investeringsenkäten från augusti 

har intrycket av en fortsatt förstärkning av industrikonjunkturen i flera 

avseenden framträtt klarare. Så hart. ex. tillväxten av exporten och indu

striproduktionen förstärkts ytterligare under höstmånaderna. 

Tabell 7: 5 Planerade och faktiska förändringar av industrins totala investeringar 1974-1984 
Årlig procentuell förändring. 1980 års priser 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Planerat i oktober 
året före 1 -3 -4 -5 -13 -15 -1 -9 -19 

Faktiskt inträffad 
förändring Il I () -18 -22 3 20 -9 -17 

Differens 14 5 5 - 5 - 7 4 19 0 2 

1983 1984 

-15 -4 

- 7 (4) 
8 (8) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och enkätårets utfall. För planf<iränd
ringen 1983-1984 har använts det preliminära utfallet för 1983. 

Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade värden. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Härutöver synes vidare de föregående årens devalveringar samt den i 

förhållande till produktionsnivån låga industrisysselsättningen ha medfört 

en ytterligare förbättring av företagens finansiella läge också under tredje 

kvartalet 1983. Dessa förhållanden avspeglas i industriföretagens investe

ringsplaner för 1984 såtillvida att planförändringen mellan augusti och 

oktober är mer positiv än vanligt. Planerna anger dock fortfarande en viss 

fortsatt nedgång i investcringsaktiviteten 1984. Att en kraftig uppdragning 

av företagens augustiplaner borde göras bedömdes emellertid vara det 

rimliga redan i konjunkturinstitutets höstprognos. då industriinvesteringar-
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na förutsågs komma att öka med 4% i volym 1984. Denna prognos har 
behållits då konjunkturbilden framåt väsentligen är densamma nu som då. 
Det betyder att företagens oktoberplaner har justerats upp med 8 procent
enheter. Vad gäller fördelningen på byggnader och maskiner har dock de 
reviderade planerna föranlett en ändring av prognosen. Industrins bygg
nadsinvesteringar antas nu komma att öka med 9 % medan dess maskinin
vesteringar antas öka med 3 %. I höst prognosen förutsågs byggnadsinves

teringarna minska med 3 %. För maskininvesteringama bedömdes ökning
en bli 5%. 

Diagram 7: 3 Investeringar inom industrin, totalt och uppdelat på branscher 1976-
1984 
1980 års priser. Index 1980= I 00 
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Anm. Branschuppgiftl!rna för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på sam
ma sätt som vad gäller industrin som helhet. Investeringar i bilar ingår. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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I diagram 7: 3 redovisas investeringsutvecklingen på branschnivå. 

Branschuppgifterna för prognosåren har schablonmässigt korrigerats på 

samma sätt som vad gäller industrin som helhet. Den kraftiga minskningen 

av industriinvesteringarna 1982 visar sig också i kraftigt krympande inves

teringar inom alla fyra i diagrammet redovisade branscher. Under 1983 

anger kalkylerna att särskilt järn- och stålverken och massa- och pappers

industrin men även verkstadsindustrin dragit ner sina investeringar ytterli

gare. Investeringarna inom gruppen övriga branscher beräknas däremot 

ligga kvar på 1982 års nivå. Från 1983 till 1984 förutses vändningen uppåt 

inträffa i verkstadsindustrin och järn- och stålverken. För massa- och 

pappersindustrin och för gruppen övriga branscher ger kalkylerna däremot 

en viss nedgång. 

Handel m. m. 1 

De totala investeringarna inom gruppen handel m. m. var oförändrade 

1982. Härvid steg byggnadsinvesteringarna med 5,6 %·medan investering

arna i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med 3,7 %. 
Beräkningarna för 1983 och 1984 baseras på dels en enkätundersökning, 

som statistiska centralbyrån genomförde i november 1983 angående inves

teringar inom handels-. bank- och försäkringsföretag. och dels på uppgifter 

från bl. a. SCB:s byggnadsinventeringar om totala kostnader och byggtider 

för påbörjade byggnadsprojekt inom gruppen handel m. m. 

Påbörjandet av nya byggnadsprojekt inom gruppen privat handel ökade 

med ca 13 % under 1982. Ökningen låg på första halvåret. medan andra 

halvårets igångsättning i det närmaste planade ut. Den tilltagande igång

sättningen under 1982 kom att resultera i hög aktivitet under senare delen 

av 1982 och in på första halvåret 1983. Under såväl första som andra 

halvåret 1983 steg påbörjandet i hög omfattning, i synnerhet för de stora 
projekten. och torde för helåret 1983 ha ökat med ca 25 %. Detta tyder på 

en fortsatt hög aktivitet även under senare delen av 1983 samt 1984. För 

helåret 1984 väntas påbörjandet totalt sett plana ut. Härvid har en ned

dragning av igångsättningen för stora projekt, från en hög nivå 1983, 

förutsetts. Igångsättningen av små projekt uppskattas emellertid fortsätta 

att växa om än i lägre takt 1984 än 1983. De små projektens relativt sett 

korta byggtider medför att en stor del av kostnaderna för dessa faller ut 

under 1984. Sammantaget indikerar dessa antaganden fortsatt ökning i 

byggnadsinvesteringarna inom privat handel 1983. För 1984 förefaller en 

ytterligare uppgång om inemot 10 % trolig. 

Investeringsenkäten visar att företagen planerar minskade maskininves

teringar under 1983 och 1984. Tidigare års enkätsvar visar emellertid 

genomgående en benägenhet att underskatta utfallet för såväl innevarande 

1 Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i varuhandel. 
bank- och försäkringsverksamhet, teater, hotell. restauranger. lagerbyggnader samt 
fastighetsförvaltning. 

9 RiksdaRen 1983184. I sam/. Nr.100. Bilaga I. I 
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som nästföljande år. vilket föranleder en korrigering av prognosen. Ma

skininvesteringarna bedöms minska med ca 9 % 1983 medan de antas öka 

med 5 % under 1984. De totala investeringarna inom privat handel m. m. 

förutses därmed minska med ca 1 % 1983 för att sedan öka med 7 ,5 % 

1984. 

Statliga inl'esteringar 

De totala statliga investeringarna ökade med knappt två procent i volym 

mellan 1981 och 1982. Av tabell 7:6 framgår att investeringsaktiviteten 

minskade inom de statliga företagen och ökade i de statliga affärsverken. 

Inom de statliga myndigheterna ökade investeringsvolymen med I a 2 o/c. 

Byggnadsinvesteringarna ökade totalt för staten medan maskinivestering

arna minskade. 

Till grund för beräkningarna av de statliga investeringarna 1983 och 1984 

ligger bl. a. enkäter hos affärsverk och statliga företag. Dessa samlades in i 

oktober 1983 av statistiska centralbyrån. 

Den totala statliga investeringsaktiviteten beräknas ha legat på en i stort 

sett oförändrad nivå 1983 jämfört med 1982. Maskinivesteringarna minska

de med drygt 2 % medan byggnads- och anläggningssidan ökade något. ca 

1%. 

Tabell 7: 6 Statliga investeringar 1980-1984 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring. 
1983. 1980 års priser 
löpande 
priser 1980 1981 1982 1983 1984 

prel. prognos 

Statliga affärsverk 1 

exkl. industri 11831 W.5 - 1.2 21.9 1,2 -13.1 
Statliga myndigheter 
inkl. militära 5904 -8.6 -13,8 1.5 7,9 - 1.7 
Statliga företag 1 

(industri m. m.) 3 516 32.3 -22.4 -30.3 -17,6 8.8 

Statliga investeringar 
totalt 21251 13,9 -11,5 1,7 - 0,7 - 6,3 

därav: byggnader 11369 7,0 -12,l 6,8 0,7 - 6,9 
maskiner 9882 22,8 -10,9 - 4,1 - 2.4 - 5.5 

1 Organisatoriska förändringar inom televerket gör att vissa investeringar. fr. o. m. 
1983, kommer att redovisas under de statliga företagen istället för affärsverken. Om 
inte denna ändring skett hade de statliga affärsverkens utvecklingstal för 1983 och 
1984 varit 2.6 % och -8,5 % medan de statliga företagens hade varit -21,5 % resp. 
-6.9%. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska t:entralbyrån. 

De statliga affärsverken kan förväntas ha ökat sina investeringar med ca 

1 % 1983. Byggnads- och anläggningsinvesteringarna ökade ungefär 7 % 

och maskininvesteringarna minskade ca 5 %. Viss omorganisation inom 

televerket (se nedan) medför att en del investeringar fr. o. m. 1983 registre

ras som investering i statliga företag i stället för statliga affärsverk. 
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Myndigheterna ökade investeringarna med 8 % 1983. Det är här främst 

byggnads- och anläggningssidan som ökat bl. a. genom ökade anslag till 

vägbyggen. Maskininvesteringarna beräknas ha stigit med 2 %. 

De statliga företagen beräknas 1983 minska sina investeringar kraftigt. 

De statliga elföretagen är kraftigt bidragande till denna utveckling. Minsk

ningen blir dock mindre än vad som angavs i konjunkturinstitutets höstrap

port 1983. En omorganisation inom televerket har medfört att vissa inves

teringar fr. o. m. 1983 sker via ett dotterbolag, Tclefinans AB, som ingår i 

gruppen "statliga företag". Totalt beräknas de statliga företagen lika fullt 

ha minskat investerings volymen med ca 18 % 1982-1983. Hela minskning

en sker på byggnads- och anläggningssidan; maskininvesteringarna ligger 

på oförändrad nivå. Om Telefinans investeringar i stället lagts till affärs

verken hade minskningen för 1983 blivit 21 %. 
Den statliga sektorn förväntas totalt sett minska investeringsvolymen 

med ca 6 % 1983-1984. Byggnads- och anläggningssidan väntas minska i 

något högre grad än maskinsidan. De statliga myndigheterna väntas mins

ka investeringarna något. Det är byggnads- och anläggningssidan som 

sjunker medan maskininvesteringarna ökar något. De statliga affärsver

kens investeringsvolym antas minska med hela 13 %1
• 

De statliga företagen beräknas öka investeringarna med 9 % under 1984. 

Byggnads- och anläggningssidan kan antas minska medan maskininveste

ringarna ökar kraftigt. Det är här tillskottet från Telefinans som svarar för 

uppgången. Om dessa investeringar i stället skulle bokföras hos televerket 

hade den förväntade investeringsminskningen 1984 fått anges till 7 %. 

Kommunala investeringar 

De kommunala investeringarna minskade med 4 % 1981-1982, varvid 

byggnadsinvesteringarna, som utgör mer än fyra femtedelar av kommuner

nas investeringar, sjönk med 5 % medan maskininvesteringarna ökade 
med 4 % (se tabell 7: 7). 

Till grund för kalkylerna över investeringsutvecklingen 1983 och 1984 

ligger en av statistiska centralbyrån i oktober insamlad enkät bland primär

kommuner och landsting samt en enkät avseende vissa av de kommunägda 

företagen. 

1 Om inte Telefinans brutits ur televerket hade minskningen stannat vid ca 8 '/{;_ 
Vidare har televerket fr. o. m. oktober 1983 börjat bokföra anskaffningen av telefon
apparater som kostnad i rörelsen vilket ger ett bortfall pii 250-300 milj. kr.far i 
investeringsstatistiken. Om inte heller denna omläggning hade skett skulle utveck
lingstalen för de statliga affärsverken blivit 3 'le· för 1983 och - 7% 1984. 
2 I detta avsnitt redovisas <le kommunala investeringarna exkl. bostäder och indu
stri. 
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Tabell 7: 7 Kommunala investeringar 1982-1984 (exkl. bostäder och industri) 

Primärkommuner 
därav: affarsverk 

myndigheter 
Landsting 
Övriga 1 

Summa 

därav: byggnader 
maskiner 

Milj. kr. 
1983, 
löpande 
priser 

13 833 
4525 
9308 
5445 
4858 

24136 

20068 
4068 

Årlig procentuell förändring, 
1980 års priser 

1982 1983 1984 
prel. prognos 

-I0,2 -0,9 -3,2 
- 5,0 -0.9 -6.7 
-12.4 -0,9 -1.."i 

5,2 7.4 -0.3 
7,7 -7,9 -5,6 

- 3,8 -0,7 -3,0 

- 5,2 0,7 -4,6 
4,1 -7.4 5,6 

1 Här ingår kommunala företag, församlingar m. m. Kommunal industri och bostä
der ingår däremot inte. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Primärkommunernas och landstingens investeringar för 1983 har mot 

bakgrund av erfarenheterna från tidigare enkäter justerats ned på maskin

sidan. Maskininvesteringarna beräknas därmed ha minskat med ca 4 % 

under 1983. Inkl. de kommunägda företagens maskininköp beräknas ned

gången till drygt 7 %. Byggnadsinvesteringarna inom primärkommuner 

och landsting beräknas ha stigit med ca I 1/2 %. Även på byggsidan verkar 
emellertid de kommunägda företagen neddragande på utvecklingen 1982-

1983 och inkl. dessa beräknas de kommunala bygginvesteringarna ha ökat 

med drygt 112 % och de totala kommuninvesteringarna ha minskat med 

0,7%·. 

I tabell 7: 8 redovisas kommunernas investeringsplaner för 1984 omräk

nade till procentull volymförändring med planerade och faktiska volymför

ändringar under några tidigare år. De av kommunerna angivna planerna 

omräknas till investeringsbelopp i fast prisnivå. Prisutvecklingen 1983-

1984 har därvid kalkylerats till ca 6,5 %. Av tabellen framgår att mer 

betydande skillnader mellan planerad och faktisk volymförändring främst 

föreligger för åren 1978-1980 då förhållandevis stora överskattningar 

gjordes i oktoberplanerna. Det kan samtidigt noteras att planerna för dessa 

tre år var klart expansiva. Under hela den redovisade perioden är det 

endast 1977 som någon större planerad volymökning faktiskt realiserats. 

För 1983 underskattades utvecklingen med ca 4 procentenheter; i stället 

för en planerad volymminskning om 3 % anger föreliggande uppgifter en 

ökning med I %. Det bedöms sannolikt att utvecklingen underskattas även 

1984, om än i mindre utsträckning. Den planerade volymnedgången har 

sålundajusterats upp med en procentenhet och investeringarna som omfat

tas av enkäten bedöms därmed minska med 3 % 1984. 
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Tahell 7: 8 Planerade 1 och faktiska förändringar i primärkommunernas och landstingskommunernas totala 
investeringar 1974-1984 
Årlig procentuell förändring, 1980 års priser 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Planerat i oktober 
föregående år -9 -I -2 10 7 11 Il 0 -6 -3 -4 
Faktiskt inträffad 
förändring -8 -2 -2 10 - 5 - I 6 -I -6 (I) (-3) 
Differens I -I 0 0 -12 -12 -5 -1 0 (4) ()) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och enkätårets utfall. Planerad volym-
förändring 1983-1984 är beräknad utifrån en bedömning av 1983. Uppgifter inom parentes är preliminära eller 
prognoser. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Till det med ledning av enkäten bedömda värdet för de kommunala 

investeringarna 1984 har lagts beräknade effekter av de sysselsättningsska

pande åtgärder som regeringen presenterade i oktober 1983. Det har inte 

ansetts troligt att kommunerna hunnit beakta dessa i sina enkätsvar. Åtgär

derna gäller bl. a. ökat statligt stöd till allmänna samlingslokaler, till an

skaffande av lokaler för trossamfund och till byggande av s. k. statskom

munala vägar. De beräknas dämpa den väntade volymminskningen för de 

kommunala investeringarna 1983-1984 med knappt en procentenhet. Ef

ter beaktande av stimulansåtgärdernas effekter väntas primärkommuner

nas investeringar minska med drygt 3 % och landstingskommunernas inve

steringar bli totalt sett ungefär oförändrade 1984 jämfört med 1983. 

De kommunala företagens investeringar väntas mot bakgrund av de 

enkätuppgifter som insamlats i oktober för kommunal fastighetsförvalt

ning, renhållning och kommunala elverk utvecklas svagt. Sammantaget 

bedöms investeringarna inom kommunala företag och övriga kommunala 

verksamheter (dvs. församlingar m. m.) minska med mer än 5 % 1983-

1984, varvid byggnadsinvesteringarna väntas minska med mer än 10 % 

medan maskininvesteringarna förutses återhämtas och öka med minst 

15 % efter en kraftig tillbakagång 1982-1983. För den förutsedda ökningen 

på maskinsidan svarar de kommunala elverken. 

De totala kommunala investeringarna exkl. bostäder och industri väntas 

därmed minska med 3 % 1983-1984, varvid det kommunala byggandet 

förutses minska med närmare 5 % och de kommunala maskininköpen öka 

med närmare 6 %. 

7 .3 Lagerinvesteringarna 

Den lageravvecklingsfas för den svenska ekonomin som inleddes i bör

jan av 1981 fortgick i stark takt ännu under 1983. Lagerneddragningen, 

som under 1981 kom att uppgå till knappt 5 1/2 miljarder kr. i 1980 års 
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priser ökade under 1982 till drygt 5 1/2 miljarder kr. för att under 1983 
intensifieras så att den då uppgick till nära 6 1{2 miljarder kr. De samlade 
lagerstockarna har således de tre senaste åren sänkts med 17 1/2 miljarder 
kr. De är betydligt mer än den ökning av lagren om ca 10 miljarder kr. som 
kom att ske under uppbyggnadsfasen 1978-1980. 

Inom resp. år kan man inte alltid återfinna den jämnhet i förloppet som 
ser ut att ha präglat lagerutvecklingen mellan respektive helår. Under 1982 
t. ex. bromsades lageravvecklingen kraftigt upp mot slutet av året för att 
under första halvåret 1983 ånyo accelerera. Lageravvecklingen första halv

året 1983 kom att säsongrensat sett uppgå till något mer än 5 112 miljarder 
kr. Tredje kvartalet 1983 kom en ny uppbromsning; totalt kom lagren att 
bli i stort sett oförändrade. Av allt att döma har dock lageravtappningen 
fortsatt under fjärde kvartalet så att nedgången i lagerstockarna under 
andra halvåret 1983 preliminärt beräknas ha varit på knappt en miljard kr. 

Tabell 7: 9 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1980-1984 
Miij. kr., 1980 års priser 

1980 1981 1982 1983 1984 
prel. prognos 

Jord- och skogsbruk -156 92 284 110 - 50 
Industri 3576 -2285 -5023 -6005 1760 
El-, gas- och vattenverk 47 - 142 - 304 - 365 - 50 
Partihandel 2409 -2202 - 738 - 440 635 
Detaljhandel (inkl. trans-
portmedelshande() 29 - 775 300 -240 

Summa 5905 -5312 -5780 -6400 2055 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

I än högre utsträckning än under 1982 var det inom industrin (exkl. varv) 
som lagervariationerna kom att ske under 1983. Kulmen i industrins lager
avveckling ser ut att ha nåtts under första halvåret 1983 då minskningarna 
av alla tre lagertyperna var mycket betydande. Både vad gäller insatsvaror 
och varor i arbete kom under andra halvåret en uppgång till stånd som 
väntas fortsätta under 1984 och då successivt öka i omfattning. För färdig

varorna däremot tyder de preliminära beräkningarna på en något starkare 
lagerminskning andra halvåret 1983. Ännu under första halvåret 1984 för
utses denna avtappning fortgå för att under andra halvåret vända till en 
begränsad uppgång. Sammantaget skulle industrins lager. exkl. varven öka 

med 1,9 miljarder kr. 1984 efter att ha minskat med 3 ,9 miljarder kr. under 
1983. Prognoserna för 1984 är försiktigt hållna och innebär att lagerkvoten. 
dvs. lagerstockarna sedda i relation till produktionsnivån, fortsätter att· 
falla särskilt vad gäller färdigvarorna samt i någon mån också för insatsva
rorna. Vad gäller varor i arbete förutses lagerkvoten bli i stort sett oföränd
rad under de bägge halvåren. 
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Varvens lagerförändringar består nära nog helt av varor i arbete. Dessa 
minskade 1983 med hela 1,7 miljarder kr. Någon större förändring beräk

nas inte ske 1984. 

Inom handeln hade lagren sammantaget minskat endast svagt 1983 efter 
1982 års kraftiga uttömningar. Liksom då var det främst inom partihandeln 
som lagerstockarna minskade 1983. För detaljhandeln däremot steg lagren 
ofrivilligt under tredje kvartalet efter en måttlig minskning under första 
halvåret 1983. Under fjärde kvartalet torde handeln åter kunnat minska 

sina lager. Prognoserna för 1984 innebär att en fortsatt anpassning nedåt av 
dessa lager kommer att ske, medan partihandelslagren kan väntas öka 

något. 
Inom el. gas- och vattenverk drogs lagren kraftigt ned 1983 till följd av 

fortsatta nedskärningar av oljelagren. Även för 1984 väntas en minskning. 
Inom jord- och skogsbruk steg lagren av såväl brödsäd som rund virke 

under 1983. Under 1984 förutses inga större förändringar. 
Sammantaget för alla näringsgrenar beräknas därmed lagren öka med ca 

2.1 miljarder kr. 1984 efter 1983 års kraftiga minskning om ca 6,4 miljarder 
kr. Lagerinvesteringarnas utveckling 1983-1984 skulle därmed ge ett posi
tivt bidrag till efterfrågeutvecklingen motsvarande 1,6 % av BNP. 
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Diagram 7: 4 Totala industrins lagervolymförändring 1972-1984 1 

Milj. kr., 1980 års priser. Säsongrensade hal vårsdata 
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1 Exkl. varvens lagervolymförändringar. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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8 Näringslivets lönsamhet, kostnader och priser 

I avsnitt 8.1 redovisas kalkyler och prognoser över driftsöverskotten 1 

inom större delen av näringslivet. Orsaken till att prognoser fortfarande 

saknas för vissa delar av näringslivet är främst svårigheterna att få fram 

tillräckligt underlag för dessa. Driftsöverskotten inom samtliga sektorer 

för vilka prognoser görs framgår av tabell 8: 1. Källa för det historiska 

materialet i detta avsnitt är nationalräkenskaperna. I dagens läge föreligger 

preliminära kalkyler~ över näringslivets driftsöverskott 1982. Sedan den 

reviderade nationalbudgeten presenterades i april 1983 har statistiska cen

tralbyrån genomfört vissa revideringar av driftsöverskotten för tidsperio

den 1970-1981. Dessa är emellertid, med undantag för omräkningen av 

byggsektorns driftsöverskott, av mindre betydelse. Byggsektorns brutto

produktionsvärde innefattar numera även byggproduktion som utförs av 

andra än de privata och offentliga byggföretagen dvs. främst sådan bygg

produktion som i huvudsak har karaktären av "självbyggeri". Till detta 

bruttoproduktionsvärde har även lagts den s. k. investeringsstatistiska 

diskrepansen. inom näringslivet (se kapitel 7). Detta innebär att den i 

nationalräkenskaperna redovisade nivån hos driftsöverskottet inom bygg

sektorn totalt sett ökar kraftigt och får en delvis annorlunda utveckling än 

tidigare. I avsnitt 8.1 redovisas emellertid även lönsamhetsutvecklingen 

för de egentliga byggföretagcn. 

Tillverkningsindustrins vinstutveckling totalt sett analyseras mer utför

ligt i avsnitt 8.2. Där har kalkylerna utvidgats till att omfatta även finan

siella intäkter och kostnader. Det historiska materialet har här hämtats 

från finansstatistiken för företag. Vid en jämförelse mellan nationalräken

skaperna, som används i avsnitt 8.1, och finansstatistiken framgår vissa 

smärre nivåskillnader mellan materialen för vissa variabler samt vissa små 

skillnader i branschklassificeringen. Viktigare är att insatsvaruförbruk

ningen (i princip) värderas till återanskaffningspris i nationalräkenskaps

materialet medan den i finansstatistiken (i enlighet med redovisnings

praxis) värderas till anskaffningspris. 

1 Driftsöverskott är ett nationalräkenskapsbegrepp som i företagsekonomi närmast 
motsvaras av rörelseresultat exkl. lagerprisvinster och efter kalkylmässiga avskriv
ningar. Här använda lönsamhe!sbegrepp diskuteras mer ingående i konjunk!urinsti
tulets rapport 1979: 3. 
2 Uppgifterna för 1982 kommer att revideras hösten 1984. 
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Tabell 8:1 Driftsöverskott i vissa delar av näringslivet 1980-1984 samt hela närin11sli-
vet 1980-1982 
Milj. kr., löpande priser 

Förädlings- Driftsöverskott 
värde 1982 

1980 1981 1982 1983 1984 
prel. prel. prognos 

Jordbruk. skogsbruk 
och fiske 20429 8434 9502 10630 11515 13 580 
Industri exkl. varv 125 945 13129 10798 14937 26070 33 471 
därav: råvaror1 8974 733 - 327 - 327 1651 3400 

bearbetade 
varor 102 893 9118 8021 11489 19944 25093 
övrig industri 3 14078 3 278 3104 3775 4475 4978 

Byggnadsindustri 45441 9895 11593 13 057 12 516 13924 
därav: byggnads-

företag4 40480 5668 6903 8096 7380 8 505 
Tjänster5 87 517 12470 13279 14684 14670 17072 

Summa 279 332 43928 45172 53 308 64 771 78047 

Övriga sektorer6 134182 35454 37 355 48374 

Totalt 413514 79382 82527 101682 

1 Gruvor och mineralbrott. sågverk. massaindustri samt ickejärnmetallverk. 
2 Tillverkningsindustri exkl. råvarubranscherna och övrig industri. 
3 Livsmedelsindustri och petroleumraffinaderier m. m. 
4 Inkl. egenregibyggnadet inom offentliga sektorn. 
; Exkl. varuhandel, bostadsförvaltning samt bank- och försäkringsverksamhet. Där
emot inkluderas offentliga affärsverk. 
6 Här ingår varv, el-, gas, värme- och vattenverk, varuhandcl, bostadsförvaltning. 
bank- och försäkringsverksamhet samt restpost. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

När det gäller finansstatistiken för företag finns nu tillgängligt det defini

tiva utfallet för hela bolagssektorn 1981 och dessutom för 1982 uppgifter 

avseende identiska 1 industriföretag med mer än 50 anställda. 

8.1 Näringslivets driftsöverskott, produktionskostnader och priser 

Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom näringslivet steg på

tagligt 1981-1982 (se diagram 8: I J Det var framför allt industrins lönsam

het som steg, men en ökning ägde också rum inom näringslivssektorerna 

jordbruk, skogsbruk och fiske samt byggnadsindustri. Inom tjänstesek

torn2 blev driftsöverskottsandelen däremot i stort sett oförändrad. Vinst

ökningen inom industrin är främst hänförlig till sektorn bearbetade varor 

och detta trots att lönsamheten inom verkstadsindustrin sjönk. Lönsamhe-

1 Med identisk<l avses här företag för vilka uppgifter finns tillg~\ngliga för såväl 1981 
som 1982 och där väsentlig omorganisation eller annan förändring inte begränsar 
jämförharhcten mellan åren. 
2 Exkl. varuhandcl, bostadsförvaltning samt bank- och försäkringsverksamhet. 
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ten ökade också inom livsmedelsindustrin samtidigt som underskotten 

inom petroleumraffinadcrier m. m. reducerades. När det gäller råvaru

branscherna inom industrin kan för dessa som helhet noteras ett mindre 

underskott av ungefär samma storlek som året innan. Detta till följd av att 

en förbättrad lönsamhet inom gruvindustrin och ickejärnmetallverken mot

verkades fullt ut av att driftsöverskottsandelen sjönk inom sågverken och 

massaindustrin. 

Preliminära kalkyler för 1983 anger en fortsatt ökning av driftsöverskot

tets andel av förädlingsvärdet inom näringslivet. Bilden är dock splittrad 

och de sektorer som beräkningarna omfattar kan i vinsthänseende gruppe

ras - något schablonmässigt - i tre delar. Den första gruppen utgörs av 

industrin exkl. varv, där såväl råvarubranscherna som de branscher som 

producerar bearbetade varor har fått en kraftig förbättring av lönsamheten 

(se diagram 8: I och 8:2). Detta förefaller att till sin huvuddel utgöra en följd 

av de svenska devalveringarna särskilt den som genomfördes 8 oktober 

1982. Den största ökningen av lönsamheten 1983 inträffade inom råvaru

hransclzerna. Devalveringen har här medfört betydande höjningar av de 

svenska företagens försäljningspriser i svenska kronor samtidigt som den 

internationella råvarukonjunkturen förbättrats. Bland råvarorna är det i 

huvudsak endast för trävaror som de svenska företagen sänkt priset rela

tivt de utländska konkurrenterna. Totalt sett synes råvaruproducenterna 

ha höjt försäljningspriserna med 15 % (se tabell 8:2) och ökat produktionen 

med 11 %. Den starka produktionsökningen med därav följande produkti

vitetsstegring medförde att lönekostnaden per producerad enhet sjönk med 

4 % trots att timlönen ökade med 9 1/2 %. Totalt sett steg den rörliga 

kostnaden per producerad enhet inom råvarubranscherna med 10 %·,vilket 

innebar en marginalförbättring om drygt 4 1/2 % jämfört med I % 1982. 

Trots den kraftiga vinstökningen översteg emellertid driftsöverskottsande

len 1983 endast knappt nivån de medelgoda åren 1976 och 1980. Detta 

beror främst på den svaga lönsamheten inom massaindustrin, där man 

ännu 1983 erhöll ett inte obetydligt driftsunderskott. 
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Diagram 8: I Drifl~önrskottets andel av förädlingsvärdet i vissa delar av näringslivet 
1972-1984 
Procent 
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1 Häri ingår de privata och offentliga byggnadsförctagen samt egenregibyggandet 
inom den offentliga sektorn. Däremot ingår ej .. självbyggeri .. o. dyl. 

Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då deldia
grammen ej ritats med enhetlig skall får kurvan olika utseende i de olika deldiagram
men. Beträffande sektoravgränsningarna se noterna till tabell 8: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 8:2 Rörliga produktionskostnader per producerad enhet, produktpriser och marginaler i vissa delar av 
näringslivet 1977-1984 
Årlig procentuell förändring 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prel. prel. prognos 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 
Förbrukning 15,9 7.3 I 1,2 I 1.3 12.0 9,5 8,6 6,7 
Lönekostnad 1 10,8 -3,3 -1,2 1,4 8.5 0.0 7.3 1,0 

Lönekostnad per timme 13,0 4,4 1,7 7,9 10.8 6.0 I 1.6 7.0 
Produktivitet 2,0 7.9 2,9 6,4 2,1 5,9 3,9 5,9 

Summa rörlig kostnad2 13,I 3,4 6,8 7,9 10,5 6.9 8,2 5.2 
Produktpris 6.5 1.5 3,9 I 1,9 10,8 7.3 8,5 7.9 
Marginal - 5.8 -1.8 -2.7 3,7 0,3 0,4 0.3 2.6 

Industri exkl. varv 
Förbrukning 9,7 9.3 12.1 14,9 I0.5 12,8 10,6 5.7 
Lönekostnad' 10,4 5,5 0.2 10,4 I0.9 6,2 2,6 1,8 

Lönekostnad per timme 9,8 10.9 7.9 11,4 10,5 7,0 9,2 5,7 
Produktivitet - 0,5 5,2 7,7 0,9 -0,3 0,7 6,4 3,9 

Summa rörlig kostnad2 9,9 7.9 8,3 13, I 10,7 10,8 8,5 4.7 
Produktpris 7.9 7,9 I0.6 13,4 9,8 12.0 I0,9 5.8 
Marginal - 1.8 0,0 2,1 0.3 -0.8 1.1 2,2 1,1 

Därav: råvaror 
Förbrukning 16,3 -0.5 10.1 18,1 8,0 7,4 13,2 9.8 
Lönekostnad 1 10,0 -0.6 0,9 12,3 12,5 3,8 -3,8 1.7 

Lönekostnad per timme I 1,2 I0,4 4,8 13,0 I0,9 4,7 9,5 5.8 
Produktivitet 1,1 11.1 3,8 0.6 -1,5 0,9 13,8 4,0 

Summa rörlig kostnad2 14.7 -0,5 7.9 16.7 9.0 5,4 IO. I 8.3 
Produktpris 1.8 0,2 16.7 19,4 6.2 6,3 15,2 11.3 
Marginal -11,2 0.7 8, 

.~ 2.3 -2,6 0,9 4.6 2.8 

Därav: bearbetade varor 
Förbrukning 7.8 I 1.6 12,7 11,9 8.7 12,2 11,l 5.5 
Lönekostnad 1 I I ,4 6.1 -0,4 I0,8 10,0 6,7 2.7 1,1 

Lönekostnad per timme 9,9 10,9 8.3 11,3 10,3 7.1 9.1 5,7 
Produktivitet - 1.3 4.6 8,7 0.5 0,3 0,4 6,3 4,5 

Summa rörlig kostnad2 9.1 9.2 7,8 10,8 9.2 10.4 8.3 4,1 
Produktpris 8.3 9.0 10.1 11.0 8.7 I 1.9 10,9 5.2 
Marginal - 0,7 -0.2 2,1 0.2 -0.5 1.4 2,4 I.I 

Byggnadsindustri 
Förbrukning 9.4 tU 9,4 16,I 7.7 9.9 10,0 5.0 
Lönekostnad 1 6.6 7,7 5,5 13.2 I 1,4 2,4 6,7 5.2 

Lönekostnad per timme 13.1 10,5 10.8 I0,5 8,1 4,1 8.9 5,7 
Produktivitet 6,2 2.6 5,0 -2,4 -3,0 1.6 2.1 0,5 

Summa rörlig kostnud2 8,2 8,0 7.7 14.9 9.3 6,7 8,7 5. I 
Produktpris 8,0 6,7 8,9 13.4 10,9 7,5 7,0 6.0 
Marginal - 0,2 -1.2 I.I -IJ 1,5 0,7 -1.6 1.0 

Tjänster 
Förbrukning 12.5 I I.I 10.0 9.1 14.5 10,5 10,2 6.4 
Lönekostnad 1 I 1.3 8,1 6.2 8.3 7.1 6,0 9.7 6,0 

Lönekostnad per timme 15, I 12.0 8.4 12,4 8,4 6,8 9,1 5.7 
Produktivitet 3.4 3.6 2.1 3.8 1.3 0.8 -0.6 -0.3 

Summa rörlig kostnad2 I I ,7 9.3 8.0 8.4 10,7 8,3 10.3 6.9 
Produktpris 10,6 I0,7 9.2 IO,l 10.2 8.6 10.0 8,0 
Marginal - 1,0 1.3 1.1 1.6 -0.5 0.3 -0.3 1,0 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter per 
arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fasta priser per arbetad timme. 
2 Med avdrag för subventioner. 

Anm. Beträffande sektorsavgränsningarna se noterna till tabell 8: I. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Även inom aggregatet bearbetade varor inträffade en betydande vinst

ökning 1982-1983. Till ·skillnad från råvaruföretagen har företagen som 

producerar bearbetade varor använt en betydande del av devalverings

utrymmet till en fortsatt sänkning av priserna relativt de utländska konkur

renterna. De svenska relativpriserna för bearbetade varor beräknas sålun

da ha sjunkit med 4 1/2 % 1982-1983. Till följd av framför allt de därav 

erhållna marknadsandelsvinsterna, kunde företagen öka sin produktions

volym med 4 1/2 %. Arbetsproduktiviteten steg med 6 1/2 %, vilket däm

pade ökningen av lönekostnaderna per producerad enhet till 2 1/2 %. 

Devalveringens fördyrande inverkan på importerade insatsvaror medver

kade emellertid i hög grad till att förbrukningskostnaden per producerad 

enhet ökade med 11 %·, varför den rörliga kostnaden per producerad enhet 

totalt sett steg med 8 112 %. Då produktpriset samtidigt höjdes med 11 %, 

erhölls en marginalökning om 2 1/2 % för bearbetade varor 1982-1983. 

Därmed synes driftsöverskottets andel av förädlings värdet 1983 ha översti

git den jämförelsevis höga nivån 1975. 

Tahell 8:3 Drift~överskott inom industrin 1980-1984 

Milj. kr.. löpande priser 

Föräd- Driftsöverskott 
lings-
värde 1980 1981 1982 1983 1984 
1982 prel. prel. prognos 

Gruvor- och mineralbrott 2549 297 - Il 559 777 I 102 
Järnmalmsgruvor 
Övriga gruvor och 

I 011 - 186 - 325 174 227 223 

mineralbrott 1 538 483 314 385 550 879 
Tillverkningsindustri 
exkl. varv 123 396 12832 10809 14 378 25 293 32 369 

Sågverk 2829 I 039 236 - 255 722 I 039 
Massaindustri 2073 - 422 - 407 - 526 -308 591 
Pappersindustri 5912 - 117 - 233 652 2044 3 738 
Petroleumraffinaderier 548 35 - 392 - 193 211 591 
Järn- och stålverk 6068 -1254 -1969 -I 049 -661 380 
Icke järnmetallverk 1523 - 181 - 145 - 105 460 668 
Verkstadsindustri 
exkl. varv 53 634 5 105 5 928 5 541 95hl 11390 
Livsmedelsindustri 13 530 3 313 3496 3968 4264 4387 
Övrig tillverksindustri 
exkl. varv 37 279 5 384 4295 6345 9000 9585 

Totalt exkl. varv 125 945 13129 10798 14937 26070 33471 

Kii//or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 8: 2 Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet i skogsbruket och vissa 
industribranscher 1972-1984 
Procent 
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1 Exkl. varv, ickejärn metall verk och petroleumraffinaderier m. m. 

Anm. De streckade kurvorna avser tillverkningsindustrin exkl. varv. Då deldia
grammen ej ritats med enhetlig skall får kurvan olika utseende i de olika deldiagram
men. 
Kii/lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Betydande vinstökningar inträffade 1982-1983 inom samtliga här re

dovisade delbranscher inom aggregatet bearbetade varor (se tabell 8: 3 och 

diagram 8: 2). Både pappersindustrin och järn- och stålverken fortsatte att 

förbättra sin lönsamhet kraftigt. Därmed erhöll pappersindu~trin ett bety

dande d1iftsöverskott, medan järn- och stålverken synes ha fått vidkännas 

ett negativt driftsnetto även 1983. Lönsamheten inom verkstadsindustrin 

exkl. varv förbättrades påtagligt 1982-1983. Produktionsvolymen ökade 

med 4 1/2 % främst till följd av marknadsandelsvinster på exportmarkna

derna. Därmed uppnådde verkstadsföretagen en så gynnsam produktivi

tetsutveckling att ökningen av lönekostnaderna per producerad enhet be

gränsades till 3 1/2 % och de rörliga kostnadernas tillväxt per enhet in

skränkte sig totalt sett till 9 1/2 % (se tabell 8: 4). Detta trots att förbruk

ningskostnaderna per producerad enhet steg kraftigt 1982-1983 framför 

allt till följd av devalveringen i oktober 1982 - ungefär en fjärdedel av 

insatsvarorna utgörs nämligen av importerade verkstadsprodukter, vilkas 

prisökning synes ha uppgått till ca 16 % 1982-1983. 

I en andra grupp ingår typiska hemmarknadssektorer såsom byggnadsin

dustri och större delen av tjänstesektorn. Kännetecknande för dessa delar 

av näringslivet är bl. a. att de avsätter det mesta av sin produktion inom 

landet samt att direkteffekterna av en devalvering inte är så kraftiga vare 

sig på kostnads- eller intäktssidan. Lönsamheten inom de.ssa sektorer har 

enligt preliminära kalkyler sjunkit 1982-1983. Detta synes främst vara en 

följd av den svaga inhemska efterfrågeutvecklingen, vilken inneburit att 

företagen inte har kunnat kompensera sig fullt ut för den jämförelsevis 

höga ökningen av arbctskraftskostnaderna genom att höja sina försälj

ningspriser. 

En tredje grupp utgörs av aggregatet jordbruk, skogsbruk och fiske, där 

diiftsöverskottets andel av förädlingsvärdet totalt sett blev i stort sett 

oförändrad. Vinstutvecklingen var dock olika inom de båda delbran

scherna, med en något sänkt lönsamhet inom delbranschen jordbruk och 

fiske och en ökad lönsamhet inom skogsbruket. Båda delbranscherna 

avsätter visserligen den helt övervägande delen av sin produktion på 

hemmamarknaden, men skogsbruket har ändock till skillnad från jordbru

ket en närmare koppling till exportmarknaderna genom att man levererar 

sina produkter till den starkt exportinriktade skogsindustrin. 
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Tabell 8:4 Rörliga produktionskostnader per producerad enhet, produktpriser och marginaler i skogsbruket 
och vissa industribranscher 1977-1984 
Årlig procentuell förändring 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
prel. prcl. prognos 

Skogsbruk 
Förbrukning 17,2 13.2 12,1 10,6 9,1 10,2 10.5 7,0 
Lönekostnad 1 18,0 - 0,8 -2,3 2,0 7,2 1,8 2.4 1,6 

Lönekostnad per timme 13,5 4.0 1.0 5,5 4,7 1,1 8,5 5,7 
Produktivitet - 3,8 4.8 3,3 3.5 -2,4 -0.7 5,9 4,0 

Summa rörlig kostnad2 17,8 3,0 2.2 4,8 7,9 4,8 5.4 3,7 
Produktpris 4,2 - 6,8 1., ... ,_ 17,4 10,l 2.1 8,0 12,5 
Marginal -11,5 - 9,5 0,0 12,0 2,0 -2.6 2.5 8,5 

Sågverk 
Förbrukning 17,6 - 2.6 4,6 16,8 7,9 2,7 9,8 10,5 
Lönekostnad' 7,2 6,5 -1,7 13,8 15,l -5,2 4,9 2.9 

Lönekostnad per timme 11.7 13.4 0,0 16,0 12.4 2,9 11.4 5,7 
Produktivitet 4,3 6,5 1.7 1.9 -2,3 8,5 6.2 2.7 

Summa rörlig kostnad2 15.1 - 0,5 3.1 16,l 9,5 0,8 8,7 8.9 
Produktpris 11.5 1,5 11,3 20,l 2,6 -3.3 17,0 10.0 
Marginal - 3, 1 2.0 8,0 3,4 -6,3 -4,l 7.6 1.0 

Massa- och pappersindustri3 

Förbrukning 11,0 - 3,2 11,5 20.1 14.6 7,6 6.3 5,9 
Lönekostnad 1 12,I - 2,9 -2.3 12,5 7,7 10,4 -4,0 -0.1 

Lönekostnad per timme 10,6 12,3 6.4 12.1 10,6 6,6 10.2 5,7 
Produktivitet - 1,4 15,7 8,9 -0.4 2,7 -3,5 14,7 5,9 

Summa rörlig kostnad2 11,3 - 3,1 8,2 18.4 13,2 8,2 4,2 4,8 
Produktpris - 0,9 0,3 15,0 17,2 13, I 12,5 9,2 11,0 
Marginal -11,0 3,5 6,3 -1.0 -0,I 4,0 4,8 5,9 

Järn- och stålverk 
Förbrukning - 2.4 12.8 16,5 10,4 2,9 13,4 6,5 2,0 
Lönekostnad 1 16.4 -10,7 -9,2 13.4 13,0 2,3 0,1 -0,8 

Lönekostnad per timme 7,5 4.1 7,9 10,8 10,9 7.0 9,7 5,7 
Produktivitet - 7,7 16,6 18.9 -2,3 -1.8 4,6 9,6 6,6 

Summa rörlig kostnad 4.1 3.7 7,9 11.2 5,8 10,0 4,7 1,2 
Produktpris 4,7 10,0 16.1 13,5 2.3 16,6 7,5 6,0 
Marginal 0,6 6,1 7,6 2,1 -3,3 6,0 2.7 4,7 

Verkstadsindustri exkl. varv 
Förbrukning 8,6 14,0 10,5 9,3 7.7 14,1 12,8 6,0 
Lönekostnad 1 12,2 8,5 -2.4 7,8 9,3 7,7 3.4 0,1 

Lönekostnad per timme 9,5 10.4 8,3 11,3 10,6 7,8 9,1 5,7 
Produktivitet - 2.4 1,8 11,0 3,2 1,2 0,1 5,6 5,6 

Summa rörlig kostnad2 10,1 11,5 5,2 8,6 8,3 11,9 9,4 4,0 
Produktpris 8.4 10.1 7,9 8.3 8,8 11,3 11.9 4,5 
Marginal - 1,5 - 1,3 2.6 -0,3 0.5 -0,5 2.3 0.5 

Övrig tillverkningsindustri4 

Förbrukning 11,0 9.2 10.9 12.1 11.8 13,2 9,8 6,6 
Lönekostnad 1 9,8 8,5 4,5 12.7 8,9 4,8 4,5 3.8 

Lönekostnad per timme 10.4 12,8 8.4 11.4 10,2 6.6 9,2 5,7 
Produktivitet 0,7 2,3 4,9 -1.5 0,5 1,0 4,5 1,8 

Summa rörlig kostnad2 10,6 8,7 8,9 12,3 11,I 10,8 8,3 5,8 
Produktpris · 10,5 8,7 9.5 11,8 10.0 12,3 9,6 5,7 
Marginal - 0,1 0,0 0,6 0,6 -1,0 1.4 1,2 -0,I 

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter per 
arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fasta priser per arbetad timme. 
2 Med avdrag för subventioner. 
~· SNR 3421 och 3422 dvs. exkl. pappersvaruindustri. 
4 Exkl. varv. ickcjämmetallverk och petroleumraffinaderier m. m. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

10 Riksdagen I983!84. I sam/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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Lönsamheten inom näringslivet beräknas fortsätta att stiga 1983-1984. 

Vinstökningar förutses därvid inom samtliga de sektorer som kalkylerna 

omfattar. Till detta bidrar i hög grad den jämförelsevis måttliga timlö

neökning om knappt 6 % som förutsätts i kalkylerna för samtliga del

branscher. Starkast lönsamhetstillväxt förutses inom industrin exkl. varv, 

även om tillväxttakten där väntas halveras jämfört med utvecklingen 

1982-1983. Liksom 1983 beräknas lönsamheten öka mest i rål'Gruhran

scherna. Det är framför allt massaindustrin som förutses fortsätta att öka 

sin driftsöverskottsandel kraftigt. Därmed bedöms massaindustrin uppnå 

ett inte obetydligt driftsöverskott 1984, vilket inte har inträffat sedan 1976. 

Även sågverken väntas öka sin lönsamhet ytterligare. 

När det gäller branscherna som producerar bearbetade varor beräknas 

driftsöverskottsandelen 1984 något överstiga den höga nivån 1974. Produk

tionsvolymen förutses stiga med drygt 4 1/2 % 1983-1984, bl.a. till följd 

av vissa ytterligare marknadsandelsvinster inom OECD-länderna. Arbets

produktiviteten väntas därmed öka med 4 1/2 % vilket medför att lönekost

nadsökningen per producerad enhet dämpas till I %. Då samtidigt prisupp

gången för företagens insatsvaror väntas avta kraftigt innebär detta att 

ökningen av den rörliga kostnaden per producerad enhet kan beräknas till 

4 %. Produktpriserna väntas stiga med drygt 5 %, varför marginalföränd

ringen blir positiv även 1983-1984. 

Lönsamheten väntas 1984 öka mest inom delbranscherna pappersindu

stri samt järn- och stålverk. Inom den sistnämnda delbranschen beräknas 

driftsnettot bli positivt för första gången sedan 1970. V crkstadsindustrin 
exkl. varv förutses öka sin driflsöverskottsandel ytterligare. Detta beror 

främst på att lönekostnaden per producerad enhet inte väntas öka nämn

värt 1983-1984. Produktprishöjningen har kalkylerats till 4 1/2 %. Därvid 

förutses verkstadsföretagen genomföra något större prishöjningar på hem

ma- än på cxportmarknaderna. Lönsamheten inom övriga delbranscher 

som producerar bearbetade varor väntas 1984 totalt sett ligga kvar på 

ungefär samma nivå som året innan. Arbetsproduktiviteten förutses här 

öka betydligt mindre än inom ovan nämnda delbranscher. 

8.2 Tillverkningsindustrins vinstutveckling 

Driftsö1•erskott. produktionskostnader och priser 

Driftsöverskottets andel av förädlings värdet inom tillverkningsindustrin 

exkl. varv steg 1981-1982 och var därmed tillbaka på samma nivå 1982 

som 1980 (se tabell 8: 5). Vinstuppgången betingas av att företagen höjde 

sina produktpriser med i genomsnitt 12 % 1981-1982 (se diagram 8:3). Till 

denna förhållandevis kraftiga prisökning bidrog i hög grad devalveringarna 

1981 och 1982. Den fördyrande inverkan som devalveringarna hade på 

företagens förbrukning av insatsvaror motverkades i det närmaste helt av 

en jämförelsevis måttlig timlöneökning, varför den rörliga kostnaden totalt 

sett per producerad enhet ökade endast obetydligt mer än året innan. 
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Tabell 8:5 Förädlingsvärde i tillverkningsindustrin exkl. varv 1977-1984 
Löpande priser 

1977 1978 1979 1980 1981 

Milj. kr. 
Lönekostnad 1 69540 73349 78481 86533 92401 
Kapitalförslitning 9207 10397 11412 12880 14227 
Driftsöverskott exkl. 
subventioner 3 011 2779 9381 9864 7751 
därav: driftsöverskott inkl. 

subventioner 3866 4056 10874 12832 10809 
./. subventioner 855 1277 1493 2968 3058 

Förädlings värde 81758 86525 99274 109277 114379 

Prncent av Jöriidlingsvärdet 
Lönekostnad 1 85,0 84,8 79,1 79,2 80,8 
Kapitalförslitning 11,3 12,0 11,5 11,8 12,4 
Driftsöverskott exkl. 
subventioner 3,7 3,2 9,4 9,0 6,8 
därav: driftsöverskott inkl. 

subventioner 4.7 4.7 10,9 11.7 9,5 
./. subventioner 1,0 1.5 1,5 2,7 2,7 

Förädlingsväde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 Löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuanknutna indirekta skatter. 
2 Icke varuanknutna subventioner. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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1982 
prel. 

95875 
16186 

11335 

14378 
3043 

123396 

77,7 
13,1 

9,2 

Il .7 
2,5 

100,0 

Preliminära kalkyler för 1983 anger en kraftig höjning av lönsamheten 

inom tillverkningsindustrin exkl. varv. Därmed beräknas driftsöverskotts

andclen ha nått upp till 1975 års nivå. Denna utveckling följer av att 

produktpriserna steg med 11 %. medan samtidigt den rörliga kostnaden 

per producerad enhet ökade med endast 8 1/2 %. Kostnadsutvecklingen 
sjönk därmed påtagligt 1983 jämfört med året innan, vilket till stor del 

förklaras av en beräknad kraftig höjning av arbetsproduktiviteten 1982-
1983. • 

1983 1984 
prel. prognos 

103 232 109389 
18766 20512 

21934 28736 

25293 32369 
3 359 3633 

143932 158637 

71,8 69,0 
13,0 12,9 

15,2 18,I 

17,5 20,4 
2,3 2,3 

100,0 100,0 
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Diagram 8: 3 Rörliga produktionskostnader, produktpriser och marginaler per pro
ducerad enhet i tillverkningsindustrin exkl. varv 1964-1984 
Årlig procentuell förändring 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet beräknas fortsätta att stiga 
1983-1984. Takten i lönsamhetsökningen förutses dock sjunka till mindre 
än hälften jämfört med utvecklingen 1982-1983. Lönsamheten väntas 
därmed inte fullt nå upp till den höga nivå som förelåg 1974. Detta beror 
främst på att råvarubranscherna inom tillverkningsindustrin nu inte alls 
kan räkna med så höga nivåer på sina driftsöverskottsandelar som detta år. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Företagens finansiella intäkter och kostnader har sedan mitten av 1970-

talet fått allt större betydelse för deras vinstsituation. De finansiella kost
naderna var 1981 drygt tre gånger större än 1975, vilket realt sett motsvarar 

i det närmaste en fördubbling av ränteutgifterna under denna tidsperiod. 
Samtidigt har emellertid de finansiella intäkterna ökat realt sett med drygt 
tre fjärdedelar, varigenom ränteintäkterna 1981 uppgick till i det närmaste 
samma nominella belopp som rörelseresultatet efter avskrivningar. I tabell 
8: 6 redovisas rörelseresultatet inom tillverkningsindustrin bl. a. med fi
nansnettot inräknat. Inga uppgifter finns ännu tillgängliga när det gäller 
utfallen av företagens finansiella intäkter och kostnader 1983. Utförda 
kalkyler pekar emellertid på en fortsatt ökning av ränteintäkterna såväl 
1983 som 1984, medan ränteutgifterna i stort sett väntas ligga kvar på 1982 

års nivå. Det sistnämnda främst emedan företagen förutses använda en 
betydande del av resultatförbättringen 1983 och den väntade vinstökning

en 1984 till att amortera ned sina skulder. Dessutom väntas den genom
snittliga räntenivån bli lägre 1983 och 1984 än 1982. 

Tabell 8:6 Förenklad resultaträkning samt marginaler för tillverkningsindustrin 1977-1984 
Milj. kr .. bokföringsmässiga värden 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
prcl. prel. 

I Bruttointäkter av rörelsen 240062 260 135 294 703 331 456 353 799 400572 465 500 
2 Rörelseresultat före 

avskrivningar 12709 12732 21924 24014 23618 30895 45200 
3 Bruttomarginal (2/1) 4,9 7,4 7,2 6,7 7.7 9,7 
4 Bruttomarginalförändring1 -\,6 -0,4 2.5 -0,2 -0.5 1,0 2.0 
5 Bokföringsmässiga 

avskrivningar 7405 7 501 9101 10674 10640 11682 14400 
6 Resultat efter avskrivningar 

(2-5) 5304 5231 12823 13340 12978 19213 30800 

7 Finansiellt netto -2228 -2971 -2730 -2795 -4 708 -2967 -700 
därav: intäkter 6632 7244 8 231 10876 12324 15505 17 300 

kostnader 8860 10215 10961 13 671 17032 18472 18000 
8 Resultat efter finansnetto 

1984 
prognos 

510200 

54100 
10.6 
0,9 

16500 

37600 

I 000 
19300 
18300 

(6 + 7) 3076 2260 10093 10545 8270 16246 30100 38600 
9 Nettomarginal (8/1) 1.3 0,9 3,4 3,2 2.3 4,1 6,5 7.6 

10 Nettomarginalförändring 1 -1,5 -0,4 2.5 -0,2 -0,9 1,8 2,4 1,1 

1 Förändring mätt i procentenheter. 

Anm. l tabellen saknas extraordinära poster, bokslutsdispositioner samt skatt jämfört med en fullständig 
resultaträkning. 

Källor: SOS företagen samtliga företag 1977- 1981. Ut vecklingen 1981-1982 avser identiska industriföretag 
med mer än 50 anställda. 1983-1984 enligt konjunkturinstitutet. 
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Räntabilitet m. m. 

Vid jämförelser över tiden är vinstuppgifter i milj. kr. inte något bra mått 
på lönsamheten i industrin eftersom de påverkas av bl. a. inflationen och 
förändringar av industrisektorns storlek. Ett vanligt sätt att ökajämförbar
heten mellan olika år är att redovisa resultatet i förhållande till det insatta 
kapitalet. I tabell 8: 7 framgår räntabiliteten på totalt resp. eget kapital 
1976-1982 enligt företagsstatistiken samt 1983 och 1984 enligt konjunktur
institutets beräkningar. Det bör betonas att värdena i företagsstatistiken är 

bokföringsmässiga. Vid en historisk jämförelse för 1970-talet visar det sig 
dock att den bokföringsmässiga räntabiliteten på eget kapital väl överens
stämmer med en beräknad nominell räntabilitet 1• Den reala räntabiliteten 
är framräknad som bokföringsmässig räntabilitet dividerad med föränd
ringen under året i konsumentprisindex. Det bör noteras att räntabiliteten 
på eget kapital har beräknats utifrån resultatet efter finansnetto, vilket 
innebär att t. ex. vinstskatt inte belastar resultatmåttet. 

Tabell 8:7 Tillverkningsindustrins räntabilitet 1976-1984 
Procent, bokföringsmässiga värden 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Räntabilitet på eget kapital (REJ 10,9 4,6 3,0 12,I 12,0 8.6 
därav: räntabilitet på totalt kapital (RTJ 5,7 4,6 4,4 6.8 7,3 7,0 

finansieringsfaktor (F) 5,2 0,0 -1,4 5,3 4,7 1,6 

Konsumentprisindex (uppgång 
dec-dec) 9,4 12,8 7,5 9,7 13,7 9,4 

"Real" räntabilitet på eget kapital 1,4 -7,3 -4,2 2.2 -1,5 -0.7 

Finansiering~faktorns komponenter: 
Genomsnittlig skuldränta (RS) 3,9 4,6 4,9 4,8 5,6 6,4 
(RT-RS) 1,8 0,0 -05 2.0 1,7 0,6 
Skuldsättningsgrad (S/E) 2,91 1 2,91 2,77 2,72 2,79 2.78 

Soliditet (E!f) 25,7 1 25,6 26.5 26.9 26.4 26.5 

RE = RT + F F = (RT - RSJ x S/E 

1982 1983 1984 
prel. prel. prognos 

14,8 22,9 24,8 
8,7 10,7 11.7 
6,1 12,2 13.1 

9,9 9,2 4.7 

4,5 12,5 19,2 

6.4 5.6 5.5 
2,3 5.1 6.2 
2,64 2.40 2,12 

27.5 29.4 32,0 

1 Fr. o. m. 1977 inkluderas ett antal s. k. förvaltningsbolag. Detta påverkar skuldsättningsgrad och soliditet 
med -0,2 resp. + 1,7 procentenheter. Övriga tal påverkas endast marginellt av förvaltningsbolagen. 

A.nm. Räntabiliteten är beräknad på resultat efter finansiellt netto men före extraordinära poster. bokslutsdis
positioner och skatt. Skuldsättningsgrad, S/E =Skulder+ hälften av obeskattade reserver/eget kapital+ hälf
ten av obeskattade reserver. 

Källor: SOS företagen för samtliga företag 1976-1981. U tvccklingcn 1981- 1982 avser identiska industriföre
tag med mer än 50 anställda. 1983-1984 enligt konjunkturinstitutet. 

1 En nominell räntabilitetsberäkning grundas på resultat- och balansräkningar där 
samtliga poster värderas till återanskaffningspriser. Se exempelvis bilaga 9 till LU-
80 (DsE 1981:8) samt SOU 1979: 10. "Löner, lönsamhet och soliditet i svenska 
industriföretag" för definitioner och metoddiskussion. 
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Den bokföringsmässiga räntabiliteten på eget kapital har fluktuerat kraf

tigt efter 1970. Det högsta värdet uppnåddes 1974 (27,6 %) och det lägsta 

1978 (3.0 %). Utvecklingen av den bokföringsmässiga räntabiliteten på 

eget kapital överensstämmer relativt väl med utvecklingen hos driftsöver

skottets andel av förädlingsvärdet. Dock blir jämförelser med driftsöver

skottsandelen över längre perioder missvisande när finansnettot uppvisar 

stora förändringar. 

Räntabiliteten på eget kapital steg kraftigt 1981-1982. Av tabell 8:7 

framgår att ökningen av räntabiliteten på eget kapital. med 6.2 procenten

heter, kan delas upp i en ökning av räntabiliteten på totalt kapital med 1.7 

procentenheter och i en ökning av finansieringsfaktorn med 4,5 procenten

heter. Det betydande tillskottet till räntabiliteten på eget kapital som 

erhölls från finansieringsfaktorn kan, emedan den genomsnittliga skuldrän

tan var oförändrad, helt förklaras av ökningen av den totala räntabiliteten 

(bidraget = 2,64x I, 7= 4,5). Om skuldsättningsgradcn hade varit oföränd

rad skulle finansieringsfaktorn ha ökat ytterligare något. Även den "reala" 

räntabiliteten på eget kapital steg påtagligt 1981-1982. 

Devalveringen i oktober 1982 medförde att tillverkningsindustrin för 

1982 har redovisat de hittills största, valutaförlusterna 1• I nedanstående 

tablå framgår dock att såväl den bokföringsmässiga som den "reala" 

räntabiliteten på eget kapital ökade 1981-1982, även efter det att valuta-

förlusterna avräknats: 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Bokföringsmässig ränta-
bilitet på eget kapital 2 0.9 1.9 12,0 12,0 5,7 IOJ 
"Real" räntabilitet på 
eget kapital' -10,5 -5,2 2, I -1,5 -3.4 0.4 

1 Korrigerat för kursförluster. 

Det bör hållas i minnet att företagen (i princip) redovisar sina kursförlus

ter på utländska lån samma år de uppstår. medan vinsterna på utländska 

tillgångar - som dock normalt är mindre än skulderna - enligt försiktig

hetsprincipen inte bokförs innan de realiseras. 

Kalkylerna anger att räntabiliteten på eget kapital fortsatt att öka kraftigt 

1982-1983 och därmed uppgick till 22.9 % 1983. Därvid ökade räntabilite

ten på totalt kapital med 2 procentenheter medan finansieringsfaktorn steg 

rned 6 procentenheter beroende bl. a. på att den genomsnittliga skuldrän

tan minskade från 6,4 % 1982 till 5.6 % 1983. Minskningen av den genom

snittliga skuldräntan var huvudsakligen en följd av att såväl den internatio

nella som den svenska räntenivån sjönk under 1983. Dessutom reducera-

1 Med valutaförluster avses här nettot av företagens redovisade vinster resp. förlus
ter till följd av kursförändringar. 
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des andelen räntebärande skulder emedan företagen amorterade sina lån i 
snabbare takt. Den "reala" räntabiliteten på eget kapital steg med 8 
procentenheter upp till 12 1/2 % 1983. 

En viss fortsatt ökning av räntabiliteten på eget kapital väntas 1983-
1984. Räntabiliteten på eget kapital beräknas därmed nå en nivå (24,8 %) 

som är högre än 1973 09,8 %) och 1975 (17,2 %) men lägre än rekordåret 
1974 (27 ,6 %). De kraftiga resultatförbättringar som företagen väntas upp
nå under tidsperioden 1982-1984, bedöms bl. a. få till följd att soliditeten 
höjs avsevärt och 1984 tangerar den jämförelsevis höga nivån i början av 

1970-talet. 
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9 Den offentliga verksamheten 

Den offentliga verksamheten diskuteras i det följande med utgångspunkt 

från den finansiella utvecklingen för delsektorerna staten, kommunerna 

och socialförsäkringssektorn. 

Avslutningsvis presenteras beräkningar av finanspolitikens effekter på 

samhällsekonomin. 

9.1 Staten 1 

Under senare hälften av 1970-talet och början av 1980-talet var den reala 

ökningen av statsutgifterna högre än tillväxten i såväl statsinkomsterna 

som BNP. 1983 bröts emellertid denna utveckling och för 1984 väntas en 

real minskning av utgifterna. 

Jämförelse mellan BNP och statens inkomster, utgifter och budgetunderskott 1977-
1984 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Budgetunderskottet, 
miljarder kr. 18 33 45 53 66 83 87 82 
Andel av BNP, % 4,8 7,9 9,8 10,1 11,6 13.4 12,5 10,8 
Nominell ökning av 
BNP. miljarder kr. 30 42 50 63 46 51 74 63 
Procentuell förändring 
av statens 
reala inkomster -1,8 -5,7 0,7 0,6 1,6 2.1 7,7 3,2 

utgifter 8,1 5,8 6,3 1.3 4,5 5,5 3.2 -0,4 
utgifter exkl. räntor 7.4 5,4 5.1 -1,9 1,2 1.2 1.3 -3.7 

BNP, proc. volym-
förändring -1.6 1.8 3,8 1.7 -0.5 0,5 1.9 2.6 

Det statliga budgetunderskottet har ökat snabbt under senare år. Ök-

ningstakten har dock bromsats upp 1983. 1984 väntas t. o. m. en minskning 

av budgetunderskottet. Som en följd härav kommer budgetunderskottet 

som andel av BNP att minska. Budgetsaldot var fram t. o. m. 1980 lägre än 

den nominella ökningen av BNP. Därefter har budgetunderskottet varit 

eller beräknats bli större än ökningen av BNP, vilket alltså innebär att 

statsskulden växer snabbare än BNP. 

1 Beräkningarna över statens inkomster och utgifter har hämtats från nationalrä
kenskaperna fram t. o. m. tredje kvartalet 1983. Prognosen för fjärde kvartalet 
baserar sig på material från riksrevisionsverket. För prognosen för 1984 har på 
inkomstsidan riksrevisionsverkets inkomstberäkningar utnyttjats. På utgiftssidan 
ligger riksrevisionsverkets prognos för första halvåret som grund. Andra halvåret 
har prognoserats utifrån budgetförslaget för 1984/85. 
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År 1983 genomfördes den första etappen av den s. k. marginalskattere
formen som syftar till att majoriteten av inkomsttagarna ska ha högst 50 % 

marginalskatt 1985. Tillsammans med vissa justeringar i skatteskalorna, 

som bestämdes i samband med denna reform, sänktes de direkta skatterna 

med 3, l miljarder kr. För att kompensera detta skattebortfall infördes dels 
en s. k. löneavgift på 2 %, dels begränsades underskottsavdragen. Denna 

begränsning väntades inbringa knappt 400 milj.kr., men påverkade endast 

marginellt skatteinkomsterna 1983. Detsamma gäller det nya fackför

eningsavdraget som beräknades innebära ett skattebortfall på 1250 milj.kr. 

Därutöver avskaffades det allmänna försäkringsavdraget. vilket väntas ha 

inbringat 550 milj. kr. Skattereduktionen minskades vidare för skattespa

randet och slopades helt för aktieutdelning. Detta beräknades öka statsin

komstcrna drygt 700 milj.kr. Det nya schablonavdraget under inkomst av 

tjänst beräknas ha medfört ett skattebortfall på ca 1,6 miljarder kr. Skatte

skalorna för 1983 blev dessutom indexerade med 5,8% genom att den s. k. 

basenheten höjdes från 6 900 kr. till 7 300 kr. Jämfört med en beräknad 

skatteinkomst utan denna indexering uppskattas inkomstbortfallet ha blivit 

3,4 miljarder kr. Totalt ger de genomförda beräkningarna vid handen att de 

direkta skatterna skulle ha blivit ca 8,2 miljarder kr. lägre än om 1982 års 

skatteregler hade gällt. Det är dock endast beräknade värden. De skattein

komster som kunde ha influtit med oförändrade skatteskalor skulle mycket 

väl kunna ha uppgått till andra belopp. 
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Tabell 9: 1 Statens inkomster och utgifter 1981-1984 
Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag 

Milj. kr. 
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Förändring.% 

1981 1982 1983 1984 1980- 1981- 1982- 1983-
1981 1982 1983 1984 

Liipundl' prisa 

1 Inkomster 

I. I Direkta skatter 
1.2 Indirekta skatter 
1.3 Socialförsäkrings-

avgifter 
1.4 Övriga inkomster 

2 Utgifter 

2.1 Transfereringar 
2.1.1 Till hushåll 
2.1.2 Till socialförsäk

ringsscktorn 
2.1.3 Till kommuner 
2.1.4 Till företag 

därav: livsmedels- och 
riintcwbventioner 
industripolitiska 
åtgärder 

2.1.5 Till internationell 
verksamhet 

2.1.6 Ränteutgifter 
2.2 Konsumtion 
2.3 Realinvestering 
2.4 Lagerinvestering 
2.5 Köp och försäljning 

av fastigheter 

3 Finansiellt sparande 

4 Utlåning och andra 

164218 181821 215050 235810 11,2 

37152 41257 47980 51570 - 2.3 
.81521 88973 105 200 117870 17.2 

29 239 29 134 35 360 38 150 16.0 
16 306 22 457 26 510 28 220 9.5 

210879 241194 273450 289610 14,3 

156712 183964 212390 225930 17.7 
58301 61633 67770 70000 12.7 

1520 
43038 
24119 

5449 
43999 
30862 

8 880 
48 250 
35 580 

9660 -46.2 
52100 11,3 
30 800 28.4 

10418 11222 12 760 12 780 26.0 

5080 8430 5 330 1500 - 2.9 

4222 
25 512 
48972 

4541 
536 

4 379 
37642 
51609 

4947 
558 

4870 
47040 
54410 

5 830 
680 

5470 
57900 
56830 
6260 

450 

118 116 140 140 

-46661 -59373 -58400 -53800 

2.5 
49.6 
8.2 

- 5,4 

finansiella transaktioner 12 105 13 758 16 160 16 900 
därav: industri-
politiska åtgärder 2 130 1 660 2 400 

5 Kursförluster 1809 2 579 6150 4000 

7 

Korrigerings post 

Totalsaldo 

5 702 7 438 6 290 7 300 

-66 277 -83 148 -87 000 -82 000 

10,7 

11.0 
9.1 

- 0.4 
37.7 

14,4 

17.4 
5.7 

258.5 
2.2 

28.0 

7,7 

65,9 

3.7 
47,5 

5,4 
8.9 

18,3 

16,3 
18.2 

21.4 
18,0 

13,4 

15.5 
IO.O 

63.0 
9.7 

15,3 

13.7 

-36,8 

11.2 
25,0 
5.4 

17.8 

9,5 

7,<, 
12.0 

8.0 
6.5 

6,0 

6.5 
3.5 

9.0 
8.0 

-13.5 

0.0 

-72.0 

12.5 
23.0 
4,5 
7.5 

1980 å r.1· pris er 
Konsumtion 
Rcalinvestering 

45 480 44 124 42 890 42 240 0.5 - 3,0 - 2,8 - 1.5 
4185 4170 4510 4560 -12.8 - 0.4 8.2 1.0 

Anm. Nivån på inkomster och utgifter skiljer sig något från beräkningarna i budgetförslaget av redovisnings
tekniska skäl. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrcvisionsverket och statistiska centralbyrån. 

För 1984 har beaktats de förändringar som riksdagen beslutade om i 

december 1983 (prop. 1983/84:69, SKu 1983/84: 12). Skatteskalorna för 

1984 inflationsskyddas med 4.1 % genom en höjning av basenheten från 

7 300 kr. till 7 600 kr.. vilket innebär ett inkomstbortfall för staten på ca 

2 350 milj.kr. jämfört med om 1983 års basenhet skulle ha tillämpats. 

Vidare sänks marginalskattesatserna vilket innebär ett beräknat skatte-
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bortfall på ca 3 150 milj.kr. Finansieringen av denna del av marginalskat

tereformen sker dels genom höjda energiskatter (se nedan) dels genom att 

inflationsskyddet sänktes från 5,5 till 4, 1 %. 

Utöver dessa åtgärder i direkt anslutning till marginalskattereformens 

andra steg höjdes dessutom förmögenhetsskatten. vilket beräknas inbringa 

ca 900 milj.kr. Borttagandet av subventionerna för skattesparandet väntas 

inbringa ytterligare 600 milj. kr. 

Ungefär hälften av inkomsterna från indirekta skatter kommer från 

mervärdeskatten. Denna är beroende av den privata konsumtionens ut

veckling och den aktuella skattesatsen. Utvecklingen av de indirekta skat

terna varierar till stor del i takt med förändringen av mervärdeskattesat

sen. Den mycket kraftiga ökningen av de indirekta skatteinkomsterna som 

inträffade 1983 berodde huvudsakligen på att momsskattesatsen höjdes 

med 1.3 procentenheter den 1 januari 1983. 

Övriga indirekta skatter består av punktskatter och arbetsgivaravgifter 

eller löneberoende indirekta skatter. Av punktskatterna höjdes skatten på 

vin och sprit I jan. och 21 nov. 1983 och tobakskatten den 5 dec. 1983. 

Vidare höjdes energiskatten på el med 1,2 öre/kWh den I juli 1983 och på 

olja med 120 kr. per kubikmeter den I november 1983. Den sistnämnda 

höjningen motiverades med att den skulle bidra till finansieringen av mar

ginalskattereformen. Dessutom infördes en punktskatt på videoapparater 

med 600 kr./apparat från den I januari 1983. Försäljningsskatten på motor

fordon höjdes från 2,3 kr. per kilo tjänstevikt till 3,2 kr. från den I jan. 

1984. 
Arbetsgivaravgifterna 1 ökade kraftigt 1983 genom införandet av den 

allmänna löneavgiften på 2 % fr. o. m. den I januari. Denna höjdes tillfälligt 

till 3 % under perioden I juli-31 dec 1983. Vidare höjdes arbetsmarknads

avgiften med 0,5 procentenheter. För 1984 återställs löneavgiften till 2 %. 

Totalt beräknas de indirekta skatterna öka kraftigt även 1984 till följd av att 

skattehöjningarna 1983 genom inbetalningsrutinerna delvis förskjuts till 

1984. 

Statens inkomster av socialförsäkringsavgifter1 ökade kraftigt 1983 ge

nom att folkpensionsavgiften höjdes samtidigt som sjukförsäkringsavgiften 

sänktes inom ramen för totalt oförändrade socialförsäkringsavgifter. 

1984 sker inga ytterligare höjningar av de statliga socialförsäkringsavgif

terna, varför dessa inkomster i stort sett följer den beräknade lönesum

meutvecklingen. (Jämför avsnitt 9.3.) 

Statens ö1•riga inkomster ökade kraftigt 1983 till följd av ökade inleve

ranser från affärsverken och riksbanken. Dessutom ökade statens räntein

komster. 

1 Se tablå på sid. 163. 
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Statens utg(fter1 växte fram till 1983 i snabbare takt än inkomsterna. 

Ungefär tre fjärdedelar av utgifterna avser transfereringar. Variationer i 

utgiftstakten följer därför relativt väl förändringar i transfcreringsutgif
terna. Tran.~fereringar till lwshåll består till drygt två tredjedelar av pen
sioner. 1983 ökade folkpensionerna kraftigt till följd av att utöver höjning

en av basbeloppet med 1 700 kr. även ett särskilt tilläggsbelopp om 300 kr. 
infördes. Totalt innebar detta att pensionerna ökade med drygt 10%. För 

1984 räknas basbeloppet upp med konsumentprisstegringen nov. 1982-

nov. 1983 med ett beräknat avdrag för 1982 års devalvering på 4 procenten

heter. Därmed ökar basbeloppet från 19 400 kr. till 20 300 kr. Det särskilda 

tilläggsbeloppet på 300 kr. tas bort 1984. vilket innebär en höjning av det 

pensionsgrundade basbeloppet på 3 %. Detta kompenseras delvis av att 

folkpensionen ska beräknas till 96 % istället för 95 % av basbeloppet. samt. 

att det särskilda pensionstillskottet höjs från 47 till 48 % av basbeloppet. 

Sammantaget höjs folkpensionerna med drygt 4%. 

Transfereringar till företag inkluderar i enlighet med nationalräkenska

pernas principer, även livsmedelssubventioner och räntebidrag till bostä

der. Dessa ökade kraftigt 1983. En stor del av denna ökning förklaras av att 

Iivsmedelssubventionerna steg med 660 milj.kr. som kompensation för 

momshöjningen 1 januari 1983. 1984 kommer dessa transfereringar att 
minska kraftigt beroende på att samtliga livsmedelssubventioner utom på 

mjölk avvecklades den 5 december 1983. 

Som transferering till företag räknas vidare bl. a. lagerstöd, presstöd, 

transportstöd, bidrag till SJ för icke lönsamma järnvägar och stöd till . 

energibesparande investeringar. Det som framför allt förklarar den starka 

ökningen av transfereringarna till företagssektorn under senare år är emel

lertid de särskilda industripolitiska satsningarna inom varvsindustrin. stål
industrin. skogsindustrin m. Il. branscher. Till stor del har de industripoli
tiska insatserna utgått i form av lån och aktieteckning. Denna del redovisas 
i tabell 9: I under posten utlåning och andra finansiella transaktioner. 

1 Exkl. utlåningsverksamheten. 
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Tabell 9:2 Industripolitiska åtgärder 1977-1984 
Milj. kr. 

1977 1978 1979 

Statliga företag I 342 625 1615 
Varvsindustri 1465 1638 5077 
Stålindustri 1770 1652 
Skogsindustri 360 325 
Övriga branscher 413 1969 

Totalt 2807 4806 10638 

därav: transferering I 593 2594 6224 
lån och aktieteckning 1214 2212 4414 

1980 1981 

I 350 1980 
3 360 3000 
1120 1160 

60 520 
990 550 

6880 7210 

5 230 5080 
1650 2130 
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1982 

3890 
4100 

220 
40 

1840 

10090 

8430 
1660 

1983 

1500 
4150 

40 
2000. 

40 

7730 

5 330 
2400 

1984 

1500 

1500 

1500 

Anm. Statliga företag omfattar i huvudsak företag inom Statsfön:tag. t. ex. NJA, LKAB. ASSI. De flesta 
företag som mottar industripolitiskt stöd inom varvs-. stål- och skogsindustrin är numera statliga. Branschrc
dovisningen i tabellen baseras på de institutionella förhållanden som rådde 1976. För att kunna jämföra 
värdena årsvis har därför denna indelning bibehållits. 
Källor: Finansdepartementet. industridepartementet och riksrcvisionsverket. 

Som framgår av tabell 9:2 nådde de industripolitiska åtgärderna en topp 

1979, men även 1982 och 1983 låg de på en hög nivå. Det var framför allt 

stödet för avveckling av varv, bidrag till LKAB och till skogsindustrin som 

förklarar detta. Under 1984 förutses en kraftig neddragning av industristö

det. 

Transfereringarna till internationell verksamhet utgörs huvudsakligen 
av gåvodelen i u-landsbiståndet. Inkl. krediter till utvecklingsländcr väntas 

u-landsbiståndet uppgå till drygt 5 miljarder kr. 1984. Det utbetalade belop

pet är dock regelmässigt lägre än det anslagna beloppet, eftersom det kan 

vara svårt att finna projekt som uppfyller de krav som ställs för svensk 
bi stånds verksamhet. 

Riinteutg(fterna på statsskulden ökar f. n. mycket snabbt dels till följd av 

underskotten i statsbudgeten, och dels på grund av den höga nyplacerings

ränta som påverkar nyupplåningen. I denna innefattas också omsättningen 

av äldre lån som förfaller till betalning. Den svenska statsskulden uppgick 

den 30 november 1983 till 452 miljarder kr. varav 97 miljarder kr. avsåg 

upplåning utomlands. Uppräknat till aktuella växelkurser är utlandsskul

den 28 miljarder kr. högre. Den totala skulden blir då 480 miljarder kr. 

Statsskulden beräknas öka med 82 miljarder kr. 1984. 

Den statliga konsumtionen ökade mycket långsamt 1982 och 1983. Även 

för 1984 väntas en svag konsumtionsökning. 1 reala termer innebär detta en 

volymminskning. Minskningarna 1982 och 1983 förklaras bl.a. av att Ka

rolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset övergått till landstingskom

munalt huvudmannaskap. 1983 uppskattas antalet sysselsatta i den statliga 

sektorn ha minskat med något hundratal personer. För 1984 förutses en 

minskning av ungefär motsvarande storleksordning (jfr tablå på sid. 159). 
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Statlig konsumtion, total volymförändring 
därav: huvudmannaskapsförändring 

beredskapsarbeten 
underliggande volymförändring 

Procentuell volymförändring 

1982 

-2.8 
-1.9 

OJ 
-1,2 

1983 

-2.7 
-1,7 

0,3 
-1.3 
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1984 

- 1.5 
0,0 
0,0 

-1,5 

Investeringsverksamheten inom de statliga myndigheterna beskrivs när

mare i kapitel 7. De statliga myndigheternas investeringar i reala termer 

beräknas ha ökat kraftig 1983 bl. a. på grund av ökat vägbyggande. 1984 

förutses däremot endast en smärre ökning. 

Som framgår av tabell 9: I har statens finansiella sparande förbättrats 

något 1983. För 1984 väntas en ännu kraftigare förbättring. 

Statens egen utlåning - bl. a. till bostadslån och lån till industrier - och 

andra finansiella transaktioner ingår inte i det finansiella sparandet, men 

däremot i det totala budgetsaldot. Täckning av förluster inom varvs- och 

stålindustrin görs ofta i form av förlust- eller garantilån. 

Genom de senaste årens devalveringar har de utländska lånen ökat i 

värde. Det innebär att kursförluster uppstår vid återbetalning av dessa lån. 

Dessa kursj()r/uster har tidigare medräknats i posten ränteutgifter. Dessa 

förs nu istället som finansiella transaktioner under punkt 5 i tabell 9.1. 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter omfattar den statliga 

verksamheten såsom den definieras i nationalräkenskaperna. För att erhål

la statsbudgetens saldo, vilken baseras på en verksamhet som är något 

snävare avgränsad. införs en korrigeringspost, vilken bl. a. innehåller den 

periodiseringsdifferens som uppstår på grund av inbetalningsrutinerna för 
skatt. 

9.2 Kommunerna 

Den kommunala sektorns resultat brukar mätas med det finansiella 

sparandet. Detta definieras som skillnader mellan inkomster och utgifter 
(inkl. bruttoinvesteringar men exkl. amorteringar). Det finansiella sparan

det för den kommunala sektorn har som framgår av diagram 9: I varit 

positivt ända sedan 1978. 1983 försämrades den kommunala ekonomin 

vilket yttrade sig i ett negativt finansiellt sparande på I miljard kr. För 1984 

förväntas underskottet bli lika stort. 
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Dia!l;ram 9: I Kommunernas finansiella sparande 1970-1984 
Miljarder kr. 

-- KOMMUNALA SEKTORN 

---- PRIMÄRKOMMUNER 

••••••••• LANDST/NGSKOMMUNER 
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2 
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Källor: Statistiska centralbyrån och beräkningar utförda inom finansdepartementet. 

För den totala kommunala sektorn är likviditetssituationen f.n. mycket 
god. Kommunernas samlade likvida medel. det s. k. finansieringskapitalet 
uppgår 1983 till 30 miljarder kr. vilket, satt i relation till de externa 
utgifterna ger kommunerna en mycket god betalningsberedskap. Det bör 
dock betonas att förhållandena är mycket olika i olika kommuner. 

Som framgår av diagram 9: I har den kommunala sektorns finansiella 
sparande varierat kraftigt under 1970-talet. Långt större negativa finan
siella saldon än det som uppstått 1983 och som förväntas för 1984 har 
noterats för 1970-1971 och åren kring 1976. 

Inkomster och transfereringsutgifter 

Den kommunala sektorns inkomster steg 1983 med 10% och beräknas 
1984 öka med 7,5%. Denna lägre inkomsttillväxt beror av en lägre ökning 
av skatteinkomsterna 1984 än 1983. Detta förklaras dels av skatteunderla
gets utveckling två år tidigare. dels av att utdebiteringen endast ökar med 
15 öre 1984 att jämföra med 40 öre 1983. För båda åren begränsas dessut

om det kommunala skatteunderlaget. För 1983 gällde enligt riksdagens 
beslut att landstingen endast fick tillgodoräkna sig 99 % av skatteunderla
get för fysiska personer. primärkommunerna fick dessutom räkna in 
39.6% av den beskattningsbara inkomsten från juridiska personer. Denna 
begränsning ledde till 4 miljarder kr. lägre skatteinkomster. För 1984 gäller 

1 Redovisningen för den kommunala utvecklingen bygger på statistiska centralby
råns enkät i oktober 1983 till kommunerna avseende de kommunala inkomsterna 
och utgifterna 1983 och 1984. Vad gäller skatter och statsbidrag bygger redovisning
en på uppgifter från riksrevisionsverket och bedömningar gjorda inom finansdepar
tementel. 
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att kommunerna återigen skall få tillgodoräkna sig 100% av skatteunderla

get för fysiska personer medan begränsningen beträffande juridiska perso

ner kommer att kvarstå. Detta leder till ca I miljard kr. högre skatteinkoms

ter jämfört med 1983. 
De speciella statsbidragen väntas öka betydligt långsammare 1984 än 

1983. Såt. ex. ökar statsbidraget till grundskolan. till följd av minskande 

elevunderlag, förhållandevis långsamt. Mentalvårdsbidraget som är ett 

avtalsbundet bidrag ökar också i avtagande takt 1984. 
Övriga inkomster torde öka i långsammare takt 1984 än 1983. Detta 

beror till en stor del på att bidragen från socialförsäkringssektorn främst till 

landstingen inte ökar lika snabbt som 1983. 
Den kommunala sektorns totala utgifter inkl. investeringar väntas. i 

likhet med inkomsterna, öka långsammare 1984 än 1983. Beträffande 

transfercringsutgifterna torde dock ökningstakten bli i stort sett densam

ma. Socialbidragen 1984 förutses däremot inte öka lika snabbt som tidigare 

år. 

·Tabell 9:3 Kommunernas inkomster och utgifter 1981-1984 
Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Milj. kr. Förändring. % 

1981 1982 1983 1984 1981- 1982-
1982 1983 

Löpandl' priser 

I Inkomster 162976 179602 197 610 212600 10.2 10,0 

I. I Skatter 86946 97393 106989 115200 12.0 9.9 
1.2 Statsbidrag 43 039 43999 48247 52100 2.2 9,7 
1.2. 1 Allmänna statsbidrag 11476 10092 10485 11500 -12.1 3,9 
1.2.2 S.peciella statsbidrag 31563 33907 37 762 40600 7.4 11.4 
1.3 Ovriga inkomster 32991 38 210 42 374 45 300 15.8 10.9 

2 Utgifter 163004 178642 198647 213500 9,6 11,2 

2.1 Transfereringar 26286 29392 31448 33 600 11.8 7,0 
2.1.1 Till hushållen 9651 11 395 12740 13 900 18.1 11.8 
2.1.2 Till staten 3 226 2974 3 088 3400 - 7.8 3.8 
2.1.3 Till företag 5 732 6624 6572 6600 15.6 -0,8 
2.1.4 Ofördelat 7673 8 399 9048 9700 9.5 7.7 
2.2 Konsumtion 118262 130540 146 827 158400 10.4 12.5 
2.3 Investeringar 18656 18832 20500 21600 0.9 8.9 
2.4 Netto av mark- och 

fastighctsköp -196 -122 - 128 -100 

3 Finansiellt sparande enligt 
nationalräkenskaperna ( 1-2) - 28 960 -1037 -900 

1980 års prisa 

Konsumtion 108 773 111156 114097 116200 2.~ 2.6 
Investeringar 16949 15941 16044 15900 - 5,9 0,6 

1983-
1984 

7,5 

7.5 
8.0 
9,5 
7.5 
7,0 

7,5 

7.0 
9,0 

10.0 
0.5 
7,()" 
8,0 
5.5 

1.8 
-1.0 

Anm. Allmänna statsbidrag omfattar skattebortfallsbidrag. skatteutjämningsbidrag och särskilt bidrag till 
kommunerna. Speciella statsbidrag utgår till bestämda verksamhetsområden. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

11 Riksdagen 1983/84. 1 sam/. Nr. J(JO. Bilaga I. I 
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Konsumtion och investeringar 

Utbyggnadstakten i den kommunala sektorn har dämpats sedan slutet av 

1970-talet. Från en genomsnittlig volymutveckling per år på ca 4% under 

1970-talet reducerades tillväxttakten till under 3% i början av 1980-talet. 

Den underliggande volymökningen , dvs. ökningen exkl. sysselsättnings

skapande åtgärder och ·huvudmannaskapsförändringar väntas 1984 bli 

1,4%. Totalt ökade konsumtionsvolymen betydligt snabbare 1982 och 

1983 beroende på huvudmannaskapsförändringar och ett ökande antal 

beredskapsarbeten i kommunal regi. (Se nedanstående tablå.) De huvud

mannaskapsförändringar det gäller är överföringar av Karolinska sjukhu

set 1 januari 1982 från staten till Stockholms läns landsting, överföringar av 

Akademiska sjukhuset från staten till Uppsala läns landsting I januari 1983 

samt att nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårdsanstalter övergick i 

kommunal regi 1983. 

Sysselsättningen inom den kommunala sektorn ökade 1983 med ca 

19000 personer. För 1984 förutses en ökning med ca 16000 personer. Här 

har då inräknats effekten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

riksdagen beslutade i december 1983. Det gäller bl. a. införande av s. k. 

ungdomslag (prop. 1983/84:26, AU 12). Om man räknar bort sysselsätt

ningseffekten av huvudmannaskapsförändringen 1983 och effekterna av de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökade antalet sysselsatta i kommuner

na med ca 3 000 personer 1983, 1984 väntas ökningen bli större. 

De kommunala myndigheternas och affärsverkens investeringar ökade 

med 0,6% 1983 och väntas minska med 1,0% 1984. En närmare redogörel

se för kommunernas investeringar lämnas i kapitel 7. 

1983 1984 

Kommunal konsumtion, total volymförändring2,6 t ,8 
diirav: huvudmannaskapsförändring 0. 7 

beredskapsarbeten 0.8 0.4 
underliggande volymökning I, I 1.4 

9.3 Socialförsäkringssektorn 1 

Socialförsäkringssektorns inkomster är till stor del beroende av ATP

och sjukförsäkringsavgifternas storlek samt den totala lönesummans ut

veckling. Fr.o.m. den I januari 1982 blev underlagssumman för ATP

avgiften identisk med lönesumman. Först därefter kan summeringar göras 

av avgiftsuttaget i nedanstående tablå. 

1 Socialförsäkringssektorn omfattar allmän sjukförsäkring. allmän tilläggspensione
ring samt crklinda arbetslöshetskassor. Till staten räknas kontant arbetsmarknads
stöd (KAS). arbetsskadeförsäkring. folkpensionering. delpensionsförsäkring. frivil
lig pensionsförsiikring. lönegarantifond och sjöfolkspcnsioncring, vilka samtliga 
tidigare inrymts i socialförsäkringssektorn. 
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Tabell 9:4 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1981-1984 
Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, % 

1981 1982 1983 1984 1981- 1982- 1983-
1982 1983 1984 

Inkomster 75075 82417 90770 98920 9,8 ·10,1 9,0 

I. I Avgifter 56594 57456 59880 64760 1,5 4,2 8,0 
1.2 Bidrag från staten 1520 5449 8880 9660 258.5 63,0 9,0 
1.3 Ränteinkomster m. m. 16805 19415 21830 24330 15,5 12,4 11,5 
1.4 Övriga inkomster 156 97 180 170 -37,8 85,6 -5,5 

2 Utgifter 56518 63797 72400 78630 12,9 13,5 8,5 

2.1 Transfereringar till 
hushållen 43259 48896 56370 61400 13,0 15,3 9,0 

2.2 Övriga transfereringar 10681 12139 13000 14000 13,7 7,1 7,5 
2.3 Konsumtion m. m. 2578 2762 3030 3230 7,1 9,7 6,5 

3 Finansiellt sparande 18557 18620 18370 20290 

Källor: Finansdepartementet. konjunkturinstitutet, riksförsäkringsverket och statistiska centralbyrån. 

Den långsamma utvecklingen av avgifterna 1983 sammanhänger med 

den tidigare omnämnda minskningen av sjukförsäkringsavgiften med en 

procentenhet som gjordes i samband med ökningen av folkpensionsavgif

ten: ATP-avgiften ökade både 1983 och 1984 med 0,2 procentenheter. Den 

nya s. k. löntagarfondsavgiften på 0,2 % har här inräknats i ATP-avgiften 

för 1984 vilken således ökar 0,4 procentenheter. 

De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna och de lönebcrocnde indi-

rekta skatterna i procent av lönesumman för åren 1980-1984 framgår av 

nedanstående tablå. 

Avgift~uttag i procent av lön 1980-1984 
Lagstadgade socia/försäkringrn1•gijier 

1980 1981 1982 1983 1984 

ATP 12,0 12,25 9,4 9,6 10,0 
Sjukförsäkring 10,6 10,5 10,5 9,5 9,5 
Folkpension 8,3 8,4 8,45 9,45 9,45 
Del pension 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sjöfolkspensionering' ((),8 0,8 0,8 0,8 0,8) 
Lönegaranti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Arbetsmarknadsavgift 0,4 0,4 0,4 0,65 0,65 
Arbetsskadeförsäkring 0,6 0,6 0.6 0.6 0,6 
Summa socialförsäkringsavgifter 30,05 30,5 30,9 

Löneberoende indirekta skaller 
Barnomsorgsavgift 1.9 2,2 2.2 2,2 2,2 
Vuxenutbildningsavgift 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Arbetsskyddsavgift 0,1 0,155 0,155 0,155 0,155 
Löneavgift 2,5 2,0 
Arbctsmarknadsavgift 0.4 0,4 0,4 0,65 0,65 
Summa indirekta löneskatter 2.65 3,005 3.005 5,755 5,255 
Totalt lönekostnadspåslag 33,055 36,255 36, 155 

1 Ingår ej i summorna. 
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Dessutom förekommer frivilliga socialförsäkringsavgifter, t. ex. indivi

duell tilläggspension (ITP). De socialförsäkringsavgifter som räknas in i 
socialförsäkringssektorn är ATP- och sjukförsäkringsavgifterna. Resteran

de socialförsäkringsavgifter ingår i statens inkomster, liksom de lönebe

roende indirekta skatterna. 

Ränteinkomsterna bl. a. från staten visar på kraftiga ökningar för varje 

år beroende på det höga ränteläget. Ränteinkomsterna väntas fortsätta att 
öka 1983 och'l984. 

Transfereringarna till hushållen, väntas 1983 ha ökat markant huvud

sakligen beroende på den kraftiga ökningen av ATP. men också genom de 

ökade utbetalningarna från de erkända arbetslöshetskassorna. 

Pensionsutbetalningarna för ATP utgör drygt 50% av de transfereringar 

till hushåll som redovisas i tabell 9:4. Under 1983 ökade utbetalningarna av 

pensionerna kraftigt beroende på den stora ökningen av basbeloppet för 

1983. För 1984 begränsas däremot ökningen till 3%. (Jämför avsnittet om 

folkpensioner sid. 157.) Utvecklingen av transfereringsi.Jtgifterna till hus
håll framgår <1,v nedanstående tablå. 

Transfereringar till hushåll I 980-1983 

·ATP 
Sjukförsäkring inkl. föräldrapenning 
Erkända arbetslöshetskassor 

1980 

19030 
16398 

1730 

1981 

23 537 
17 126 
2596 

1982 

27013 
18003 
3 880 

1983 

32460 
18 510 
5400 

1984 

36000 
19790 
5610 

Detfinansi~lla sparandet uppgick 1982 till drygt 18 miljarder kr. Under 
1983 väntas överskottet ligga kvar på denna nivå för att 1984 beräknas öka 

till över 20 miljarder kr. 

9.4 Den totala offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar svarar för drygt 

1/3 av bruttonationalprodukten. Den ofTentliga konsumtionen väntas fort

sätta att öka under 1984. men i långsammare takt än tidigare. 

Antalet sysselsatta i den offentliga sektorn fortsatte att öka 1983. men 

ökningen gällde i stor utsträckning sysselsatta i beredskapsarbeten. 

Förändring i antal personer 

1982 1983 1984 

Statligt sysselsatta. totalt -9100 -7100 -I 000 
därav: huvudmannaskapsförändring -8000 -8000 

beredskapsarbeten 2 300 1300 0 
underliggande sysselsättning -3400 -400 -1000 

Kommunalt sysselsatta. totalt 18600 18600 16000 
därav: huvudmannaskapsförändring 8000 8000 

beredskapsarbeten etc. 10900 8400 10000 
underliggande sysselsättning -300 2200 6000 
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Tahell 9:5 Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 1981-1984 

Milj. kr., löpande priser Volymförändring, % 

1981 1982 1983 1984 1981- 1982-
1982 1983 

Statlig konsumtion 48972 51609 54410 56830 -3,0 -2.8 
Socialförsäkringssektorns 

konsumtion 2524 2686 2950 3 150 0,6 -0.2 
Kommunal konsumtion 118262 130540 146830 "158400 2.2 2,6 

Offentlig konsumtion 169758 184835 204190 218380 0,7 1,1 

Statlig investering' 17118 16952 19270 18890 -9,7 2.0 
Socialförsäkringssektorns 

investeringar 54 76 80 90 30.6 -8,3 
Kommunala investeringar' 18656 18832 20500 21600 -5.9 -0.4 

Offentliga investeringar 35828 35860 39850 .40580 -7,6 0,7 

därav: myndigheter 18639 19107 21290 22540 -6,0 4.3 

Summa offentlig sektor 205586 220695 244040 258960 -0,8 1,0 

1 Inkl. affärsverk samt statliga och kommunala bolag exkl. bostadsinvesteringar. 
Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

För 1984 väntas en fortsatt ökning av den offentliga sysselsättningen. 

Ingen ytterligare ökning av sysselsatta i beredskapsarbeten förutses men 

istället väntas den nya s. k. ungdomslagen skapa ökad sysselsättning i den 

offentliga sektorn. 
De offentliga investeringarna beräknas ha ökat i volym mellan 1982 och 

1983. Detta beror på kraftiga ökningar av investeringarna i statliga myndig

heter och affärsverk. De största ökningarna noterades för vattenfall, tele

verket, SJ och luftfartsverket. 
Såväl de statliga som de kommunåla investeringarna beräknas minska i 

volym 1984. Minskningen väntas bli störst för staten. Särskilt gäller detta 
för de statliga affärsverken. vilket beror på att de stora investeringsprojekt 
som pågick under 1983 inom vattenfall, SJ och luftfartsverket nu är färdi
ga. Televerket väntas visserligen även fortsättningsvis öka sina investe

ringar, men eftersom dessa fr. o. m. 1983 delvis finansieras genom dotter
bolaget Telefinans AB hänförs investeringarna numera till statliga bolag. 
De investeringsstimulerande åtgärder som beslutades under hösten 1983 

väntas dra upp investeringsvolymen med ca 2,5 procentenheter för staten 

och drygt 3 procentenheter för kommunerna 1984. 

I tabell 9:6 redovisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1981-1984. Transaktionerna mellan de tre delsektorerna har eliminerats 

varför tabellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn 

och samhällsekonomin i övrigt. 

1983-
1984 

-1,5 

- 1.5 
-2.0 

1,0 

-7.5 

4,0 
-1,5 

-4,5 

-0.5 

0,0 



Prop. 1983/84: 100 166 

Tabell 9:6 Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 1981-1984 
Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, %. 

1981 1982 1983 1984 1981-
1982 

Inkomster 346055 382307 433580 471980 10,5 

I.I Skatter 205619 227623 260170 284640 10.7 
1.2 ~ocialförsäkringsavgifter 85833 86590 95250 102 910 0,9 
t.3 Ovriga inkomster 54603 68094 78160 84430 24,7 

2 Utgifter 374187 422100 474650 506390 12,8 

2.1 Transfereringar 180720 212 858 243 360 259580 17.8 
2.1.1 Till hushåll 111584 122381 137 390 145 800 9,7 
2.1.2 Till företag inkl. livsmedels-

och bostadssubventioner 34143 42613 47780 43560 24,8 
2.1.3 Till internationell verksamhet 4222 4379 4870 5470 3,7 
2.1.4 Räntor 30771 43485 53 320 64 750 41.3 
2.2 Konsumtion 169758 184835 204190 218380 8,9 
2.3 Investeringar 23787 24413 27080 28390 2.6 
2.4 Köp och försäljning av 

fastigheter 78 6 20 40 

3 Finansiellt sparande -28132 -39793 -41070 -34410 

4 Över statsbudgeten 
finansierad utlåning 12105 13758 16160 16900 

Källa: Finansdepartementet. 

Sedan 1978 har hela den offentliga sektorn uppvisat ett sparandeunder

skott. Försämringen i offentliga sektorns finansiella sparande är i sin 
helhet att hänföra till staten. 1984 beräknas emellertid det finansiella spa

randet förbättras, vilket är ett uttryck för att statens finansiella sparande 

förbättras. Socialförsäkringssektorn väntas dessutom öka sitt finansiella 

överskott. 

I vissa sammanhang vill man jämföra den reala utvecklingen av offent

liga inkomster och utgifter med BNP och dess utveckling i fasta priser. 

1970- 1980 1981 1982 1983 1984 
1979 

Inkomster 4.2 2,0 2,8 1,9 3,2 2.4 
därav: skatter 3,0 -0,3 1,4 2,1 4,0 2,9 

avgifter 8,8 6,9 5,1 -7.0 0.1 1,6 
Utgifter 5,9 3.3 4,5 4,0 2,4 0.4 
Utgifter exkl. r'.intor 5,8 1,6 2,7 1,6 1,3 -1,4 
därav: staten 6,0 2,4 6,3 6,3 2,7 -0.9 

staten exkl. stats-
skuldsräntor 5,3 -1,7 2,2 0,9 0,0 -5,6 
socialförsäkrings 
sektorn 12,8 3,9 4,8 4,0 4,2 2,2 
kommunerna 4,2 4,0 2,6 1,6 1.4 1,2 

BNP, proc. volymförändring 2,0 1.7 -0,5 0,5 1,9 2.6 

Anm. De nominella utveeklingstakterna med samtliga interna betalningsströmmar 
bortnettade har deflaterats med BNP-dellatorn för att kunna jämföras med utveck
lingen av BNP i fasta priser. · 

1982-
1983 

13,4 

14.3 
10.0 
14,8 

12,4 

14,3 
12,3 

12,I 
11.2 
22.6 
10,5 
10,9 

1983-
1984 

9,0 

9,5 
8,0 
8,0 

6,5 

6,5 
6,0 

- 9.0 
12,5 
21,5 
7.0 
5,0 
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Den reala utvecklingen av de totala offentliga utgifterna ökade under 

1970-talet med 5,9% per år. dvs. betydligt snabbare än BNP. 

För 1984 väntas de reala utgifterna för offentliga sektorn öka mycket 

långsamt och utgiftstakten därmed understiga både inkomsttakten och 

BNP:s volymutveckling. De statliga utgifterna väntas t. o. m. minska både . 

räknat inkl. och exkl. ränteutgifter. 

Som framgick av ovanstående har den reala utgiftsökningen i den offent

liga sektorn varit större än BNP-tillväxten under 1970-talct. Som en följd 

härav har de konsoliderade utgifterna satta som relation till BNP ökat 

trendmässigt under 1970-talet. från knappt 44 % 1970 till beräknade drygt 

68% 1983. Detta framgår av nedanstående tablå. 

Den totala konsoliderade offentliga sektorns andel av BNP 1 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 

Utgifter 43.9 49,6 62,3 65,5 67.8 68,I 66,6 
Inkomster 48.3 52.3 58,6 60.6 61.4 . 62,2 62.1 
Skatter + avgifter 40,5 43,7 49.5 51,0 50,5 51,0 51.0 

1 På grund av revideringar i nationalräkenskaperna skiljer sig värdena något från 
tidigare publicerade. 

Den totala skattekvoten har ökat från drygt 40% 1970 till 51 % 1983. 

De totala inkomsterna under samma period har också ökat som andel av 

BNP om än inte lika snabbt. Från 1977 har de legat i stort sett oförändrade 

på drygt 60% av BNP medan utgifterna ökat från 59 till drygt 68%. av 

BNP. Detta kan också avläsas i den konsoliderade offentliga sektorns 

finansiella sparande som uppvisat ett stort och snabbt växande underskott 

(tabell 9:6). 

Utgifterna mätta som andel av BNP har som nämnts ökat mycKet 

snabbt. En stor del av denna ökning avser statens ränteutgifter, vilka ökat 

från 6 miljarder kr. 1977 till drygt 47 miljarder kr. 1983. I denna samman

ställning har de direkta transfereringarna mellan de offentliga sektorerna 

eliminerats. Hänsyn har dock inte tagits till att staten i allt högre grad har 

valt att finansiera sitt budgetunderskott via upplåning hos AP-fonderna. 

Någon bra statistik över hur statens och· kommunernas räntebetalningar 

fördelar sig på olika sektorer i ekonomin finns emellertid inte. Däremot 

kan man ur AP-fondernas årsredogörelse framläsa hur stora lån som stat 

och kommun har hos AP-fonderna; 1975 hade staten 12.0 miljarder kr. och 

kommunerna 7 ,2 miljarder kr. i lån hos dessa fonder. Med en medelränta 

(enligt AP-fondernas årsberättelse) på 7 % 1975 torde socialförsäkringssek

torns ränteinkomster till ca 1,3 miljarder kr. komma från stat och kommuff 

och borde egentligen ej tas med i den konsoliderade offentliga sektorn. 

1982 hade staten lån för 51.2 miljarder kr. och kommunerna 12,2 miljarder 

kr. hos AP-fonderna. Med en medelränta på 10,3 % borde ca 6.5 miljarder 
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kr. av den konsoliderade sektorns inkomster och utgifter ej medtagas. 
Detta är en mycket grov metod att uppskatta ränteströmmarna inom den 
offentliga sektorn. Den tyder emellertid på att den konsoliderade offentliga 

sektorns inkomst- resp. utgiftsandel av BNP borde vara åtminstone 0,4 

procentenheter lägre 1975 och 1,0 procentenheter lägre 1982. 

9.5 Beräkning av finanspolitiska effekter 

I nationalbudgetarbetet används en relativt enkel modell för att belysa 

de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av statsbudgetens föränd
ringar, utan även av förändringar i kommunernas och socialförsäkrings

sektorns inkomster och utgifter. Beräkningarna syftar till att belysa hur 

reala förändringar i de offentliga inkomsterna och utgifterna påverkar 

samhällsekonomin. Som mått på den finanspolitiska effekten utnyttjas de 

reala förändringarna i procent av BNP i fasta priser. 

Förändringar av delposter i de offentliga inkomsterna och utgifterna ger 

olika effekter på samhällsekonomin. Även om den offentliga sektorns 

finansiella sparande är oförändrat kan emellertid en finanspolitisk effekt 

uppstå genom att det sker förskjutningar mellan olika typer av inkomster 
och utgifter, vilka har olika multiplikativ effekt på samhällsekonomin. 

Genom att göra antaganden om bl. a. de marginella konsumtions- och 
importbenägenheterna 1 tas i modellen hänsyn till dessa förhållanden. Till 

grund för effektberäkningarna ligger således bedömningar av dels import

benägenheterna för privat konsumtion samt för offentlig konsumtion och 
investering, dels hushållens konsumtionsbenägenhet för olika slags in

komster. 

Tabell 9:7 Finanspolitiska etTekier I976-I984 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Staten: direkt effekt 0,0 0.0 0,2 0,2 0.1 -0,I 
indirekt effekt -0.8 2.8 3.5 2.1 -1.1 0,1 

Summa -0,8 2,8 3,7 2,3 -I,O 0,0 

Kommunerna: direkt effekt 0,7 1,0 0,6 0,9 0.8 0.6 
indirekt effekt -0.1 -0,4 -1,6 0.3 0.5 -0,I 
Summa 0,6 0,6 -1,0 I,2 I,3 0,5 

Socialförsäkringssektorn 1 -0,I 0,3 0.4 0,2 -0,2 O,I 

Totalt -0,3 3,7 3,1 3,7 O,I 0,6 

1 Inkl. Allmänna pensionsfonden. 

1982 1983 

0.0 -0,I 
1,2 -1,0 

I,2 -I.I 

0,3 0,5 
0,1 0,2 
0,4 0,7 

0,I 0,3 

I,7 -0,I 

Anm. P. g. a. revideringar i nationalräkenskaperna skiljer sig värdena något från tidigare publicerade. 
Källa: Finansdepartementet. 

1 Med marginell konsumtions- resp. importbenägenhet avses hur mycket t. ex. 
hushållen ökar sin konsumtion resp. import vid en viss given ökning av sina 
inkomster. 

1984 

-0.2 
-2,0 

-2,2 

0,2 
-0.I 

0,1 

-0,I 

-2,2 
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Det aktuella konjunkturläget liksom även efterfrågeökningarnas sam

mansättning påverkar de marginella importbenägenheternas storlek. För 

1984 antas den marginella importbenägenheten för privat konsumtion vara 

0,35. Hushållens marginella konsumtionsbenägenhet för 1984 har.i likhet 

med tidigare beräkningar förutsatts vara 0, 7. 

Med dessa antaganden om import- och konsumtionsbenägenheter som 

grund erhålls ur modellen värden på ett antal multiplikatorer. Därefter kan 

den totala effekten av förändringar i den offentliga sektorns verksamhet på 

bruttonationalprodukten räknas fram. 

För 1983 beräknas hela den offentliga sektorn få en svagt kontraktiv 

effekt på ekonomin. och för 1984 väntas denna kontraktiva effekt bli 

relativt kraftig. Detta framgår av tabell 9:7. 

Av tabell 9:8 framgår något utförligare hur olika delposter i den offent

liga sektorns inkomster och utgifter bidrar till den totala finanspolitiska 

effekten för 1980-1984. 

Tabell 9:8 Finan~politiska effekter 1980-1984 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1980 1981 1982 1983 1984 

Staten 

Inkomster -0,2 0,1 0,1 -1,6 -0,7 
därav: direkt skatt 0,3 0,9 0.0 -0,3 -0.0 

indirekt skatt -0:3 -0,6 0,1 -0,9 -0,7 

Utgifter -0,8 -0,I I, I 0,5 -1,5 
därav: transfereringar m. m. 1 -1,0 0,4 1,2 0,8 -1.0 

konsumtion 0,0 -0,2 -0.5 -0.5 -0,2 
investeringar 0,2 -0.3 0,4 0.2 -0,3 

Summa staten -1,0 0,0 1,2 -1,1 -2,2 

Kommunerna 
Inkomster -0,I -0,1 0,1 0,1 -0,2 
därav: skatter 0.3 -0,1 -0.2 0.1 -0.1 

Utgifter 1,4 0,6 0,3 0,6 0,3 
därav: transfereringar 0,0 0.0 0,1 -0.1 0,0 

konsumtion I.I 0.7 0,4 0,8 0,5 
investeringar 0,3 -0.1 -0.2 -0.1 -0,2 

Summa kommunerna 1,3 0,5 0,4 0,7 0,1 

Summa 1~ffe111/ig sektor 0,1 0,6 1,7 -0,l -2,2 

1 Ränteutbetalningar för utländska lån antas inte medföra någon finanspolitisk ef
fekt. 
Kiilla: Finansdepartementet. 
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1982 hade staten en expansiv effekt på ekonomin genom kraftigt ökade 

utgifter för industripolitiska åtgärder och räntor på statsskulden. De senare 

gav trots sin låga multiplikatoreffekt ett relativt ston bidrag till den totala 

effekten. 

Ökningen av ränteutgifterna medförde visserligen en svagt expansiv 

effekt även 1983. Den stora kontraktiva effekten kommer emellertid från 

ökningen av de indirekta skatterna. 

Även 1984 uppvisar staten en kontraktiv effekt. huvudsakligen betingad 

av den långsamma utvecklingen av transfereringarna. Även ökningarna av 

de indirekta skatterna bidrar till denna effekt. Detta beror på skattehöj

ningar 1983 som genom betalningsrutinerna får effekt även 1984. 

För kommunerna innebär framför allt ökningen av den kommunala 

konsumtionen expansiva finanspolitiska effekter för samtliga år under 

perioden 1976-1984. 
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10 Kreditmarknaden 

Den svenska kreditpolitiken har även under 1983 i hög grad fått utformas 

utifrån behovet att parera statsbudgetens likvidiserande inverkan på den 

svenska ekonomin. Med en ökad likviditet i ekonomin följer tilltagande 

risker för att det skall uppkomma svårbemästrade balansproblem som i 

sista hand kan yttra sig i en förvärrad inflation. Ett av kreditpolitikens 

huvudmål under senare år har mot denna bakgrund varit, att i största 

möjliga utsträckning förlägga statsupplåningen till den inhemska markna

den utanför banksystemet. Med den fortsatta tillväxten i budgetunderskot

tet har denna uppgift kommit att framstå som alltmera angelägen under 

1983. 

För att underlätta statens upplåning utanför banksystemet introducera

des i juli 1982 statsskuldväxeln. Denna är främst avsedd för företag. 

kommuner och andra större placerare. Jämfört med upplåning inom bank

systemet innebär utgivningen av statsskuldväxlar en något mer dyrbar 

finansieringsform, en kostnad som följer av inriktningen på marknadsupp

låning. Fram till halvårsskiftet 1982 skedde statens upplåning utanför ban

kerna främst hos allmänna pensionsfonden och försäkringsbolagen. Kapi

talmarknadsinstitutens placeringskapacitet framstår nu emellertid som 

otillräcklig i förhållande till statens ökade anspråk på den inhemska mark

naden utanför banksystemet. Statsskuldväxlarna har således kommit att 

fylla två funktioner, dels ett undvikande av en alltför snabb expansion av 

statens upplåning i banksysternet, dels en åtminstone tillfällig bindning av 

företagens överskottslikviditet. 

Då statsskuldväxlar är relativt ko11fristiga papper - löptider på 6, 12. 18 

och 24 månader - är denna finansieringsform ägnad att göra statsskulden 

mera kortfristig. I syfte att motverka denna tendens emitterade staten i 

slutet av oktober 1983 nya obligationer, riksobligationer. Emissionerna 

vände sig till samma placerarkategorier som statsskuldväxlarna och utgjor

des av ett 3,5-årigt lån till 13.2% ränta samt ett 5-årigt lån till 13,4% ränta. 

Med en försäljningskurs på 99 % uppgick den effektiva räntan till 13,65 

resp. 13.69%. Bankers och fondkommissionärers teckningsrätt inskränkte 

sig till handelslager. Riksobligationsemissionernas attraktiva villkor resul

terade i omfattande teckningar, som reducerades till 12 miljarder kr. på det 

korta lånet och 7 miljarder kr. på det längre. I december 1983 emitterades 

5- och 7-åriga riksobligationer till 12,5 % resp. 12.75 o/c ränta. 

Utöver de fortsatta emissioner av premie- och sparobligatiom:r som 

gjorts, har olika åtgärder vidtagits för att vidga hushållens medverkan i 

finansieringen av budgetunderskottet. Fr. o. m. l april 1984 införs ett nytt 

sparsystem, allemanssparandet. Sparandet på rikssparkonto, dvs. konto i 

bank, skall slussas över till riksgäldskontoret och är således ämnat att 
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direkt bidra till budgetunderskottets finansiering. Hushållens sparande i 

kapitalsparfonder, den andra sparformen i allemanssparandet, är tänkt att 
bidra till näringslivets försörjning med riskkapital. 

Diagram 10: I Valutaflöde samt statens upplåning utomlands 1979-1983 
Miljoner kr., 12-månadersförändring 

25 

20 

15 

10 

5 

-10 

-15 
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-25 

1979 1980 

STATENS UPPLÅNING 
UTOMLANDS 

1981 1982 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 
1983 

Med en ökad statlig finansiering i bankerna följer en snabbare likviditets

tillväxt i banksystemet och en ökad likvidisering av samhällsekonomin i 

övrigt. Härigenom kan ett ökat utrymme för en kreditexpansion uppkom

ma med risk för ytterligare ökad tillväxt av penningmängden. Kreditpoliti

ken har under sådana förhållanden inriktats på att begränsa bankernas 

långivning till allmänheten. I september 1983 avskaffades likviditetskvo

terna som totalt styrmedel. Utlåningsökningen styrs hädanefter med re

kommendationer. För 1983 var bankerna rekommenderade att begränsa 

den genomsnittliga ökningen av övrigutlåningen till 15 % jämfört med 1981. 
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Diagram 10:2 Sveriges bytesbalans, icke-statliga kapitaltransaktioner samt valuta
flöde 1979-1983 
Miljarder kr., helårs- resp. kvartalsdata 
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• ICKE-STATLIGA KAPITAL TRANSAKTIONER 

VALUTAFL ÖDE 
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1979 1980 1981 1982 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

1982 1983 

Statens upplåning bestäms med utgångspunkt från att den skall täcka 

valutautflödet (skillnaden mellan bytesbalansunderskott och den icke-stat

liga upplåningen) samt - bortsett från kortfristiga svängningar - bidra till 

ett visst tillskott till valutareserven i takt med en växande utrikestransak

tionsvolym (diagram 10: 1 ). Kreditpolitiken hålls i sin tur i allmänhet till

räckligt stram för att näringslivet skall låna upp mer i utlandet än vad det 

investerar eller lånar ut. Näringslivet bidrar på så sätt i någon utsträckning 

till att finansiera underskottet i bytesbalansen. 
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Diagram 10:3 Förfallande amorteringar på utestående medel· och långfristiga ut
landslån I 981-1992 
Miljarder kr. 
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Källa: Riksbanken. 

Den svenska betalningsutvecklingen 1982 kännetecknades av ett omfat

tande underskott i bytesbalansen. Samtidigt ledde kommuners och före

tags kapitaltransaktioner med utlandet till ett kapitalinflöde återspeglande 

ett kraftigt återinflöde efter devalveringen i oktober. Valutautflödet blev 

ändock betydande och kompenserades med statlig upplåning i utlandet 

(diagram IO: 2). Under 1983 gick däremot det icke-statliga kapitalflödet i 

motsatt riktning. Bakom den stora nettokapitalexporten från den icke

statliga sektorn ligger stora återbetalningar på äldre utlandslån. Som fram

går av diagram 10: 3 skall. enligt amorteringsplanerna. 13 miljarder kr. 

amorteras 1983. Hög likviditet i de svenska företagen och ett begränsat 

behov av nya krediter har gjort att dessa varit mindre intresserade av att 

kompensera återbetalningarna genom ny upplåning utomlands. 

Valutaläget stabiliserades i november då utflödet blev obetydligt. Riks

banken sänkte den 1 december straffräntan från 12 % till 11,5 %. Det

samma gällde den prioriterade obligationsräntan. 
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10.1 Likviditetsutveckling 

Penningmängden 

Efter en snabb acceleration i penningmängdens ökningstakt sedan slutet 

av 1981. med en topp i juni 1982 på 17%>. räknad över 12 månader. sjönk 

penningmängdens ökningstakt snabbt under senare delen av 1982 och var 

vid utgången av året knappt 8%. Penningmängdens tillväxttakt har under 

1983 varierat kring 9% (diagram JO: 4). 

Diagram 10:4 Penningmängden 1979-1983 
Procentuella 12-månadcrsförändringar 

1979 1980 1981 

Källa: Riksbanken. 

1982 1983 
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Tablå l Penningmängden 1982-1983 
Miljarder kr.. nettoflöden 

Tillskott till penningmängden genom: 

Likviditetsökning inom landet 

Staten 
utgiftsöverskott 
upplåning utanför bankerna 
(ökning-) 

Riksbanken 
Banker 

prioriterade byggnadskrediter 
övrig utlåning i sv. kr. 1 

nettoförvärv av bostadsobliga
tioner 
övrigt 

Utlandet 

valutareservens transaktions
förändring 
statlig utlandsupplåning 
(ökning-) 

Penningmängdsökning 

1982 

47 

30 
81 

-51 
- 5 

22 
5 

12 

5 

-20 

-20 

27 

1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

17 

Il 
40 

-29 
- 5 
Il 
3 

16 

6 
-14 

-17 

- I 

-16 

0 

24 

24 
47 

-23 
- 2 

2 
- 3 

10 

10 
-15 

-15 

-15 

9 
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1 Utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande exkl. refinansiering i 
utlandet. 

Källa: Riksbanken. 

Som framgår av tablå l kom staten att i stort sett helt svara för.likvidi

tetsökningen inom landet under de tre första kvartalen 1983. Bankernas 
likviditetstillskott var ytterst begränsat. Under motsvarande period 1982 

var statens och bankernas likviditetspåspädande effekt lika stor. Likvidi

tetsökningen inom landet blev 7 miljarder kr. större under de tre första 

kvartalen 1983, jämfört med samma period 1982. Under de tre första 

kvartalen 1982 var valutautflödet av sådan omfattning att någon förändring 

av pennirigmängden ej ägde rum. Under de tre första kvartalen 1983 var 

valutautflödet obetydligt lägre och penningmängden ökade med 9 miljarder 

kr. 

Vissa lihida tillgångar hos allmänheten 

Som framgår av tablå 2 samt tabell 10: 2 i tabellbilagan ökade allmänhe

tens likvida tillgångar i form av banktillgodohavanden och statsskuld växlar 

med 12,6 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1983, vilket var 2,4 

miljarder kr. mindre än samma period 1982. En omsvängning mellan de 

olika sektorernas likvida tillgångar ägde samtidigt rum. Kommunernas 

tillgångar i bank och statsskuldväxlar. som under de tre första kvartalen 

1982 hade sjunkit, ökade ånyo under samma period 1983. Motsvarande 

tillgångar hos företagen växte i en lägre takt under perioden januari-
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september 1983. Hushållens banktillgodohavanden var samtidigt i det när

maste oförändrade under denna period jämfört med en uppbyggnad under 

de tre första kvartalen 1982. 

Tablå 2 Allmänhetens banktillgodohavanden och statsskuldväxelinnehav 1982-1983 1 

Milj. kr., förändring 

1982 1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

Kommuner 2300 -2400 1700 
Företag 25200 15800 11000 
Hushåll 16400 1600 -100 

Summa 43900 15000 12600 

därav: banktillgodohavanden 21400 2900 10700 
statsskuldväxlar 22500 12100 1900 

1 Med allmänheten avses kommuner. företag samt hushåll. I banktillgodohavanden 
ingår inlåning och bankcertifikat. 

Källor: Konjunkturinstitutet. riksbanken samt statistiska centralbyrån. 

Bankernas lihida tillgångar 

Bankernas likvida tillgångar exkl. kassakvotsmedel växte med 12 mil

jarder kr. under de tre första k~artalen 1983 jämfört med en minskning på 

21 miljarder kr. under motsvarande period 1982 (tablå 3). Likviditetstill

skotten under de tre första kvartalen 1983 disponerades helt för köp av 

statsobligationer. Dessa placeringar blev under denna period omfattande 

och uppgick till 30 miljarder kr., vilket i själva verket innebar. att de var 

2,5 gånger så stora som bankernas likviditetsökning. I samband med dessa 

stora obligationsköp drog bankerna tillbaka de i slutet av 1982 tillfälligt 

placerade medlen i riksgäldskontoret på ca 3 miljarder kr. Vidare förföll 

skattkammarväxlar. En betydande del av obligationsköpen finansierades 
därtill med lånade medel i riksbanken. Under fjärde kvartalet, då likvidi

tetskvoterna för bankerna avskaffades. beräknas statsobligationer till stora 

belopp ha sålts. 

Tablå 3 Bankernas likvida tillgångar 1982-1983 
Miljarder kr., förändring 

1982 

På1·erkande faktorer 2 
Staten 30 
Utlandet -20 
Övrigt - 8 

Bankernas lihida tillgångar 2 
Korta nettofordringar på riksbanken 1 
Korta nettofordringar på riksgäldskon-
toret 4 
Statsobligationer - 3 

Källa: Riksbanken. 

12 Rik.I-dagen 1983184. 1 .rnml. Nr. 100. Bilu)?a 1.1 

1982 1983 
jan.-sept. jan. -sept. 

-21 12 
Il 24 

-17 -15 
-15 3 

-21 12 
-13 -14 

- 2 - 4 
- 6 30 
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10.2 Kreditinstitutens utlåning 

Utlåningen på den inhemska organiserade kreditmarknaden 1 (exkl. sta

tens direkta kreditgivning) var närmare 9 miljarder kr. större under de tre 

första kvartalen 1983 jämfört med samma period 1982 och uppgick till 63 

miljarder kr. (tabell 10: 4). Statens kreditgivning växte under perioden med 

drygt 2 miljarder kr. till drygt 12 miijarder kr. Totalt sett var det främst kre

ditgivningen till staten som ökade, medan kreditgivningen till kommunerna 

och bostadssektorn minskade. Den totala svenska upplåningen i utlandet 

avtog samtidigt med närmare 1 miljard kr. 

Bankerna 

Tillväxttakten i bankernas övrigutlåning i svenska kronor, dvs. uteståen

de krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, accelererade succes

sivt från slutet av 1981 och översteg under 1982 vida den av riksbanken 

rekommenderade tillväxttakten <diagram 10: 5). Fr. o. m. oktober 1982 in

trädde efter åtstramande riksbanksåtgärder en retardation i ökningstakten 

för övrigutlåningen. För 1983 var bankerna rekommenderade att begränsa 

den genomsnittliga ökningen av övrigutlåningen till 15 % jämfört med 1981. 

Denna ökning uppgick under januari-oktober 1983 för affärsbankerna till 

15.9 C:'r .• för sparbankerna till 18.3 % samt för förenings bankerna till 19 %. 

1 Den inhemska organiserade kreditmarknaden har avgränsats till att omfatta riks
banken, affärsbanker. sparbanker och föreningsbanker. enskilda försäkringsinrätt
ningar och offentliga försäkringsinrättningar samt allmänhetens placeringar i för
lagsbevis och obligationer och dessutom andra statspapper än obligationer. 
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Diagram 10:5 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande 
1979-1983 
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1 Enligt utlåningstakets definition för 1983 dvs. iivrigutlåning i svenska kronor. 
fordran på finansbolag samt fordran i svenska kronor pä utländsk bank avseende 
krediter för svensk export och import. Det rekommenderade genomsnittet för denna 
uthlning är markerad med en linje. 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

1983 
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Bankernas utlåning i svenska kronor blev under de tre första kvartalen 
1983 drygt 5 miljarder kr. lägre jämfört med samma period 1982 och 

uppgick till 10.6 miljarder kr. (tabell 10: 5). Trots att utlåningen till hushål

len minskade. var nettokreditgivningen större till hushållen än till företa

gen. Bankernas utlåning i utländsk valuta. främst till företagen. växte med 

drygt 2 miljarder kr.. kurseffekter exkluderade. under de tre första kvarta

len 1983. 

Som framgått av det föregående bromsades ökningstakten för övrigut

låningen upp i slutet av 1982 efter införandet av en särskild sanktion vid 

överskridande av riksbankens utlåningsrekommendation. Parallellt med 

denna neddragning av övrigutlåningen i svenska kronor skedde en ökad 

finansiering i utländsk valuta. Tolvmånadersförändringar, som de fram

kommer i tabell 10: 5. ger en mer rättvisande bild av utvecklingen, då 

kasten runt årsskiftet elimineras. Tabellen visar. att företagens kreditefter-· 

frågan är ytterst begränsad. Bankernas utlåningsstock i svenska kronor till 

företagen sjönk under 12-månadersperioden t. o. m. september 1983. Sam

tidigt växte de utestående lånen i utländsk valuta. kurseffekter bortdragna. 

och kompenserade därmed delvis den svaga utlåningen i svenska kronor. 

Sammantaget blev dock bankernas direktutlåning till företagen lägre under 

12-månadersperioden t. o. m. september 1983 jämfört med samma period 

1982. Vad gäller krediter i svenska kronor kanaiiserade bankerna hela sitt 

utlåningsutrymme till hushållen. 

Bankernas nettoköp av såväl statsobligationer som bostadsobligationer 

blev betydande under de tre första kvartalen 1983 (tabell 10: 6). Banksek

torn som helhet förvärvade under denna period prioriterade bostadsobliga
tioner för drygt 10 miljarder kr., vilket är 4,5 miljarder kr. mer än åtagandet 

för helåret 1983. Bankernas stora nettoköp av bostadsobligationer under. 

de tre första kvartalen 1983 avspeglades i markant stora avlyft av bygg

nadskrediter. De översteg utbetalningarna av nya krediter avsevärt, var

igenom bankernas stock av utestående bostadsbyggnadskrediter kom att 

minska. 

De offentliga försäkringsinrä11ningarna 

Under de tre första kvartalen 1983 blev de utbetalda pensionerna från 

allmänna pensionsfonden 3.5 miljarder kr. större än de influtna avgifterna. 

Under motsvarande period 1982 översteg pensionsutbetalningarna avgifts

inflödet med I miljard kr. Då samtidigt ränteinkomsterna steg kom fondens 

placeringskapacitet att bli av samma storleksordning under de tre första 

kvartalen 1983 som under samma period 1982. Fondens placeringar på 

kreditmarknaden under periodenjanuari-september 1983 blev dock lägre. 

Fondens kortfristiga placeringar i bank var betydande. Under senare delen 

av året ökade fonden sina placeringar. Den lägre kreditgivningen under de 

tre första kvartalen 1983 jämfört med dessa kvartal 1982 återfanns framför 

allt i lägre nettoköp av statsobligationer. 
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Försäkringsbolagen 

De enskilda försäkringsinrättningarnas totala nettoplaceringar på kredit

marknaden växte med 700 milj. kr. under de tre första kvartalen 1983 till 

närmare I 3 miljarder kr. En kraftig omfördelning ägde rum av bolagens 
kreditgivning till staten från långa till korta placeringar och i synnerhet till 

statsskuldväxlar. Försäkringsbolagens nettoköp av bostadsobligationer 

var lägre under de tre första kvartalen 1983. Samtidigt ökade bolagens 

kreditgivning till företagen i form av såväl obligationslån som reverslån 

med en dryg miljard kr. 

10.3 Den sektorvisa upplåningen 

Staten 

Enligt diagram 10: 6 fortsatte statens budgetunderskott att växa i snabb 

takt under 1983. Beloppsmässigt uppgick statens budgetunderskott till 

drygt 47 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1983, vilket var 7 

miljarder kr. mer än under motsvarande period 1982 (tablå 4). Ökningen a / 

budgetunderskottet motsvarades av en ökad statlig inhemsk upplåning, 

medan statens utlandsupplåning i stort sett var oförändrad. 

Tablå 4 Finansiering av statens budgetunderskott 
:Miljarder kr., nettoflöden 

19!(! 

Budgetunderskott ( 1 + '2) 83 
Finansiering i utlandet ( 1) 20 
Finansiering inom landet (2) 63 

i riksbanken 9 
i övriga banker 1 
på marknaden utanför bankerna 53 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

13 Rik.1dage11 19ll3184. I sam/. Nr. 100. Hi/aga I.I 

1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

40 47 
16 15 
24 32 
3 -17 

-8 '26 
29 23 



Prop. 1983/84: 100 

Diagram 10:6 Statens budgetutfall samt upplåning 1978-1983 
Miljarder kr., 12-månadersflöden 
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Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

Som framgår av tablå 4 var statens upplåning i affärs-, spar- och för

eningsbankerna betydande under de tre första kvartalen 1983. En samtidig 

reducering av statens skuld till riksbanken innebar emellertid, att statens 

upplåning i banksystemet begränsades till 9 miljarder kr. under samma 

period. Statens upplåning på marknaden utanför banksystemet uppgick 

samtidigt till 23 miljarder kr. 

Under de tre första kvartalen 1983 skedde en förlängning av statens 

inhemska upplåning. Statens kortfristiga skuld i form av skattkammarväx

lar, statsskuld växlar och lån på dagslånemarknaden minskade med drygt 7 

miljarder kr. Samtidigt uppgick statens nettoupplåning i form av räntebä-



Bilaga I. I Preliminär nationalbudget 183 

rande korta och långa obligationslån samt premieobligationslån till drygt 31 

miljarder kr. jämfört med närmare 4 miljarder kr. under de tre första 
kvartalen 1982 (tabell 10: 7). Denna kraftiga ökning i statens nettoupplå

ning på obligationsmarknaden kan i huvudsak hänföras till betydligt lägre 
inlösen av äldre obligationslån under de tre första kvartalen 1983 jämfört 
med samma period 1982. De tecknade beloppen- av statliga obligationslån 

ökade enbart med drygt 6 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1983 

och uppgick till ca 39 miljarder kr. 

Kommunerna 

Beräknat från löpande inkomst- och utgiftsredovisningar förefaller kom

munernas utgifter ha överstigit deras inkomster under 1983, varvid kom

munernas finansiella sparande uppskattas ha försämrats med 2 miljarder 

kr. Uppgifter över vissa av kommunernas likvida tillgångar samt upplåning 

för de tre första kvartalen 1983 pekar däremot på en kraftig förbättring av 

det finansiella sparandet (tabell 10: 2 och JO: 4). En påtaglig försämring av 

det finansiella sparandet kan därför förmodas ha skett under fjärde kvarta
let. För året som helhet torde kommunernas likvida tillgångar ha byggts 

upp i en lägre taktjämfört med 1982. 

Bostäder 

Färdigställandet av lägenheter var lägre 1983 än 1982 och uppgick till 

42 250. Även igångsättningen av bostäder minskade med 4 000 till 37 800. 

Volymmässigt minskade bostadsinvesteringarna med närmare 6%, medan 

de värdemässigt var oförändrade. 
Under de tre första kvartalen 1983 tecknades prioriterade bostadsobliga

tionslån för 16 miljarder kr. I synnerhet affärsbankernas innehav ökade 
påtagligt (tabell 10: 9). Bankernas omfattande obligationsköp netto under 

perioden januari-september 1983 innebar avlyft i sådan utsträckning, att 
stocken av utestående bostadsbyggnadskrediter. trots ökade utbetalningar 
av bostadsbyggnadskrediter. sjönk. 

Privat sektor exkl. prioriterade bostadskrediter 

Den privata sektorns nettoupplåning på den inhemska kreditmarknaden 

växte med 3 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1983 till 19 miljarder 

kr. (tabell JO: 10). En omfördelning av upplåningen mellan hushållssektorn 

och den övriga privata sektorn ägde samtidigt rum. Hushållens upplåning 

på kreditmarknaden minskade, medan den övriga sektorns ökade. Företa

gens nettoupplåning utomlands blev något lägre. 

Företagens utgifter -för fasta investeringar växte måttligt även under 

1983. Lagerneddragningen förefaller samtidigt ha varit något större än 

1982. Finansieringsbehovet från investeringssidan ökade därför endast 

marginellt. Företagens bruttosparande förbättrades samtidigt väsentligt. 

Delårsresultat för de större industriföretagen. dvs. med fler än 200 anställ-
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da, uppvisade för delåret 1983 ett bättre rörelseresultat (brutto) än samma . 

period 1982. Bruttomarginalen - resultat före avskrivningar och finansiellt 

netto i relation till omsättningen - uppgick under delåret 1983 till 11,2 %. 

vilket innebar, att den steg med 2,5 procentenheter jämfört med samma 

delår 1982. Företagens finansiella sparande förstärktes sålunda betydligt 

1983. Denna utveckling återspeglas i att såväl företagens likvida tillgångar 

som deras korta placeringar byggdes upp· ytterligare detta år. Den höga 

likviditeten tillsammans med den låga investeringsbenägenheten innebar 

en låg kreditefterfrågan under 1983. vilket tabell 10:5 pekar på. 

Som framgått tidigare i kapitlet förblev hushållens banktillgodohavan

den i stort sett oförändrade under de tre första kvartalen 1983. Under 

samma period ökade placeringarna i premie- och sparobligationer till drygt 

7 miljarder kr. Dessutom växte hushållens premieinbetalningar på livför

säkringar (netto). Hushållens finansiella tillgångar i form av premie- och 

sparobligationer, banktillgodohavanden samt individuella försäkringar 

kom härigenom att öka med 12 miljarder kr. under denna period, vilket var 

2,8 miljarder kr. mer än under motsvarande period 1982. Samtidigt var 

hushållens bankupplåning närmare 4 miljarder kr. lägre, vilket sammanta

get indikerar en relativt kraftig förbättring av det finansiella sparandet 

under de tre första kvartalen 1983. I denna riktning pekar också nuvarande 

be.räkningar om hushållens inkomster och utgifter. 

10.4 Utblick mot 1984 

Utifrån de reala prognoser för de olika sektorerna. som presenteras i de 

övriga kapitlen, framläggs i det följande olika skattningar för dessa sek

torers finansiella variabler 1984. 
För 1984 torde en nedgång i statens utlandsupplåning eftersträvas och i 

stället ökar statens anspråk på den inhemska kreditmarknaden. Behovet 

av att förlägga statsupplåningen på den inhemska marknaden utanför bank

systemet förstärks således under 1984. 

Kommunernas finansiella sparande beräknas förbättras något 1984. 

Deras likvida tillgångar kan under dessa antaganden förmodas fortsätta att 

byggas upp 1984. 

En fortsatt volymmässig nedgång i hostadsinvesteringar1w väntas 1984. 

I värde beräknas de bli oförändrade, vilket indikerar, att behovet av 

bostadsbyggnadskrediter blir ungefär detsamma som 1983. 

De icke-finansiella j{}retagens utgifter för fasta investeringar beräknas 

växa något snabbare 1984. Ett kraftigt lageromslag uppskattas ske från en 

lagerneddragning 1983 till en uppbyggnad av lagren 1984. Detta ökade 

finansieringsbehov förefaller endast till en del bli täckt av ett ökat brutto

sparande, vilket indikerar en försämring av företagens finansiella sparan

de. Ett fortsatt sparandeöverskott kan fortfarande förekomma hos företa

gen men av betydligt lägre omfattning än 1983. 
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Den ansenliga uppbyggnaden av företagens finansiella tillgångar under 

senare år samt de fortsat\ påtagliga vinstökningarna under 1983 har lett till 
beslut om tillfälliga vinstavsättningar. Företagen skall sätta in 20% av 1983 
års resultat före skatt, korrigerat för avsättningar till investeringsfonder, 
på ett räntelöst konto i riksbanken. Dessa medel får lyftas om de utnyttjas 
för investcringsändamål men avsättningarna beräknas få en likviditetsin

dragandc effekt 1984 i storleksordningen 5-10 miljarder kr. 

10.5 Finansiellt sparande 

Den offentliga sektorns (inkl. socialförsäkringarna) finansieringsunder

skott ökade kraftigt 1982 (tablå 5). Denna försämring möttes ej av någon 

ökning i hushållssparandet utan detta sjönk i stället väsentligt. Till följd av 

i huvudsak en kraftig höjning av företagens sparande blev deras finansiella 

sparande positivt 1982. Förstärkningen i företagssektorns finansiella spa

rande täckte ej sparandebristen inom den offentliga sektorn, bostäder samt 
hushåll utan den totala inhemska sparandebristcn 1982 resulterade i ett 

bytesbalansunderskott på 22 miljarder kr. 

Den offentliga sektorns finansieringsunderskott blev i stort sett oföränd

rat 1983 jämfört med 1982. Samtidigt förbättrades det finansiella sparandet 

för de övriga inhemska sektorerna och i synnerhet för företagssektorn: Det 

totala inhemska sparandeunderskottet blev betydligt lägre 1983 än 1982. 

Minskningen av det löpande underskottet i bytesbalansen kan uppskattas 

till ca 16 miljarder kr. 

För 1984 tyder nuvarande kalkyler på ett fortsatt sparandeöverskott 
inom företagssektorn men av lägre omfattning än 1983: Denna försämring 

av det finansiella sparandet uppvägs dock av ett förbättrat finansiellt 
sparande inom de övriga sektorerna i sådan utsträckning, att balansen 

gentemot utlandet förutses bli av ungefär samma storleksordning som 
1983. 

Tablå 5 Finansiellt sparande 1980-1983 
Miljarder kr. 

1980 1981 1982 1983 

Offentlig sektor -20 -28 -40 -41 
Bostäder -10 -10 - 9 - 8 
Hushåll 10 9 - 1 3 
Finansiella företag 20 26 26 29 
Icke-finansiella företag -19 -Il. 2 11 

Bytesbalans -19 -14 -22 - 6 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 10: I Penningmängden 1982-1983 
Milj. kr., nettoflöden 

1982 1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

Penningmängd, ökning: 
Banktillgodohavanden inkl. bank-
certifikat (netto) 25 815 2247 10421 
Sedlar och mynt 1994 2 310 - 1795 

Summa 27809 63 8626 

Tillskott genom: 
Utlandet -19935 -17149 -15473 

valutareservens transaktions-
förändring 276 - 1469 2 
statens utlandsupplåning (ökning - ) -20211 -15680 -15471 

Staten 30267 10 757 24249 
utgiftsöverskott . 81517 40423 47 394 
inhemsk upplåning utanför bankerna 
(ökning -I -51250 -29666 -23 145 

Riksbanken 4938 4670 - 2059 
investeringskonton (ökning - ) 280 574 1654 
övriga riksbankstransaktioner 5218 - 4096 405 

Banker 22415 10999 1909 
prioriterade byggnadskrediter 5264 2811 - 3477 
övrig utlåning i svenska kronor 11771 15 737 10293 
nettoförvärv av bostadsobligationer 5275 6367 10207 
nettofordringar på övriga kreditinstitut 764 846 889 
diverse 659 -13070 -14225 

Summa 27809 63 8626 

Källa: Riksbanken. 

Tabell JO: 2 Allmänhetens banktillgodohavanden och statsskuldväxelinnehav 
1982-19831 

Milj. kr.; förändring 

1982 1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

Kommuner 2303 -2429 1670 
Företag 25195 15 833 11006 
Hushåll 16458 1608 -61 

Summa 43956 15012 12615 

därav: banktillgodohavanden 21460 2868 10717 
statsskuld växlar 22496 12144 1898 

1 Med allmänheten avses kommuner, företag samt hushåll. I banktillgodohavanden 
ingår inlåning och bankcertifikat. 

Källor: Konjunkturinstitutet, riksbanken samt statistiska centralbyrån. 
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Tabell lO: 3 Bankernas likvida till~ångar 1982-1983 
Milj. kr .. förändring 

1982 1982 1983 
jan. -sept. jan.-sept. 

På1•erkande.faktorer: 
Utlandet -19935 -17149· -15473 

valutareservens transaktions-
förändring 276 - 1469 2 
statens utlandsupplåning I ökning - ) -20211 -15680 -15471 

Staten 30267 JO 757 24249 
utgiftsöverskott 81517 40423 47 394 
upplåning utanför bankerna 
(ökning-) -51250 -29666 -23 145 

Allmänhetens innehav av sedlar och 
mynt <ökning-) - 1994 2310 1 795 
Riksbanken - 5 733 -17315 1326 

investeringskonton (ökning - ) 280 574 - 1654 
kassakvotsmedel (ökning - ) 795 -12645 3 385 
övriga riksbankstransaktioner - 5218 - 4096 405 

Summa 2605 -21397 11897 

Affärsbankernas likvida tillgångar 
Korta nettofordringar på riksbanken 1284 -13191 -13721 
Korta nettofordringar på riksgälds-
kontoret 4513 1388 - 4095 
Statsobligationer - 2109 - 5686 27 585 
Korta nettofordringar på spar- och 
föreningsbanker - 1769 2804 1852 

Summa 1919 -17461 7917 

Spar- och Jöreningsbankernas likvida 
tillgångar 
Korta nettofordringar på riksgälds-
kontoret 177 214 74 
Statsobligationer 906 918 2054 
Korta nettofordringar på affärsbanker I 769 - 2804 1852 

Summa 686 3936 3980 

Kii/la: Riksbanken. 
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Tabell 10: 4 Kreditmarknaden under de tre första kvartalen 1982-1983 
Milj. kr .. nettoförändring 

Långivare Låntagare 

Staten Kom- Den privata sektorn 
mu ner 

Prioriterade Övrigt Summa 
bostadskredi-
ter 

1982 l-'-3 kv. 

A. Si•ensk marknad 
Riksbanken 3 131 - 4 I - ·138 2 988 
Affärsbanker - 7827 - 96 6399 5774 4250 
Spar- och föreningsbanker - I 134 lfi6 I 712 5 801 6545 
Enskilda försäkringsinrätt-
ningar 4923 406 4094 2590 12013 
Offentliga försäkrings-
inrättningar 5445 28 3340 I 675 !0488 
Allmänheten 20205 - 33 -2230 226 18168 

Summa 24743 467 13314 15928 54452 

B. Utlandet 
Genom valutabanker1 . 908 - 60 I 124 1972 
Genom mellanhands-
institut 14 6100 6086 
Övrigt 14 772 19 - 573 14218 

Summa 15680 - 55 6651 22276 

C. Staten 304 4450 556-4 10318 

Totalt A+B+C 40423 716 17764 28143 87046 

1983 1-3 kv. 

A. s~·ensk marknad 
Riksbanken -17105 - 8 Il 176 -16948 
Affärsbanker 23491 -I 157 5 539 6809 34682 
Spar- och föreningsbanker 2 121 - 84 I 191 5 711 8939 
Enskilda försäkringsinrätt-
ningar 4645 809 3 516 3772 12742 
Offentliga försäkrings-
inrättningar 2088 9 3 827 I 393 7299 
Allmänheten 16684 14 -I 201 I 067 16564 

Summa 31924 - 435 12861 18928 63278 

B. Utlandet 
Genom valutabanker' 82 - 435 4427 4074 
Genom mellanhands-
institut 138 2941 2803 
'övrigt 15 389 464 -1395 14458 

Summa 15471 109 5973 21335 

C. Staten 300 4100 8200 12600 

Totalt A+B+C 47 395 244 16961 33101 97213 

1 Uppgifterna avser valutabankernas utlåning i utländsk valuta till valutainlänning. 

Anm. Kurseffekterna är exkluderade i uppgifterna avseenile utlandet. 

Källa: Riksbanken. 
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Tabell 10: 5 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsbyggande, s. k. övrigutlåning 1982-
1983 
Milj. kr., förändring 

1982 1982 1983 scpl. 1981-
jan.-sept. jan. -sept. sept. 1982 

Övrigutlåning i.svenska kronor 
Kommuner - 123 362 -536 314 
Företag -2668 3 739 4218 6320 
Hushåll 12 317 9850 5 656 14154 
Övriga 2438 1807 1246 2 360 

Summa 11964 15758 10584 23148 

Ö1·rigutlånin1? i utländsk valuta 

Kommuner 252 ..,.255 -325 76 
Företag 15290 3722 6270 1488 
Övriga 4445 2869 2 256 3486 

Summa 19987 6336 8201 5050 

varav kurseffekter 12600 3500 3 100 3500 

Summa önigutlåning 31951 22094 18785 28198 

Anm. Uppgifterna avser bokförda belopp. En grov skattning av kurseffekterna har gjorts. 

Källor: Konjunkturinstitutet, riksbanken samt statistiska centralbyrån. 

Tabell 10: 6 Bankernas förvärv av statspapper och prioriterade hostadsobligationer 
samt prioriterade byggnadskrediter 1982-1983 
Milj. kr. 

Statspapper 
statsobligationer 
skattkammarväxlar, statsskuldväxlar 
samt korttidslån 

Prioriterade hyggnadskrediter netto 
inkl. mellankrediter 

utbcialda 1 

avlyft 1 

Prioriterade bostadsobligationer 
Åtagande för helåret 1982: 5200 

1983:5750 

1982 

1386 
-3015 

4401 

5264 
28879 
23823 
5275 

1 Uppgifterna för sparbankerna avser de större. 

Källa: Riksbanken. 

1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

-8054 25706 
-6604 29639 

-1450 -3933 

2811 -3477 
19684 20540 
16932 23966 
6367 10207 

sept. 1982-
scpt. 1983 

-I 021 
-2189 

8123 
1877 

6790 

182 
17838 
3 832 

21852 

12000 

28642 
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Tabell IO: 7 Statens budgetutfall samt upplåningsformer 1982-1983 
Milj. kr., nettobelopp 

1982 1982 
jan.-sept. 

Budgetutfallet (nettoutg.) -81517 -40423 

Upplåning inom landet 61306 24743 
Skattkammarväxlar och korttidslån 885 - 2746 
Räntebärande obligationer 13424 1747 
Premieobligationer 1700 1977 
Sparobligationer 4148 2124 
Statsskuldväxlar 37810 16960 
Övrigt 5109 4681 

Upplåning utom landet 20211 15680 

190 

1983 
jan.-sept. 

-47394 

31923 
-23 194 

27848 
3850 
3 359 

15790 
4270 

15471 

Anm. För att ernå överensstämmelse mellan uppgifterna för statens upplåning och 
budgetutfallet har riksgäldskontorets och statsverkets kassaförändringar dragits av 
från skattkammarväxlar och korttidslån. 

Källor: Riksbanken och riksgäldskontoret. 

Tabell 10: 8 Kommunernas linarisiella sparande 1982-1983 
Milj. kr.. förändring 

1982 1982 1983 
I hå I hå 

Likvida tillgångar 4332 674 824 
Utlåning 1031 467 -492 
Övriga finansiella tillgångar 578 
Summa finansiella tillgångar (I) 5941 
Upplåning totalt 2511 1272 30 
därav: på svensk kreditmarknad 1251 669 68 

hos staten 457 159 
övrig inhemsk upplåning 268 450 250 
i utlandet 535 - 6 -288 

Övriga skulder 1917 
Summa skulder (2) 4428 
Finansiellt sparande (1)-(2) 1513 -131 302 

Anm. Med likvida tillgångar avses banktillgodohavanden, innehav av statsskuldväx
lar samt kassa och postgiro. 

Källor: Riksbanken och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 10: 9 Prioriterade bostadskrediter 1982-1983 
Milj. kr., förändring 

1982 

Obligationer 14900 
därav: banker 5 275 

enskilda försäkrings-
inrättningar 5395 
offentliga försäkrings-
inrättningar 3934 
övriga 296 

Byggnadskrediter banker 5264 
Korttidslån -1067 

Summa 19097 

Staten 6218 

Summa 25315 

Källa: Riksbanken. 

1982 1983 
jan. -sept. jan. -sept. 

ll 570 
6367 

4094 

3340 
-2231 

28/l 
-1067 

13314 

4450 

17764 

16338 
10207 

3 516 

3 827 
-1212 
-3477 

12 861. 

4100 

16961 

191 

Tabell 10: JO Den privata sektorns upplåning på kreditmarknaden samt hos staten 
1982-19831 

Milj. kr., nettobelopp 

1982 1982 1983 
jan.-sept. jan.-sept. 

A. S1·ensk marknad 
Obligationer och förlagslån 4090 2817 4141 
Direkta banklån 11601 10446 11218 
Upplåning hos kreditinstitut 5264 2665 3 569 

Summa 20955 15928 18928 

därav: hushåll 12203 9732 5861 
övrig privat sektor 8752 6196 13 067 

B. Utlandet 
Genom valutabanker 9152 1124 4427 
Genom mellanhan<lsinstitui 7053 6100 2941 
Övrigt -429 -573 -1395 

Summa 15776 6651 5973 

Totalt A+B 36731 22579 24901 

C. Staten 7702 5564 8200 

Totalt A+B+C 44433 28143 33101 

1 Exkl. kursförändringar och prioriterade bostadskrediter men inkl. oprioriterade 
bostadskrediter. 

Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 
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TILL REGERINGEN 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1984/85 

Enligt riksrevisionsverkets (RRVl instruktion skall RRV varje år till 

regeringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kom

mande budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budget

propositionen. 

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1984/85. Beräkningarna har gjorts för varje in

komsttitel för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts 

även av det väntade utfallet för budgetåret 1983/84. Underlag för beriik

ningarna har hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av 

inkomstskatterna har dessutom uppgifter från RRV s taxeringsstatistiska 

undersökning och aktiebolagscnkät utnyttjats. Underlaget till RRVs taxe

ringsstatistiska undersökning utgör ett urval av 23 000 personers självdek

larationer. I här presenterade beräkningar ingår resultat baserade på un

dersökningen för inkomståret 1981. 

Inledningsvis presenteras en sammanfallning av beräkningsresultaten. 

Därefter redovisas de förutsättningar och antaganden beträffande skat

teunderlagets framtida utveckling som ligger till grund för beriikningarna. I 

det sammanhanget redovisas resultaten från RR V s aktiebolagsenkät. 

I den återstående delen beskrivs beräkningsresultaten för de olika in

komsttitlarna. Inkomsterna på statsbudgeten budgetåren 1980/81 -

1982/83 framgår av bilaga A. I bilagorna B och C redovisas en specifikation 

av statsbudgetens inkomster för budgetåren 1983/84 resp. 1984/85. För att 

underlätta jämförelse med prognosi::rna i den preliminära nationalbudgeten 

presenteras i bilaga D heräkningsresultatcn kalenderårsvis för åren 1983, 

1984 och 1985. 

Den av RRV utgivna Inkumstliggari::n för budgetilret 1983/84 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstberiikning. Inkomstliggaren inne

håller utförliga beskrivningar av vad de olika inkomstlitlarna avser och 

vilka bestämmelser som gäller för dem. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, revisionsdirektören Danielsson, byrftdirektö

rerna Aronsson, Hansson, Karlson, Nordling, Rahmn och Svahlstedt, 

förste revisorerna Sirkka och Unander samt avdelningsdirektören Dalmo, 

föredragande. 

Stockholm den 13 december 1983 

G.Rune Berggren 

Stig Dalmo 

I Riksdai;rn /Yli3!8-I. I su111'. Nr 100. Bi/<1ga I.:! 
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I. Sammanfattning 

Förutsättningar 

RRYs förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budget

året 1984/85 och den nu gjorda uppskattningen av inkomsterna under 

budgetåret 1983/84 har utförts under antagande om oförändrad ekonomisk 

politik. förändringar av ekonomisk-politisk karaktiir har beaktats i de fall 

det föreligger beslut av statsmakterna eller förslag därom har lagts fram av 

regeringen i propositioner offentliggjorda före den I december 1983. Till 

grund för beriikningen av fysiska personers inkomstskatt ligger regering

ens förslag tprop. 1983/84: 69) om ändringar i inflationsskydd och skatte

skala för åren 1984 och 1985. Vidare föreligger förslag om iindringar på 

företagsbeskattnigens område tprop. 1983/84: 50, 64). Förslagen omfattar 

sänkt bolagsskatt. slopande av FoU-avdrag, ändrade regler för lagerned

skrivning och införande av löntagarfonder. I prop. 1983/84: 40 om vissa 

ekonomisk-politiska f1tgiirder föreslås en skärpning av förmögenhetsskat

ten. iindrade regler för den allmänna sjukförsiikringen samt nya avgifter på 

miljövård som rådet. Regeringen har också lagt fram förslag om ändringar i 

hcskattningen av aktier lprop. 1983/84: 48). För merviirdeskatten föreligger 

förs I ag tprop. 1983/84: 75) om att avskaffa möjligheterna att redovisa skatt 

enligt kontantmetoden. Skatten på vin, spritdrycker och tohak har nyligen 

höjts och ytterligare punktskatter föreslås hli höjda. 

Förutom dessa institutionella förutsättningar är bedömningen av kon

junkturutvecklingen betydelsefull för beriikningen av statsbudgetens in

komster. Den bedömning av det ekonomiska läget som presenterades i 

regeringens prop. 1983/84: 40 har utgjort det huvudsakliga underlaget för 

antagandena om den samhiillsekonomiska utvecklingen. RRV har ocksii 

haft kontakter med konjunkturinstitutet och finansdepartementet under 

det diir påg{1cnde arhetet med den preliminära nationalbudgeten för 1984. 

Därigenom har R~V kunnat stämma av en del centrala antaganden med de 

hedömningar som kommer att redovisas i denna. 

Antaganden om löneutvecklingen har stor betydelse för RRYs heriik

ningar. RRVs beriikningar grundas på antagandet alt totala lönesumman 

ökade med 6.0':+ mellan t1ren 1981 och 1982. Mellan 1982 och 1983 antas 

den (ika med 8.2 % och med 6,5 % mellan åren 1983 och 1984. För <°tr 1985 

har iikningen satts till 5.5 % . 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förutses hli oför

iindrade Mm f1r 1982 till 1983. Underlaget för denna prognos har hiimtats 

Mm cnkiiten till svenska aktiebolag, sparbanker och försiikringsbolag som 

RRV har genomfört under hösten 1983. Vid hedömningcn av 1984 års 

inkomster har RRV utgått från en trendmässig ökning på lO')r .. De föränd

rade reglerna för lagernedskrivning och slopade FoU-avdrag medför att 

den statligt taxerade inkomsten heräknas öka med 33(.:.; för år 1984. Pf1 
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detta underlag appliceras dock en lägre skattesats iin tidigare nämligen 

32 '?i-. 
För att bättre belysa prognoserna över inkomstskatterna redovisas un

der titeln fysiska personers skatt p<'1 inkomst. realisationsvinst och rörelse 

några resultat ur prognosbearbetningarna av RR V s taxeringsstatistiska 

undersökning. Det gäller skatteeffekter för åren 1983-1985. 

En specifikation av RRVs beriikningar av statsbudgetens inkomster 

under budgetåren 1983/84 och 1984/8.'i framgår av bilaga B resp. bilaga C. 

En översiktlig sammanställning av bcräkningsresultaten redovisas i ta

bcll 5. 

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster 

P<'i de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. 

På ett mindre antal titlar redovisas även utgifter. För dessa titlar sker en 

nettoredovisning, dvs. saldot av inkomster och utgifter tas upp på stats

budgeten. I tabell I görs en sammanstiillning av bruttobeloppen budgetåren 

1982/83. 1983/84 och 1984/85. I RR V s prognosarbete ingår att bedöma 

utvecklingen av bruttobeloppen för s<'iviil inkomster som utgifter. En när

mare redovisning av dessa belopp finns i beskrivningen av resp. inkomstti

tel. 

Av tabell I framgär att bruttoinkomsterna för budgetåret 1984/85 beräk

nas uppgå till 471 miljarder kr. vilket är mer än dubbelt så mycket som 

inkomsterna rå statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräknas till 

247 miljarder kr. för samma budgetår. 

Den största differensen mellan brutto- och ncttoredovisningen finns på 

inkomsttypen 1000 Skatter. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 består till 

största delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt 

m. m.). Utgifterna utgörs av utbetalningar av kommunalskattemedel och 

överskjutande skatt. För huvudgrupr I 100 beräknas bruttoinkomsterna 

öka med 3.8 9C mellan budgetåren 1983/84 och 1984/8.'i och bruttoutgifterna 

med 6.3 'J( .. Detta medför att statsbudgetens inkomster för denna huvud

grupp minskar med knappt 3 ';'(. 

Inkomsterna på huvudgruppen 1200 består i huvudsak av arbetsgivarav

gifter. I den tabellariska bruttosammanställningen ingår såväl ATP-avgifter 

som de övriga arbetsgivaravgifter som överförs till fonderade medel utan

för statsbudgeten. Utgifterna utgörs av utbetalningar till ATP-systemet 

och olika fonderingar inom den statliga sektorn. Vidare utbetalas sjukför

säkringsavgifternas andel av sjukförsäkringens kostnader. Inkomsterna på 

statsbudgeten för huvudgruppen 1200 beräknas bli i stort sett oförändrade 

mellan budgetåret 1983/84 och 1984/85. 

Bruttoinkomsterna på huvudgruppen 1400 beräknas till 127 miljarder kr. 

och bruttou!giflerna till knappt 40 miljarder kr. Bruttoutgifterna utgör 

återbetalningar av merviirdeskatt. 



Tahell I. Bruttoredovisning av statshudgetens inkomstsida budgetåren 1982/83-1984/85 (milj. kr.) -0 ., 
Inkomst 

0 
·"!' 

huvudgrupp lnkomslcr Utgifter Inkomst på statsbudgeten -~ 
1982/83 1983/84 1984/85 1982/83 1983/84 1984/85 1982/83 1983/84 1984/85 

oc 
Y-1 
00-
.i;;. 

1000 Skatter 368 108 412 265 434161 208 679 227 747 242%9 159429 184518 191 192 .. -varav Q 

1100 1 Skall på inkomst. realisationsvinst och Q 

rön:: I se 151 757 166567 172 942 112 223 122 148 129802 39534 44419 43 140 
1200 1 Lagstadgade socialavgifter 101984 117737 122 225 65 952 68999 73467 36032 48 738 48 758 
1400 Skatt pi\ varor och tjänster 111083 123 849 132 468 30 504 36600 39700 80579 87249 92 768 

2000 Inkomster av slatens verksamhet 22407 22962 24905 - 22407 22962 24905 
3000 lnkomsler av försåld egendom 190 -70:) 55 - 190 -70: 55 
4000 Aterbetalning av ltm 2 978 3 759 3 586 - 2978 3 759 3 586 
5000 Kalkylmässiga inkomster 10078 10401 8918 3 803 3969 4120 6 275 6432 4 798 
varav 

5200 1 Statliga pensionsavg netto 4 719 4610 4820 3 803 3969 4120 916 641 700 

Summa 403761 449317 471625 212482 231716 247089 191280 217601 224536 
--
1 Omföringar mellan statsbudgetens inkomsttitlar är exkluderade 
: Inkl. korrigeringar för budgetåret 1982/83 

00 
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Bruttoinkomsterna på huvudgrupp 5200 beriiknas till knappt 5 miljarder 

kr. och bruttoutgifterna till drygt 4 miljarder kr. Omföringar mellan huvud

grupperna 1200 och 5200 av de statliga arbetsgivaravgifterna liksom om

föringar mellan huvudgrupperna 1100. 1200 och 1300 av egenavgifter. 

förmögenhetsskatter etc. är exkluderade i tabell I. 

De beräknade inkomsterna budgetåren 1983/84 och 1984/85 

Enligt de nu redovisade heriikningarna uppgår statsbudgetens inkomster 

budgetåret 1983/84 till 217 601 milj. kr. Det är 6 804 milj. kr. eller 3.2 0 mer 

än vad som beräknades i statsbudgeten. 

Det iir inkomstskatterna från fysiska och juridiska pe~soner som svarar 

för större delen av ökningen. Upprevideringen beror bl. a. pi\ att den 

utbetalda lönesumman nu beriiknas bli 1.5 procentenheter resp. 0.5 pro

centenheter högre för åren 1983 och 1984 iin vad som antogs i hcriikningen 

till statsbudgeten. Tillsammans med de ändringar som regeringen har före

slagit i inkomstbeskattningen för tir 1984 leder detta till ökade inbetalningar 

av preliminärskatter för budgetåret 1983/84. Den skärpta förmögenhets

skatten vid 1984 års taxering beräknas öka fyllnadsbetalningen under 

våren 1984. Taxeringsutfallet för företagen avseende inkomståret 1982 

blev avsevärt högre än vad RRV antog i beräkningen till statsbudgeten. 

Detta medför att den preliminära skatten för inkomståret 1984 ökar. Som 

en konsekvens av det högre utfallet 1982 har även den taxerade inkomsten 

för år 1983 räknats upp. vilket i sin tur leder till ökade fyllnadsbetalningar 

under våren 1984. Den nya omsättningsskatten på aktier m. m. beräknas 

öka inkomsterna med drygt 200 milj. kr. budgetåret 1983/84. De beslutade 

och föreslagna höjningarna av punktskatterna ökar inkomsterna under 

budgetåret 1983/84. Inkomsten av mervärdcskatt har däremot räknats ned 
till följd av att ökningstakten i den privata konsumtionen nu väntas bli 

lägre än vad som antogs tidigare. Nettoeffekten blir att den totala skatten 

på varor och tjänster endast ökar med ca 400 milj. kr. för budgetåret 

1983/84 jämfört med beräkningen till statsbudgeten. 

För budgetåret 1984/85 beräknas inkomsterna på statsbudgeten uppgå 

till 224536 milj. kr. Det är 6936 milj. kr. eller 3.2% mer än som beräknas 

för innevarande budgetår. 

Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse beräknas minska med 

I 279 milj. kr. mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Av tabell 2 framgår 

att minskningen uteslutande kan hänföras till inkomsttiteln 1110 Fysiska 

personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse. Orsakerna till 

denna utveckling är flera men en av förklaringarna till nedgången ärmar

ginalskattereformen för åren 1984 och 1985. De förhållandevis stora skatte

lättnaderna i den direkta skatten år 1984 i kombination med en måttfull 

uppgång i den antagna lönesummeutvecklingen samma år gör att prelimi

närskatteinbetalningen ökar mindre än den antagna lönesummeutveck-
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]ingen. Tidsprofilen i de antagna lönesummeökningarna gör med gällande 

regler för kommunalskatteutbetalningar att dessa blir förhållandevis höga 

budgetåret 1984/85 i jämförelse med preliminärskatteinkomsterna. Vid be

räkningen av preliminärskatterna har RRV antagit en höjning av den kom

munala medelutdcbiteringen år 1984 med 15 öre. För år 1985 har RRV 

sehahlonmiissigt antagit att medelutdebiteringen höjs med 10 öre. 

lkriikningen av utbetalningarna av kommunalskattemedel har RRV 

grundat pil 1983 års preliminära taxeringsutfall. vilket påverkar kommu

nernas inkomster år 1984. Trots de beslutade begränsningarna i skatteun

derlaget for kommunerna beräknas utbetalningarna öka med 8.2 ':-~ budgct

ilret 1984/85. Vid kalkylerna av utbetalningen av kommunalskattemedel 

har R R V antagit att gällande regler för begriinsning av kommunernas 

skatteunderlag är 1984 förlängs att giilla även <tr 1985. Ytterligare en 

förklaring till nedgången av titeln fysiska personers inkomstskatter är de 

stora omföringarna av förmögenhetsskatt och hyreshusavgifter som tidi

gare ingått i den allmänna sbtteuppbördcn. De omförs våren 1985 till resp. 

inkomsttitel under inkomsthuvudgruppen 1300 Skatt på egendom. Här 

redovisas ocks[t den nya omsättningsskatten pft aktier m. m. Den väntas 

öka inkomsterna med 330 milj. kr. hudgctfirct 1984/85. Av denna anledning 

iikar inkomsterna på huvudgruppen Skatt pii egendom med 2415 milj. kr. 

budgetåret 1984/85 jiimfört med 1983/84. 

Juridiska personers skatt P<I inkomst. realisationsvinst och rörelse be

riiknas öka med 762 milj. kr. mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Det 

beror främst pii en uppräkning av den preliminärt debiterade 8-skattcn år 
1984. Fyllnadshetalningarna beräknas dock minska v?iren 1985. 

Tabell 2. Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse bud~etåren 1982/83 - 1984/115 !milj. kr.I 

198'.!183 1983i84 1983/84 1984/85 För;indring 1983/84-1984/85 
Utfall Statshudgct Pro!mos Prognos 

Belopp Procent 

1100 Skatt pi'1 inkomst. 
realisationsvinst och 
rörelse 39534 394M 44419 43 140 -I '279 -2.9 

1110 Fysiska personers 
skatt p<01 inklHnst, 
realisationsvinst 
o<.:h riirdsc 28924 :?.8 856 32804 3060:?. -2:?.0:?. -6.7 

1120 Juridiska personers 
skatt pä inkomst. 
realisationsvinst 8478 7 181 9551 I0313 762 8.0 

1130 Ofördelbara skatter 
rä inkomst. realisa-
tionsvinst och rörelse I 290 2500 1100 I 100 0 o.o 

1140 Övriga inkomstskatter 843 927 %4 I 125 161 16.7 

Mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 beräknas inkomsterna fr{in de 

lagstadgade socialavgifterna öka med endast 20 milj. kr. 

Den låga ökningstakten förklaras av att det för budgetåret 1983/84 beräk-
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nas intlyta ca 1,9 miljarder kr. som en engångseffekt till följd av affiirsver

kens omläggning av uppbördssystemet för arbetsgivaravgifter. Budgctftrcl 

1983/84 ökar dessutom inkomsterna till följd av den tillfiilliga höjningen år 

1983 av den allmänna löneavgiften. Höjningen av den allmiinna liineavgif

ten till 3 <:>c under perioden juli-december i'tr 1983 medför en engångseffekt 

på ca 1.4 miljarder kr. under budgetåret 1983/84. Några avsättningar till 

sjukförsäkringsfonden har inte gjorts vid beräkningen av inkomsterna fdn 

sjukförsäkringsavgiften. Utvecklingen av de enskilda inkomsttitlarna un

der inkomsthuvudgruppen 1200 Lagstadgade socialavgifter framgär av la

bell 3. 

Tabell 3. Lagstadgade sociala,·gifter budgetåren 1982/83-1984/85 I milj. kr. I 

1982183 1983/84 1983•84 1984/K'i Föriindring 198.'/84-1984/K' 
Utfall Statsbudget Progno' Prognos 

Hchipp l'rn..:<:nt 

1200 Lagstadgade social-
avgifter 36032 48262 48 7.~8 48 758 20 0.2 

1211 Folkpensionsavgift 26528 30750 31 113 32 171 I 058 .~ .4 
1221 Sjukförsäkringsav-

gift. netto -642 1900 1894 1604 -290 ·-15.3 
1231 Barnomsorgsavgift 6570 7 lfi5 7 257 7490 233 3.2 
1241 Vuxenutbildningsavgift 716 781 79 I Kl' 24 3.0 
1251 Övriga socialavgifter, 

netto 84 -120 -247 -417 -170 -61-U~ 

1261 Bidrag till förvalt-
ningskostnader för 
arbctsskadeförsäk-
ringen 55 57 59 62 3 5.1 

1271 Inkomster av arbets-
givaravgifter till 
arbetarskyddsstyrel-
sens och yrkesinspek-
tionens verksamhet 73 79 81 83 2.5 

1281 Allmän löneavgift 2649 7650 7790 (1950 -840 -10.8 

Tabell 4. Skatt på rnror och tjänster budgetåren 1982/83-1984/85 (milj. kr.I 

1982/83 1983/84 1983/84 1984/85 Föriindring 19KYX-l-1984/K5 
Utfall Statsbudget Prognos Prognos 

Helorr Procent 

1400 Skatt på varor och 
tjänster 80579 86858 87 249 92 768 5 519 6,3 

1411 \1ervärdeskatt 45 423 49100 48 300 53 IOO 4800 9.9 
1421 Bensinskatt 6660 6480 6495 6560 65 1.0 
1423 Försäljningsskatt på 

motorfordon 642 590 743 K85 142 19.1 
1424 Tobaksskatt 3008 3 820 4110 3 925 -185 - 4.5 
1425 Skatt på spritdrycker 4931 5 950 5 735 5 100 -635 -11.1 
1426 Skatt på vin I 283 1460 1700 I 565 -135 - 7.9 
1428 Energiskatt 8272 9155 9140 9795 655 7.2 
1431 Siirskild avgift för 

oljeprodukter 1437 325 821 I 395 574 69.9 
1461 Fordons skatt 2 303 2270 2 340 2370 30 1.3 
1462 Kilometerskatt 1687 .1720 1740 I 780 40 2.3 
1471 Tullmedel 1659 1705 1705 I 870 165 9,7 
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Inkomsterna under inkomsthuvudgruppeli skatt pf1 varor och tjänster 

m. m. förutses öka med 5 519 milj. kr. eller 6.3 t;·I. mellan hudgetåren 

1983/84 och 1984/85 (se tahell4). Mervärdeskatten beriiknas öka med 4800 

milj. kr. Regeringens förslag om alt slopa dispensen - möjligheten till 

kontantmiissig redovisning av mervärdcskatt - beräknas öka inkomsterna 

med I 200 milj. kr. fiir budgetåret 1984/85. Vidare upphör investeringsav

draget vid redlwisning av mcrvärdeskatt vilket ökar inkomsterna mellan 

budgetåren 1983/84 och 1984/85. Skatteunderlaget för andra varor och 

tjiinster antas i flera fall vara oföriindrade eller minska mellan hudgetåren 

1983/84 och 1984/85. Trots skattehöjningar på tobak. vin och sprit minskar 

inkomsterna för budgetåret 1984/85. Det beror pf1 att iindradc redovis

ningsperioder ger engångsförstiirkningar av inkomsterna för budgetåret 

1983/84. Den kraftiga inkomstökningen av siirskild avgift för oljeprodukter 

heror friimst på att dessa avgifter föreslås all redovisas brutto pii statsbud

geten. 

Rörelseöverskotten beriikilas öka med 216 milj. kr. mellan budgctftrcn 

1983/84 och 1984/85. Av denna ökning svarar statens vattenfallsverk för 

168 milj. kr. Riinteinkomsterna förutses (ika med 1 292 milj. kr. eller ca 

11 r,f mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. Räntorna på lån för hostads

byggande beräknas öka med 738 milj. kr. 

Avskrivningar - huvudsakligen för affärsverken - beräknas minska 

med I 693 milj. kr. mellan budgetärcn 1983/84 och 1984/85. Om regeringen 

följer förslagen i televerkets treårsplan upphör nfönligen avskrivningarna 

mot statsbudgeten för televerkets del fr. o. m. bu<lget[iret 1984/85. 

Tahell 5. Sammanställning av hcräkningsrcsultat för hudgetarcn 1983184 och 1984185. \milj. kr.1 

1982/83 1983/84 1983/84 1984/85 Fiiriindring 1983/84-1984/85 
Utfall Statsbudget Prognos Prognos 

Belopp Pr0<.:cnt 

Inkomster 191280 210797 217 601 224536 6936 3,2 
10110 Skatter 1594:!9 178191 184 518 191192 6675 3.6 

1100 Skatt på inkomst. 
realisationsvinst 
och rörelse 39 534 39464 44419 43 140 - I :!79 - 2.9 

1200 Lagstadgade 
socialavgifter 36032 48 262 48738 48 758 20 0,0 

1300 Skatt p[t egendom 3 284 3 608 4112 6 526 2415 58,7 
därav 

1312 Hyreshusavgift 720 720 
1321 Fysiska pcrso-

ners förmögen-
hetsskatt 718 799 901 2071 I 170 129.9 

1342 Skatt på värde-
papper 210 540 330 157.1 

1400 Skatt på varor 
och tj~inster 80 579 86858 87249 92 768 5 519 6.3 
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1982/83 1983/84 1983/84 19iW85 Förändring 1983/84- 1984/85 
Utfall Statsbudget Progno!-1 Prognos 

Hclopp Procent 

2000 Inkomster av 
statens verksamhet 22407 22441 22%2 24905 1943 8.5 
2100 Rörelseöverskott 8068 8627 8 545 8761 216 2,5 

Jiirav 
2110 Affiirsvcrkens 

inlevererade 
överskott 2437 3 026 2 880 2941 61 2, I 

2131 Riksbankens 
i11kvererade 
överskott 4000 4000 4000 4000 0 0,0 

2200 Överskott av 
statens fastighets 
förvaltning 135 206 413 325 88 - 21.3 

2300 Riintcinkomster 10252 11198 11451 13 031 I 580 13,8 
diirav 
2332 Riilllein-

komster pii 
län för 
bostads-
byggande 7229 7980 8098 8836 738 9,1 

2400 Aktit:utdelning 123 115 142 181 w 27.5 
25110 Offentligriillsliga 

avgifter I 073 I 203 I 212 1555 343 28.3 
2600 Försäljnings-

inkomster 242 264 263 267 4 1.5 
2700 Böter m. m. 345 361 
2800 Övriga inkomsta 

362 385 2:l 6.4 

av statens vak-
sam het 2 170 468 574 JOO - 174 - 30.3 

3000 Inkomster av för-
såld egendom 190 54 - 70 55 125 178.6 
3100 lnkomstt:r av för-

sålda byggnada och 
maskiner m. m. 184 39 - 81 3') 119 146.9 

3200 Övriga inkomster 
a.v markftirsiiljning 0 0 o.o 

3300 Ovriga inkomster 
. av forsald egendom 5 15 9 15 6 66.7 

4000 Atcrbctalning av 
Ian 2978 3 319 3 759 
4100 Aterbelalning av 

3 .5!:<6 - 173 - 4,n 

l)iiringsliin 3611 335 39.5 333 62 - 15.7 
4200 Aterh.::talning av 

bostadslän m. m. 1418 1701 1 701 I 851 150 8.8 
4300 Att:rbt:talning av 

studielån 711 810 1 125 
4400 Återbetalning av 

908 - 217 - 19.3 

energis parlän 153 170 170 190 20 I 1.8 
4500 Åtcrb.::talning av 

övriga liin 331 303 369 305 64 - 17,3 
5000 Kalkylmässiga 

inkomsta 6 275 6792 6432 4 798 -1634 25.4 
5100 Avskrivningar 5 359 5 761 5 791 4098 -1693 - 29,2 

därav 
5112 Tel.:: verkets 

avskrivningar I 531 1830 1886 0 -1886 -100.0 
5200 Statliga pen-

sionsavgitkr. nello 916 I 031 641 700 59 9.2 
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Il. Allmänna· förutsättningar 

Statsbudgetens utfall budgetåren 1978/79-1982/83 

Det statliga hudgctsystcmet modernist:rades hudgetäret 1980/81. Stats

budgetens inkomster grupperadt:s efter karaktären på inkomsten när den 

flyter in till den statliga sektorn. Uppdelningen av statsbudgetens utgifts

sida i en drift- och en kapitalbudget t:rsattes av en statsbudget för såväl 

drift- som investt:ringsutgifter. 

I tabell 6 presenteras statsbudgetens inkomster och utgifter för budget

ilren 1978/79 - 1982/83. Statsbudgetens inkomster för budgetåren 1978179 

och 1979/80 upptas i tabellen endast med slutsummor eftersom någon 

fullstiindig fördelning enligt den nya grupperingen inte är möjlig. 

I nkomstt:rna pil stalshudgt:ten för hudgetårct 1982/83 blev 191 280 

milj. kr. Det var en ökning med 24149 milj. kr. cllt:r 14.4% jämfört med 

hud get året 1981/82. Statsbudgetens utgifter uppgick till 277 879 milj. kr. 

under hudgetäret 1982/83. Det var en ökning med 42 716 milj. kr. eller 

18.2 q jämfört med föregåendt: budgetår. Statsbudgetens underskott, dvs. 

skillnaden mdlan utgifter och inkomster. blev för budgetåret 1982/83 

86599 milj. kr. 

Tabell 6. Statsbudgetens utfall hudgctarcn 1978179-1982/83 I milj. kr.) 

UuJget<ir 1978179 1979/80 1980/81 1981182 1982/83 

/11ko111.1·ter 

Skall p{1 inkomst. rea
lisationsvinst och 
rörclsc: 
LagstaJgade social
avgifter 
Skall pä c:gc:nJom 
Skatt pii varor och 
tjiinster te:-.kl 111.:r
\'iirdc:skatt) 
Mervimkskatt 
Inkomster av stah:1b 
vc:rksamhc:t 
Inkomster av försiild 
egendom 
Åtc:rbetalning av liin 
Kalkylmässiga inkomster 

Summa inkomster 

Utgificr 

hirslags- och ohc:teck
naJe anslag 
Reservationsanslag 
lnvesteringsanslag 1 

Rörliga krediter 
( + = iikaJ Jisposi
tion. - ~ minskad 
disposition) 

Summa utgifter 

lJ nJc:rskott 

119664 132491 

118945 137 774 
25 614 25960 
14046 17683 

-2M +I 058 

158341 182475 

38678 49984 

1 lkgrc:ppet slopas fr. o. m. budgc:liiret 1980/81. 

34057 36 251 39534 

33 890 31 250 36032 
2 358 2 741 3 284 

27 208 29:'iM 35 156 
37 305 40665 45423 

14552 17 762 22 407 

77 49 190 
2406 2644 2978 
3434 6205 6275 

155 287 167 131 191280 

170856 185 844 212 478 
43927 50562 64553 

+455 -1242 +848 

215 238 235164 277879 

59951 68033 86599 
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En niirmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och ut

gifter lämnas i RRVs publikation "Statens finanser 1983". Där har bl. a. en 

schablonmässig fördelning av statsbudgetens inkomster gjorts för budget

åren 1978/79 och 1979/80 enligt principerna för den moderniserade in

komstgrupperingen. En detaljerad redovisning av budgetutfallet framgar 

av RRVs publikation "Statsbudgetens utföll budgetiiret 1982/83". 

Antaganden för fysiska personers inkomster åren 1982-1985 

Inkomstutveckfingen för de fysiska personerna har en avgörande bety

delse för de direkta skatternas utveckling. Pä olika sätt påverkar den också 

förändringarna i de indirekta skatterna liksom inkomster av statens verk

samhet och de statliga affärsverkens inleveranser <iv överskott till staten. 

Utvecklingen för de fysiska personernas inkomstskatter bestäms främst 

av förändringar i inkomst av tjänst, dvs. huvudsakligen av lönesummeut

vccklingen. Förändringarna i den totala lönesumman påverkas av avtals

uppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter och av ändringar i syssel

sättningen för anställda samt av den s. k. föneglidningen, dvs. för

tjänstutvecklingen utöver den avtalsmässiga ökningen. 

Konjunkturinstitutet beräknade i sin höstrapport 1983 att den totala 

utbetalda lönesumman ökade med 6,oc,.;~ mellan åren 1981 och 1982 och 

med 8,2 % mellan åren 1982 och 1983. 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska ätgärder redovisas 

bl. a. kalkyler över den ekonomiska utvecklingen för år 1983 och år 1984. 

De antaganden dess<t kalkyler by'gger pil förutsätter en lönekostnadsökning 

om totalt 61/(, år 1984 och en prisstegring på 4 %· under loppet av år 1984. 

RRV har haft kontakter med konjunkturinstitutet och finansdepartemen

tet och därvid kunnat stämma av niigra av de centrala antaganden som 
pavcrkar statsbudgetens inkomster. Si\dana centrala antaganden är för

utom lönesummans tillväxt bl. a·. konsumcntprisutvcckfingen, import- och 

exportantaganden m. m. Enligt vad RRV erfar antar man ,i det pägt1cnde 

arbetet med nationalbudgeten att den utbetalda lönesumma~ ökar med 

6,5 ';'( mellan åren 1983 och 1984. Konjunkturinstitutet arbetar också med 

ett alternativ som bygger på en lönesummeökning pä 10.5 'X. RRV har valt 

att göra kalkylerna över statsbudgetens inkomster pil den liigre lönesum

meökningen mellan åren 1983 och 1984, Jvs. 6.5%. 

För år 1985 har RRV valt att skriva fram lönesummans tillviixt meJ 

5.5%. 
De utbetalda pensionerna förutsiitts ha ökat med 10, I%· mellan åren 

1981och1982. För år 1983 beriiknas ökningstakten till 13.9%. För 1984 har 

de förändringar i beriikningarna av pensionerna, pensionstillskotten, bas

belopp m. m. som föreslås i prop. 1983/84: 40 beaktats. De utbetalda pen

sionerna beräknas öka med drygt 7 '.{är 1984. Förslaget innebär all basbe

loppet iivcn fortsiittningsvis bör fastställas att gälla för kalcnJer[tr på 
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grundval av prisutvecklingen under föregäende år. RRV har då förutsatt 

att basbeloppet uppgär till 20300 kr. fr. o. m. den I januari 1984. För är 

1985 har RRV skrivit fram de utbetalda pensionerna med 7c,;(. Pensionerna 

utgjorde inkomstfiret 1982 drygt 18 ':i av de sammanräknade inkomsterna. 

För olika sociala förmiiner vilka tas upp till beskattning såsom sjukpen

ning, föräldrapenning, dagpenning, utbildningsbidrag m. m. förutses föl

jande pkningstal. Mellan åren 1981 och 1982 ökade dessa förmåner med 

7 %·. Ar 198:~ har RRV antagit en ökningstakt på 9,2 %. I kalkylen för år 

1984 beriiknas ökningen bli 6,2 c-i. Ar 1985 har RRV skrivit fram dessa 

inkomstt:r med 4,7%·. 

Av fysiska personers sammanlagda inkomst år 1982 svarade inkomst av 

jordbruksfastighct för 1,0 ';'1. Inkomst av rörelse svarade samma år för ca 

2,6 ':k·. I bt:räkningarna har antagits att inkomst av jordbruksfastighet och 

rörelse ökar med 4.90. resp. 5,6% mellan åren 1982 och 1983. Mellan ären 

1983 och 1984 förutses inkomsterna av rörelse öka med ca 6.217<.· och 

inkomsterna av jordbruksfastighet med 5.41/c. 

Inkomst av kapital uppgick år 1982 till 14570 milj. kr., vilket är 3.6% av 

de sammanräknade inkomsterna. Mellan åren 1982 och 1983 förutses en 

ökningstakt på 1,0% i inkomstslaget kapital. År 1984 antar RRV att in

komsterna av kapital ökar med 12, I t?t.. Den genomsnittliga räntenivån 

sänktes l'riin 12,5 procentenheter till 11.1 procentenheter 1982 och antas 

sjunka till 9,5 procentenheter 1983. Denna antas giilla även år 1984 vilket 

förutsiittcr oförändrat diskonto per I december 1983. 

Inkomsterna av annan fastighet uppgick till 2947 milj. kr. år 1982 och 

svarade df1 för mindre än I r;~ av de sammanlagda inkomsterna. För fö- 1983 

och framåt har RRV skrivit fram inkomsterna med knappt 2 %·. 
Underskott i förvärvskälla har sedan slutet av 1960-talet ökat kraftigt 

varjt: är med nf1gra fä undantag. Den mest betydelsefulla avdragsposten är 

underskott av annan fastighet som svarar för merparten av underskotten. 

Underskott av kapital svarar för större delen av det resterande underskot

tet. 

De sammanlagda underskotten som utnyttjades i olika förvärvskiillor 

uppgick år 1982 till 28501 milj. kr. Det är 7.0% av de sammanräknade 

inkomsterna. 

För ftr 1983, det första året då underskottsavdragens skattemässiga 

värde begränsades, har RRV skrivit fr::\m underskottsavdragen med 8,5 %. 

År 1984 och 1985 har underskottsavdragen skrivits fram med 8,5 % vardera 

året. Hänsyn har därvid tagits till avtrappningen av räntebidragen m. m. 

enligt förslag i prop. 1983/84: 40. 
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Antaganden för aktiebolagens inkomster verksamhetsåren 1982, 1983 och 

1984 

RRV genomför ftrligen i oktober en undersökning av de svenska aktiebo

lagens. sparbankernas och försiikringsbolagens taxerade inkomster. Un

dersökningen bygger på uppgifter från en enkät till ett urval om ca 2 300 

företag. Urvalet görs med utgångspunkt i företagens statligt taxerade in

komster och antal anställda. Dessa uppgifter finns i statistiska centralby

råns (SCB) centrala företagsregistcr. De taxerade inkomsterna avser det 

föregående verksamhetsåret. Arets undersökning bygger på ett urval som 

avser de statligt taxerade inkomsterna för verksamhetsåret 1981. 

I enkäten ingår frågor om den till statlig och kommunal skatt taxerade 

inkomsten samt beräknade fyllnadsinbetalningar under våren 1984. Vidare 

ingår frågor angående storleken av det särskilda forskningsavdraget. 

I det följande redogörs för vissa huvudresultat av undersökningen. Det 

bör observeras att uppgifterna vad g~iller storleksgruppen 0-19 anställda iir 

mycket osäkra. Urvalet för denna grupp är jämfört med totala antalet 

förekommande företag mycket litet. Dessutom är bortfallet störst inom 

denna grupp av företag. En utförlig beskrivning kommer att publiceras i 

SCBs Statistiska meddelanden. serie F. 
Av tabell 7 framgår företagens statligt taxerade inkomster enligt det 

definitiva taxeringsutfallet för verksamhetsilren 1971-1982 (preliminärt ut

fall för 1982). Enligt enkäten uppgick den till statlig skatt taxerade inkoms

ten för verksamhetsån:t 1982 till 9750 milj. kr. Det innebär en ökning med 

22 % jiimfört med utfallet för verksamhetsåret 1981. Den statligt taxerade 

inkomsten beräknas enligt enkäten bli i stort sett oförändrad mellan f1ren 

1982 och 1983. 

Tahell 7. Statligt taxerad inkomst för aktiebolag m. fl. åren 1971-1982 

Vcrksamh.:ts[ir 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Taxerad inkomst 
milj. kr. 

2810 
3 473 
3 919 
3627 
6299 
5 799 
4312 
5 498 
5 857 
5026 
8005 

10635 lPrel. utfall! 

Förändring från 
förcgäcndc [ir '/I 

-26 
+24 
+ 13 
- 7 
+74 
- 8 
-26 
+28 
+ 7 
-14 
+59 
+33 

Av tabell 8 framgilr övriga enkiitresultat. Den kommunalt taxerade in

komsten beriiknas ocb~\ bli i det närmaste ofiiriindrad mellan verksam

hetsären 1982 och 1983. Fyllnadshetalningarna under våren 1984 beriiknas 

utgöra ca 25 <:·~.·av den totala bolagsskal!en för verksamhcts{tret 1983. 

2 Riksdai:e11 /983i8-/. I sa111/. Nr /110. Hi/oga 1.2 



Tabell 8. Statligt och kommunal! taxerad inkomst, f~·llnadsinbctalningar och forsknings- och uh·ecklingsa\•drag fördelat på förctagsstorlek verksamhetsåren 
1982 och 1983. milj. kr. 

Antal anstiillda 

Aktiebolag 
0- 19 

20- 99 
100- 499 
500-1999 

2000-

Ba11k- och fi_irsäk.ri11gs-
1·crkrn111hcr. fasrighcrs
.fiirl'alrning 
Uppgift sakn<1s 

Totalt 

Därav ·företag med fler 
än 500 anställd::. 

Statligt 
taxerad 
inkomst 
för verk-
sam het såret 
1982 

2181 
1477 
1104 
1358 
2 630 

632 
368 

9750 

3 988 

Förändring Kommunalt 
i statligt taxerad 
taxerad inkomst 
inkomst för verk-
mellan verk- sarnhetsåret 
samhetsåren 1982 
1982 - 1983 

-517 3 007 
-207 3 221 
+ 92 1 785 
-253 2 550 
+708 4180 

+ 13 94(1 
+ 153 496 

- Il 16185 

+455 6730 

Förändring Fvllnads- Forsknings-
i kommunalt betalning och utveck-
taxerad in- för verk- lingsavdrag 
komst mellan sam hets- för verksam-
verksamhets- året 1983 het såret J 983 
åren 1982 -
1983 

- 537 473 94 
- 572 277 32 
+ 70 422 81 
- 303 385 172 
+1028 1105 343 

+ 60 75 () 

+ 157 177 2 

- 97 2914 724 

+ T!.5 1490 515 

~ 
0 

"!=' -\C 
QO 
l.N 
00 
~ -e e 

00 
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Det särskilda forsknings- och utvecklingsavdraget som infördes 1973 

beräknas för verksamhetsåret 1983 uppgå till 724 milj. kr.. vilket motsvarar 

en ökning med 16lJ'f:, jiimfört med verksamhetsåret 1982. Företag med fler 

än 2000 anställda svarar för 471/i av det totala avdraget.Fr.o.m. 1983 års 

taxering består avdraget av ett 5-procentigt basavdrag på de totala forsk

nings- och utvecklingskostnaderna samt ett 30-procentigt ökningsavdrag 

på kostnadsökningen frän föregående är (SFS 1981: 1315). Fr.o.m. verk

samhetsåret 1984, dvs. taxeringen 1985, föreslär regeringen i prop. 

1983/84: 64 att det särskilda forskningsavdraget (foU- avdraget) vid taxe

ring till statlig skall skall upphöra. 

Särskilt investeringsavdrag för byggnadsinvesteringar fär göras för de 

utgifter som hiinför sig till perioden den I november 1980- den 31 mars 1984 

(SFS 1982: 1186). Avdragen är 10% av utgifterna för ny- till- eller ombygg

nad och 20% av den del som avser täckdikning (SFS 1980: 954). 

Fr. o. m. verksamhetsåret 1983 infördes särskilt investeringskonto som 

är en obligatorisk inbetalning på räntelöst konto i riksbanken med 20~· av 

den justerade vinsten för samtliga företag. med vissa undantag. som har en 

justerad vinst över en miljon kr. De företag som iir undantagna är bostads

föreningar, bostadsaktiebolag och allmännylliga bostadsföretag. Inbetal

ningar skall ske på 1983 ärsjusterade vinster och vara spiirrade i två.år. I 

prop. 1983/84: 64 förcslilr regeringen att inbetalningsskyldigheten även 

skall gälla 1984 års vinster. Inbetalningen blir avdragsgill vid beskallning 

under förutsättning att företagen sätter av motsvarande belopp till en 

särskild invcsteringsfond (SFS 1982: 1185). De särskilda investeringsfon

derna släpptes fria den 22 februari 1983 ( S FS 1983: 551. 

Regeringen har beslutat all förlänga frisliippcn av de allmänna investe

ringsfonderna med ett år (SfS 1983:831}. Detta innebiir all företagen får 

utnyttja sina fonder för byggnads- och markarbeten som utförts t. o. m. 

mars 1985 och för maskiner och andra inventarier som levereras före 

utgängen av år 1984. 

I prop. 1983/84: 64 förcshlr regeringen all rällcn till lagernedskrivning 

begränsas till 50 ')(,mot tidigare 60 ';'·(,(huvudregel och supplementiirregel I). 

Begränsning föreslfrs iiven för dem som kombinerar lagernedskrivning med 

avsättning till resultatutjiimningsfond. Lagrets värde får i dessa fall skrivas 

ned med högst 35 % mot tidigare 45 %. Lagernedskrivning för rf1- och 

stapclvaror berörs ej av förslaget (supplemcntärrcgcl Il), ej heller berörs 

nedskrivningsrätten för övriga omsättningstillg;'rngar. Delta föresläs träda i 

kraft den !januari 1984 dvs. vid taxeringen 1985. 

I prop. 1983/84: 50 föreslt1r regeringen att en siirskild vinstdelningsskatt 

skall tas ut för aktiebolag. ekonomiska föreningar. sparbanker och ömsesi

diga skadeförsiikringsanstalter. Vinstdelningsskatten föreslås utgöra 20':·( 

av vinstdelningsunderlaget. Vinstdelningsunderlaget iir företagets reala 

vinst till den del vinsten överstiger fribeloppet. fribeloppet kan antingen 

vara ett fast belopp p<'1 500000 kr. eller ett belopp som är 6';;i av företagets 
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lönesumma. Vinstdelningsskatten blir avdragsgill vid niista ftrs taxering. 

Yinstdelningsskatten kommer enligt förslaget att tas ut fr. o. m. 1985 ftrs 

taxering för de företag som har kalenderår som räkenskapsår. För företag 

med brutet räkenskapsår tas skatten ut fr. o. m. 1986 års taxering. Vinst-

-delningsskatten skall föras över till AP-fonden. 

Vid bedömning av 1984 års statligt taxerade inkomster har RRV utgått 

från en tn:ndmässig ökning pä 10%. Därutöver tillkommer effekterna av 

att FoU-avdraget slopas. RRV uppskattar p.g.a. detta att det statliga 

skatteunderlaget ökar med 730 milj. kr. vid 1985 års taxering. Det kommu

nala skatteunderlaget berörs inte av denna förändring. Effekterna av de 

ändrade reglerna för lagernedskrivning är svåra att uppskatta. M{inga 

faktorer spelar in, bl. a. storleken på lagerreserverna och antal företag som 

har utnyttjat rätten till maximal nedskrivning av lagret och därmed måste 

lösa upp lagerreserven med 10%. Med hänsyn till detta beriiknas b[tde det 

statliga och kommunala skatteunderlaget att öka med I 500 milj. kr. För

längningen av möjligheten till inbetalningar till särskilt investeringskonto 

och förslaget om vinstdclningssk<1tt beräknas inte påverka skatteunderla

get under verksamhetsåret 1984. RRV räknar med att den statligt taxerade 

inkomsten ökar med 33 % mellan verksamhetsären 1983 och 1984. Den 

kommunalt taxerade inkomsten beräknas öka med 19r;,;. mellan verksam

hetsfiren 1983 och 1984. 
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111. Beräkning av de olika inkomsttitlarna 

1000 Skatter 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

21 

Skatter på inkomst. realisationsvinst och rörelse redovisas under denna 

inkomsthuvudgrupp som upptar alla skatter som baseras på en aktuell eller 

presumtiv nettoinkomst. Kontot är ett samlingskonto som redovisar in

komsterna av de skatter och avgifter som debiteras på de slutliga skattsed

larna var för sig. men uppbärs "preliminärt" gemensamt. Det belopp som 

skall redovisas under 1100 utgör stat<'ns behållna inkomstskatt för en viss 

period. Eftersom den samfällda skatteuppbörden är preliminär sker utbc

talningar eller omföringar från kontot när den slutliga taxeringen är klar. 

Kontot bcstf1r således av hf1de inkomster och utgifter. Mot bakgrund av att 

heskattningsreglerna är vitt skilda mellan juridiska personer och fysiska 

personer sker en uppdelning på dessa kategorier i redovisningen. J de 

undantagsfall när det inte är möjligt att göra en uppdelning av inkomstskat

terna p[1 dessa två kategorier redovisas inkomsterna som ofördelbara skat

ter. Gemensamt för skatterna för de olika kategorierna är emellertid själva 

uppbördssystemet varför detta beskrivs gemensamt för titlarna nedan. 

Uppbördsförfarandet för skatt på inkomst, realisations

vinst och rörelse 

Preliminiir A- och B-skall 

Enligt uppbörd slagen ( 1953: 272) skall skattskyldig erlägga preliminär 

skatt med det belopp vilket så nära som möjligt kan antas motsvara den i 
slutliga skatten ingående skatter och avgifter. 

Den preliminära skatten utgår dels i form av preliminär A-skatt, dels i 
form av preliminär B-skatt. B-skatten debiteras med 120% av det belopp 

som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt. A-skatten utgår enligt 

preliminärskattetaheller eller efter viss procent av uppburen löneinkomst. 

Prcliminärskattetabellcrna fastställs för varje inkomstår av riksskattevcr

ket. 
Preliminärskattetabellerna grundas på följande förutsättningar nämligen 

all inkomsten är oförändrad under inkomståret 

att den skatt.skyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som 

anges i tabellen 

all den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt än statlig inkomstskatt 

och kommunal inkomstskatt 

att skattskyldig. som uppfyller vissa i upphördslagen angivna förutsätt

ningar. erhåller skattereduktion 

all vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än grundavdrag 

och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s.k. förvärvsavdrag 
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att kommunal inkomstskatt beräknas för skattekrona och skatteöre till 

vissa i hela krontal bestämda belopp vilka bestäms var:je inkomstår. 

Den preliminära skatten beräknas på det högsta beloppet i varje inter

vall. För inkomst av tjänst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som 

inte uppbärs vid regelbundet ilterkommamle tillfällen skall preliminär A

skatt utgå med 30'/~· av inkomsten. I vissa fall. somt. ex. vid utbetalning av 

retroaktiva lönebelopp. ackordersättningar o.d. skall preliminär A-skatt 

utgå enligt grunder som fastställs av riksskatteverket. 

Överlämnar arbetstagare inte skattsedel på preliminär A-skatt till arbets

givaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda skatteska

lor. Uppvisar vidare arbetstagare inte skattsedel på slutlig skatt för arbets

givaren skall under tid. då avdrag för kvarstående skatt skall verkställas. 

avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfiille med lika stort 

belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utgå iiven för annan inkomst iin sådan som utgör 

den skatteskyldiges huvudsakliga inkomst av tjiinst. om det iir siirskilt 

påkallat ur uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för artister

sättning som uppgår till minst 200 kr.. sedan avdragen för siirskild reseer

sättning gjorts. även om ersiittningen ej utgör huvudsaklig inkomst av 

tjänst. Avdrag för preliminär skatt görs fr?m år 19R3 ocksft pfi inkomster. 

som avses i lagen om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa 

uppdragsersättningar. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löneavdrag för skatt avser s[1väl 

preliminär skatt som kvarst<°1ende skatt. varvid gäller. att preliminiir skatt 

utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skattskyldi

ge eller på <:get initiativ under uppbördsåret vidta jämkning av den prelimi

närskatt som skall utgå. om jämkningen kan förväntas medföra bättre 

anpassning mellan preliminiir och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars. maj. 

juli. september. november och januari under uppbörds{1ret. vilket omfattar 

tiden fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande <tr. P<°1 titlarna 

som avser skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse redovisas under 

ett budgetår uppbörden under mänaderna juli. september o<:h november 

det ena året o<:h uppbörden under månaderna januari, mars och maj 

påföljande år. Titeln redovisar sålunda inte uppbördsårets preliminiirskatt. 

Preliminär A-skatt varierar mellan olika skatteterminer pf1 grund av att 

inkomstunderlaget ändras under året. Preliminär B-skatt erHiggs diiremot 

som regel med ca en sjättedel av det debiterade iirsbcloppet var:ic termin 

och är därför i stort sett stabil under uppbördsårets terminer. 

Inbetalning av skatterna görs med särskilt inbetalningskort. På detta 

finns utrymme för att lämna en s.k. uppbördsdcklaration. I uppbördsdek

larationen skall arbetsgivaren lämna uppgift om rcdovisningsperiod. löne

summa m. m. S.k. summarisk redovisning tillämpas i fr:°1ga om all innch:ll-
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len preliminär A-skatt. Kreditering verkställs på grundval av de uppgifter 

om preliminär skatt som arhctsgivarcn liimnar för varje arbetstagare på 

kontrolluppgifterna. Kontrollen av arbetsgivarnas redovisning effektivise

ras genom maskinella avstämningar mellan kontrolluppgifter och redovi

sade skattebelopp. En arbetsgivare som inte lämnar uppbördsdeklaration i 

rätt tid skall hetala förseningsavgift. 

Har arbetsgivaren regelmässigt högst fyra anställda skall han också ange 

personnummer och nai:nn på de arhetstagare för vilka skatteavdrag gjorts. 

Niir särskilda skiil föreligger kan länsstyrelsen åliigga annan arbetsgivare 

att lämna sådana uppgifter. Om den skattskyldige själv skall betala sin 

skatt skall detta ske med särskilt inbetalningskort. 

Fyl/11adsi11hetal 11i11gar m· preli minii rska 11 

Den som inte har hetalt tillriickligt med preliminär skatt under inkomst

året kan göra fyllnadsinhetalning. Om denna görs senast den 30 april året 

därpå beaktas den vid bcriikning av kvarskatteavgift. Denna tidsgräns har 

varit definitiv och gällt även de fall den skattskyldige rått anstånd med 

självdeklarationen till tidpunkt efter den JO april. En skattskyldig som fått 

sådant anstånd kan göra fyllnadsinbetalning senast den 30juni och få 

inbetalningen beaktad vid avgiftsberäkningen <SFS 1981: 254). På fyllnads

inbetalningar som görs under tiden miti-juni skall den skattskyldige betala 

avgift efter 2 q. 

K1·arst<le11dc och ii1·c1".1-kj11/a11dc .\'katt 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats. sker en 

avriikning. varvid den skattskyldige gott skrivs i fråga om A-skatt det under 

uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s.k. särskilt 

uppdebiterat belopp samt i fråga om 8-skatt det debiterade beloppet. 

Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av preliminär

skatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skatten 

motsvarande slutliga skatt. förfaller skillnaden, om denna är 25 kr. eller 

större. till betalning såsom kvarstående skatt under upphördsterminerna i 

månaderna mars och maj året efter taxeringsåret. Om den kvarstående 

skatten uppgår till högst 200 kr .. skall den het al as i sin helhet i mars. På 

kvarskatten skall den skattskyldige erlägga en avgift. kvarskatteavgift, 

som inte är avdragsgill. Denna är f.n. 10% om den kvarstående skatten 

överstiger 5 iOOkr. I annat fall är den 8"'c av den kvarstående skatten. 

Avgiftsbelopp som understiger 50 kr. påförs emellertid inte, vilket inne

bär att avgift inte utgår om den kvarstående skatten uppgår till högst 

899 kr. Överstiger däremot den preliminära skatten motsvarande slutliga 

skatt, återbetalas det överskjutande beloppet. om detta är 25 kr. eller 

större. till den skattskyldige. Dessutom utgår ränta på det överskjutande 

beloppet om ränteheloppet överstiger 50 kr. Räntesatsen för ränta på 

överskjutande preliminär skatt bestäms årligen vid december. Ränta utgår 
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för en tid av tolv månader. På preliminär skatt som erlagts efter den 

18januari året efter inkomståret men senast den 30 april samma tir utgår 

emellertid ränta för en tid av sex månader. Riintebeloppet på överskju

tande skatt är maximerat till I 00 000 kr. Räntesatserna för taxeringen 1983 

är fastställda till I0.5'7f resp. 5.5 o/c. I prop. 1983/84: 58 föreslås att de 

räntesatser som bestäms enligt uppbördslagen knyts till diskontot vid 

december månads utgång. Räntan på överskjutande skatt för 12 månader 

föreslås fr. o. m. år 1984 bli densamma som gällande diskonto. medan 

restitutionsränta. anståndsränta och respitränta bestäms till diskontojiimte 

tilliigg av tre procentenheter. Kvarstående och överskjutande skatt på 

titeln avser inkomståret som avslutas ett halvt år före budgetärets ingång. 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skntt är skatt som skall erläggas i huvudsak pr1 grund av 

beslut om iindrad taxering sedan slutlig skatt påförts eller till följd av 

eftertaxering. 

Sjiimansskatt 

Sjömansskatten är en definitiv källskatt, som tillfaller staten. Sjömän 

som är anställda och i tjänst på svenskt handelsfartyg av minst 100 register

ton skall betala sjömansskatt för inkomsten ombord. Sjömansskatten hålls 

inne vid löneutbetalningar och beräknas i princip på kontant inkomst 

ombord. Kommunerna skall för varje år beredas ersiittning av statsmedel 

för minskade skatteintäkter. Till kommun som ej tillhör lamlstingskommun 

utgår 75 9(. till annan kommun 50 C;f och till landstingskommun 25 % av den 

sjömansskatt som inom kommunen bosatt sjöman erlagt till staten. 

Restantier 

Restantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyndighe

terna och avser skatter från olika år tillbaka. 

Ö1·ers~j11tandc skatt och ii1Ti{~a restitutioner 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be

träffande överskjutande skatt se ovan. Övriga restitutioner iir återbetal

ningar som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 

U thetalda lwmmu nalska t temeclel 

Den största posten på utgiftssidan är utbetalningarna av kommunalskat

temedel. Hela källskatteuppbörden tillförs primiirt staten. Kommunerna 

erhåller för varje kalenderår förskott grundat på senast kända taxering och 

den aktuella utdehiteringen. Förskottsutbetalningarna baseras på ett skat

teunderlag som räknas upp i förhållande till en konstaterad ökning i kom

munernas invänarantal. Bestämmelserna om uppräkning gäller samtliga 

kommuner med undantag av församlingar. När taxeringsresultatet för ett 
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kalenderår föreligger sker slutavriikning. varvid saldot mellan slutligt 

uträknade belopp och uppburna förskott tillgodoräknas kommunerna eller 

statsverket allteftersom förskotten understiger eller överstiger de slutligt 

uträknade beloppen. I kommunernas fordran på statsverket. som framriik

nats per den I januari varje kalenderår, ing[ir s[1lunda vid stigande skat

teunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas ford

ran utbetalas från budgetf1ret 1981/8'.! va1:je m{inad mot tidigare varannan 

med i princip en tolftedel av årsbeloppet vid varje tillfälle. 

Vid 1983 års taxering höjdes grundavdraget från 6000 kr. till 7 500 kr. 

Beloppet höjdes i två omgångar till 7 000 kr. resp. 7 500 kr. Den sistniimnda 

höjningen föranleddes av begränsningarna i reseavdragen. Kommunernas 

skatteunderlag begränsades år 198'.! till 80 r.:; av juridiska personers skat

teunderlag. År 1983 begriinsas utbetalningarna till kommunerna genom att 

juridiska personers skatteunderlag minskas till 40 'X för kommuner och 0 ';·i

för landsting. Församlingarna för iiven t1r 1983 80Si-· av skatteunderlaget. 

Återstående sk::itteundcrlag begriinsas for samtliga kommuner med I 'X·. År 

1984 giiller fortfarande samma hegriinsningsrcgler med undantag av ned

sättningen av f1terstående skatteunderlag med I 7r. 

Socia(fiirsiikring.l'lll'.~(ficr till fi1lkpc11si< 111eringcn .. · 1 illii ggspC'11si1111aingc11 . 

. ~j11kfi'irsiikri11gc11. delpcnsion, hamomsorg, al'g(fi till arhctsskad1'.fiirsiik

ri11ge11 och allmän liinem·g(ti ( egcn<ll'gifierJ 

Endast de försäkrades egna avgifter debiteras på skattsedeln. Numera 

erliiggs egenavgifter endast av egenföretagare. Avgif'terna heriiknas pi't 

inkomster av rörelse och a·v jordbruksfastighet. Egenavgifterna består av 

socialförsäkringsavgift till sjukförsiikringen. folkpensioneringen. tilliiggs

pensioneringcn och arbetsskadeavgift. Fr.o.m. inkomståret 198ff utgår 

även egenavgift till barnomsorgen och delpension. År 1983 infördes även 

en allmän löneavgift som egenavgift. avsedd ntt finansiera skattereformen 

1983. 
Egenavgifter uppbärs i form av preliminärskatter, kvarstående skatter 

eller fyllnadsbetalningar avseende ett visst inkomstår. De utbetalas eller 

omförs frän titeln Fysiska personers skatt pt1 inkom~!. realisationsvinst 

och rörelse andra året efter inkomsthret. 

Uthctalning till allmiinna {Jl'nsio11sfi111de11 

Socialförsiikringsavgifter till tilläggspensioneringen utbetalas från titeln 

till allmänna pensionsfonden. 

Utskiftningsskatt och crsättningsskatt, förmögenhetsskatt. hyreshusav

gift och skogsvårdsavgifter omförs till andra inkomsttitlar. 
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1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rikelsc 

I enlighet med giillande upphiirdsförfarande redovisas som inkomster på 

titeln preliminär skatt. fyllnadshetalningar. kvarstående skatt. restantier 

m. m. Upphiirdsfiirfarandet förutsiitter även uppkomsten av s.k. överskju

tande preliminiir skatt. Den redovisas som utgift på titeln. Som utgifter 

redovisas iiven de restitutioner som föranleds av taxeringsändringar m. m. 

Den största utgiftsposten är uthetalningar av kommunalskattemedel. Kom

munalskatterna ingår i den samfällda statligt administrerade skatteuppbör

den. I redovisningen vid liinsstyrelserna iir det emellertid inte möjligt att 

göra uppdelningen mellan fysiska och juridiska personers kommunalskat

ter. RRV gör därför en ungefärlig heriikning på denna fördelning. En 

omföring av denna fördelning görs därför frftn de totalt redovisade utbe

talda kommunalskatterna under titeln 113 I Ofördelbara skatter på in

komst. realisationsvinst och rörelse till resp. fysiska och juridiska perso

ners skatt pfi inkomst och förmögenhet. 

Slutlig debitering av skatter 

Tilliimpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag in

nehiir individuell heskattning. Grundavdraget uppgår till 7 500 kr. vid den 

kommunala taxeringen. förutsatt att taxerade inkomsten uppgår till minst 

detta belopp. Grundavdraget vid den statliga taxeringen slopades år 1980. 

Principen om sambeskattning tillämpas dock i ett avseende . .nämligen vad 

avser beskattningen av s. k. B-inkomster överstigande 5 000 kr. dvs. i 

huvudsak inkomst av fastighet. tillfällig förviirvsverksamhet och kapital. 

Hiirvid giiller att för gifta som bäda haft taxerad inkomst skall heskatt

ningshar A-inkomst och beskattningsbar B-inkomst heräknas. Med A-in

kom5t avses inkomst av tjänst. utom periodiskt understöd. inkomst av 

jordhruksfastighct och inkomst av rörelse. Med Il-inkomst, eller kapitalin

komst. förstt1s i.ivriga inkomster. Vid skatteberiikningen av B-inkomsten 

sammanliiggs dessa inkomster med den högsta A-inkomsten. 

Inkomståret 1980 infördes en marginalskattespiirr. Den sammanlagda 

statliga och kommunala marginalskatten fi\r inte överstiga T2 r.~~. i inkomst

skikt upp till 30 basenheter I= 219000 kr år 1983). 76C.,~ på inkomster 

mellan 30 och 45 basenheter och 74 % diirutöver vid beriikningen av det 

statliga gnmdbeloppet. 

För vissa kategorier skattskyldiga med A-inkomster och hemmavarande 

harn under 16 f1r medges förvärvsavdrag. Förviirvsavdrag medges med 

25'/f:, av inkomsten. dock högst 2000 kr. Avdraget medges den av makarna 

som har den lägsta A-inkomsten. Om gift skattskyldig med minderårigt 

barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och maken utfört 

arbete i forviirvskällan. får den skattskyldige åtnjuta för~ärvsavdrag med 

värdet av makens arhetsinsats, dock med högst I 000 kr. För ensam

stående med hemmavarande barn under 16 ftr och A-inkomst medges 
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förvärvsavdrag med 25 % av inkomst av tjiinst. jordbruksfastighet eller 

rörelse, dock med högst 2000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 

18år med högst 3000 kr. per barn. Avdrag för frivilliga periodiska under

stöd slopades helt fr. o. m. inkomståret 1983. 

I skattesystemet finns vissa schablonmässigt beräknade minimiavdrag 

bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyldiga som haft 

inkomst av tjänst. Ett schablonavdrag på 5 7c av kontant bruttolön m. m. 

eller högst 1 000 kr. gäller år 1983. Vidare finns vissa extra avdrag för 

fysiska personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av en- eller 

tvåfamiljsfastighet. Även inkomster av s<'1dan fastighet beräknas enligt 

schablonmetod. 

Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. för 

ensamstående och 1600 kr. för samtaxerade. 

Det extra avdraget som medges i vissa fall för inkomster av annan 

fastighet är I 500 kr. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer. dödsbon och familjestiftelser 

redovisas på den s.k. A-längden. De förmåner vid sjukdom och arbetslös

het m. m. som fr. o. m. år 1974 beskattas ingick inte i det kommunala 

beskattningsunderlaget t. o. m. inkomståret 1979. Staten tillfördes d{1 mot

svarande kommunala skatt. Fr.o.m. inkomstfiret 1980 ingår emellertid 

dessa inkomster i det kommunala skatteunderlaget. 

De för taxeringsåren 1979-1983 uträknade skattebeloppen framg<°1r av 

följande sammanställning !milj. kr. l. 

Taxeringsår 
1979 1980 1981 19!(! 1983 

Statlig inkomst-
skatt. A-längden 27689 29742 31682 33 594 34841 

Skatt på beska!-
tade förmåner 4601 5 113 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med diiri 

ingående församlingsskatt och landstingsskatt i form av inkomstskatt be

räknad på grundval av inkomst och garantibelopp for fastighet. 

De gällande avdragsreglerna vid statlig taxering som förviirvsavdrag, 

underhållsavdrag, övriga periodiska understöd m. m. äger motsvarande 

tillämpning vid taxering till kommunal beskattning. 

Kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1979-1983 till följande 

belopp (milj. kr.). 

Taxeringsår 
1979 1980 1981 1982 1983 

Kommunal inkomst-
skatt: A-längden 59140 66330 78 134 88 273 93 942 
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Förmögenheter under 400000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 

fr. u. m. 1982 års taxering. Skattesatsen iir 1,5 l}·(;. för förmögenheter mellan 

400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 3,0'1':· för 

förmiigenheter överstigande I 800 000 kr. Reglerna ändrades till följd av 

den allmiinna fastighetstaxeringen år 1981 och för 1984 års taxering hösten 

1982. I prop. 1983/84: 40 föreslils en skärpning av. förmögenhetsbeskatt

ningen. Sklirpningcn skall gälla alla skattepliktiga förmögenheter. Skat

teuttaget föreslås höjas med 1.0 procentenheter i alla skikt i skalan. Skattc

pliktgränsen fön:slfis dessutom att siinkas från 400000 kr. till 300000 kr. 

och att skatteuttaget i detta skikt sätts till I%-. Förslaget skall tillämpas 

endast vid taxeringen 1984. Förmögenhetsskatt beräknas på den samman

lagda förmögenheten tillhörande föräldrar och barn under 18 år. som bor 

hos föriildrarna. Grlinserna framgår nedan. 

Hcskallningsbar förmögenhet <kr.) 
300 000- 400 000 
400 000- 600 ()()() 
600 000- 800 000 
800000-1 800000 

1800000-

Skattesats 

1.5% 
2.0 S·( 

2.5% 
3.or.:·;. 

föreslagen skattesats 
1.or:.;. 
2.5 ~_:.~ 
3,0'-'i 
3.5 r.; 
4.0% 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsf1rcn 1979-1983 till föl

jande belopp <milj. kr.). 

Taxeringsår 
1979 1980 1981 1982 1983 

Förmögenhets-
skatt 649 588 702 718 901 

Vissa kategorier skattskyldiga medges reduktion av skatten. För gift 

skattskyldig vars make saknar inkomst medges skattereduktion med högst 

1800 kr. Avtrappning sker med 30% av andra makens inkomst och rätten 

till skattereduktion upphör således när inkomsten uppgår till 6000 kr. För 

ensamstående med barn under 18 år utgör skattereduktionen I 800 kr. utan 

reducering. Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten 

genom reducering av statlig inkomstskntt. kommunal inkomstskatt. skogs

vårdsnvgift eller skattetillägg. Skattereduktion medges således inte i fråga 

om statlig förmögenhetsskatt. socialförsäkringsavgift till folkpensionering

en eller tilläggspensioneringen. arbetsgivaravgift. förseningsavgift eller an

nuitet på avdikningslån. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid 

debiteringen skall helt bäras av staten. vilket innebiir att staten gottgör 

kommuner och andra för eventuellt reducerade belopp. 

Fr.o.m. taxeringsåret 1979 började en särskild skattereduktion på 400 

kr. utgå till samtliga inkomsttagare. Därmed försvann den tidigare skatte

reduktionen på 250 kr. Den nya skattereduktionen indexreglerades under 

inkomståret 1979 och uppgick då till 560 kr. För inkomståret 1980 anpas

sades den till det höjda grundavdraget kommunalt och uppgick till 320 kr. 
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Är 1981 uppgick den särskilda skattereduktionen till 560kr. Den särskilda 

skattereduktionen avskaffades fr. o. m. inkom~tåret 1982. 

Våren 1980 beslutade riksdagen om vissa åtgänkr i syfte bl. a. att 

underlätta ett nytt löneavtal. På skatteområdet omfattade åtgiirderna bl. a. 

en tillfällig höjning av den särskilda skattereduktionen. Den tillfälliga höj

ningen av den särskilda skatti:r..:duktionen var avsedd att ge en lättnad 

främst åt heltidsarbetande med lägre än genomsnittliga inkomster. Den 

maximala höjningen. 500 kr., gällde inkomstlägena mellan 45 000 och 

60000 kr. I inkomstlägena 40000-45 000 kr. utgjorde höjning..:n 10 % av den 

del av inkomsten som överstiger 40000 kr. Vid inkomster över 60000 kr. 

avtrappades höjningen med 3 % av den överskjutande inkomsten. Höjning

en av den särskilda skattereduktionen beaktad..:s vid uttaget av preliminär 

A-skatt och sjömansskatt månaderna september-december år 1980. Den 

tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen förlängdes även 

under inkomståret 1981. Fr.o.rn. inkomstäret 1982 avskaffades även den 

tillfälliga särskilda skattereduktionen och byggdes in i skatteskalan. 

Den särskilda skattereduktionen skedde genom reducaing av samma 

skatter och avgifter som gäller för skattereduktion. 

I oktober 1978 startade det s.k. skattesparandet med bl. a. skattefri 

riinta. Behållningen på skattesparkonton och skattefondkonton uppgick 

den 30 september 1983 till ca 11 resp. 5 miljarder kr. Sparskattaeduktion 

utg[1r mt:d 10% av sparat belopp. Procentsatsen vid sparande i akti..:spar

fond är 20 % vid 1984 års taxering. Från inkomståret 1981 medges spar

skattereduktion på ett sparandt: på högst 7 200 kr. p..:r person och år varav 

högst 4800 kr. får avse banksparande. I prop. 1983/84: 30 föreslås ..:tt nytt 

sparsystem, allemanssparandet. som skall ersätta skattesparsysternet. 

Reglerna om allernanssparandt:t föresl{ts triida i kraft den I april 1984. 

Samtidigt skall skattesparsystemet avvecklas. Avkastning och värdesteg
ring på insiittningar i skatt..:sparandet första kvartalet 1984 är skattefria, 

medan skattereduktion ej utg{tr vid taxeringen år 1985. Avkastning och 

värdestegring på sparade medel i allemanssparandet föreslås befriade från 

inkomstskatt. 
Vid taxeringen 1982 infördes ocksä ..:n skattereduktion vid utdelning pa 

svenska börspapper, vilken maximerades till 2 250 kr. för ogift skattskyldig 

och 4 500 kr. för makar gemensamt. Denna skattereduktion slopas vid 1984 

års taxering. En skattereduktion för fackföreningsavgiften på 40 % av 

erlagd avgift införs taxeringen 1984. Högsta underlaget för skattereduk

tionen är I 200 kr. 
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D.: skattereduktioner som medgivits vid taxeringarna 1979-1983 uppgick 

till följande belopp !milj. kr.). 

Skattereduktion 
Siirskild skatte

reduktion 
Sparskallc

reduktion 
Aktiespar

skattcrcduktion 

Taxcrings~ir 
1979 1980 

774 723 

3 298 

387 

1981 

698 

2916 

383 

1982 

658 

4 303 

753 

193 

1983 

625 

999 

208 

De s.k. skattedebiterade egenavgifterna uppgick taxeringsåren 

1979-1983 till följande belopp (milj. kr.J. 

Taxerings;lr 
1979 1980 1981 1982 1983 

Allmän arht:ts-
givaravgift 46 

Socialfiirsiik-
ringsavgirt till 
sjukförsiikringen 792 926 992 I 048 I 133 
folkpensioneringen 829 904 939 I 019 I 091 
t illiiggspensioru:-

nngcn 792 8.~6 916 978 I 215 
arbetsskadefiir-

"iikringen 23 25 64 69 76 
del pensions-

försäkringen 56 60 64 
harnomsorgen 211 262 283 

Särskilda avgifter. s.k. skattetilliigg och förseningsavgift, debiteras vid 

övc.:rtriidelser mot skatte- m:h avgiftsförfattningar. Skattetillägg påförs 

skattskyldig som liimnat oriktig uppgift vilket skulle leda till för lågt be

skattningsresultal. Förseningsavgift tas ut vid försummelse att i rätt tid 

avge deklaration. 

Förseningsavgiften iir vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 

I C;{ av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0.3 % av den beskatt

ningsbara förmögenheten till den del den överstiger skattefritt belopp. 

Förseningsavgiften iir maximerad till 300 kr. eller i de fall då deklarationen 

inte inkommit trots anmaning till högst 600 kr. 

Lagstiftningen omfattar nertalct skatter och allmänna avgifter samt ar

betsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. Om det samman

lagda beloppet av skattetillägg och förseningsavgift vid samma taxering 

understiger HlO kr .. p{1förs inte beloppet. 

De dehiterade skattetillägg och förseningsavgifter som bokförts på in

komsttiteln taxeringsåren 1979-1983 uppgick till följande belopp !milj. kr.). 

Taxeringsår 
1979 1980 1981 1982 1983 

Skalletilhigg 155 227 260 258 296 
1-'örscningsavgift.:r 8 13 Il 12 12 
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Skogsvårdsavgift. tillfällig skogsavgift. annuiteter pil avdikningslån, ut

skiftningsskatt och ersättningsskatt och hyreshusavgift debiteras i sam

band med slutlig skatt men omförs eller utbetalas till andra inkomsttitlar 

eller anslag. 

Beräkning av fysiska personers inkomstskatter 1983/84 

och 1984/85 

Kalkylerna för inkom~tskatterna görs i princip i tre etapper med sins

emellan olika utgångspunkter. .Dessa utgångspunkter bestäms av institu

tionella faktorer som t. ex. beskattningsregler och uppbördssystemets ut

formning. Vidare påverkas de av konjunkturutveålingen . spe.:iellt lön-, 

sysselsättnings- och prisutve.:klingen. Dessutom ingår i beräkningarna 

erfarenhetsmässiga bedömningar av vissa företeelser som t. ex. inflytan

deandel av debiterad kvarskatt. Resultaten av de etappvisa beräkningarna 

jämförs och analyseras. I den mån resultaten avviker for mycket visar 

detta att de ursprungliga antagandena är inkonsistenta. Dessa omprövas dä 

successivt och ger genom en iterativ process upphov till nya beräkningar 

som upprepas till dess resultaten överensstämma. 

I den första etappen beräknas de preliminiira skatterna på grundval av 

antaganden om inkomstut veckling och förändringar i den totala makro

ekonomiska marginalskattekvoten. Dessa antaganden är avhiingiga av 

lönt:- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmänna konjunkturut

vecklingen. Utvecklingen av skatteunderlaget för preliminärskatteuttaget 

beror också på i vilken utsträckning de skattskyldiga begiir jämkning för 

exempelvis förändringar av biinkomster. avdragsbestiimmclser eller av 

diskontot. För bedömningen av prcliminiirskatteuppbörden under inneva

rande budgetår lämnar uppbördsstatistiken vägledning. Denna statistik 

omfattar uppgifter om influtna belopp av preliminär A- och H-skatt. Med 
·hjälp av denna statistik har uppbönlcn kunnat följas endast t. o. m. upp

bördsterminen i juli ilr 1983. För september och november milnads skat

teinbetalningar ger emellertid preliminiir statistik friln uppbördssystemet 

en viss vägledning. För Je framförliggande iiren beriiknas pre!iminiirskat

terna med utgångspunkt i den antagna inkomstökningen och makromargin

alskattekvoten. 

I den andra etappen beräknas den slutligt /N{fi'irda skallen med utgångs

punkt i antagandt:n om inkomstutveckling och förändring av avdrag och 

underskott. Som hjälpmedel för dessa beriikningar används Je tidigare 

nämnda taxeringsstatistiska uppgifter avseende inkomståret 1981 som 

RRV insamlat och bearbetat. Pt1 dessa basi'trsuppgifter tilliimpas en prog

nosmodell som innebiir. att för varje enskild individ i urvalet. inkomst, 

underskott och avdrag beräknas enligt gjorda antaganden för prognospe

rioden. PMörda skatter o.:h avgifter beräknas diirefter enligt gällande be

skattningsregler. Dessa skatter och avgifter summeras och uppriiknas till 

totalnivå. Under förutsättning att inkomstfördelningen varit oförändrad 
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mellan basåret och prognosåret. dvs. att inkomstföriimlringarna fördelat 

sig likformigt mellan inkomstgrupperna, ger beräkningsmodellen förhftllan

devis goda estimat för prognosåren. Sett över en längre tidsperiml kan 

inkomstfördelningen förändras och därmed följer iiven att estimaten blir 

osäkrare. 

I den tredje etappen av beräkningarna görs vissa överväganden om 

.fiJriinJrin~ar i skotte1111a~et, dvs. föriindringar av skillnaden mellan preli

miniir och slutlig skatt. Ändringar i utformningen av prcliminärskattetabel

lerna som saknar motsvarighet vid debiteringen av den slutliga skatten 

spelar en stor roll for dessa kalkyler. De senaste iirens omläggningar av 

skattesystemet hur tillsammans med förändringar av inkomsterna bidragit 

till kraftiga omslag i skatteuttaget. Beriikningarna av storleken pii dessa 

förändringar är mycket svara att göra och har diirför närmast karaktiir av 

allmiinna överväganden i anslutning till kalkylerna. 

Preliminärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland in

komsttitelns bruttoinkomster. De har visat en oavbruten stegring under 

budgetån:n 1971/72-1982/83. 

RRVs prognos för kalenderåret 1983 ger en iikning pä 8,6';~ jiimfört med 

år 1982. Ökningstakten på 8,6%· är snabbare än ökningstaktcn för den 

totalt utbetalda lönesumman som antagits bli 8.2 %. 

Vid beräkningarna av den preliminiira A-skattl:'n för tir 1983 har RRV 

utgiltt från de tidigare redovisade antagandena om utvecklingen av löne

summan och av andra inkomster under inkomst av tjiinst såsom pensioner 

och sociala transfereringar. Vidare har en förnyad beräkning gjorts pä 

några effekter på de förändringar som gjordes i skattesystemet för år 1983. 

Föriindringarna var i korthet följandi.:: 

De statliga marginalskattesatserna sänktes och skattesatsen utan un

derskotlsavdrag uppgick för tlt:rtalet inkomsttagare till maximalt 44 r;;. år 

1983. 

- Statliga skallen delades upp i tvfa delar. grundbelopp och tilliiggsbelopp. 

- Grundbelopp tas ut pä den beskattningsbara inkomsten. beräknad som 

tidigare. 

- Tilläggsbdopp beräknas för inkomster över en s.k. brytpunkt ( 16 basen

heter. dvs. 116800 kr.). 

Underlaget för tillitggsbelopp utgörs i huvudsak av den beskattningsbara 

inkomsten ökad med underskottsavdrag. Pft så sätt begränsas det skat

temässiga värdet av underskottsavdragen. Skattesatsen är 0 % upp till 

ett skatteunderlag på 116800 kr. och 2'7'r !1983) av skatteunderlaget 

mellan 116 800 kr. och 138 700 kr. Skattesatsen stiger sedan till maximalt 

10%. ( 1983) vid ett underlag överstigande 328.500 kr. 

Kvittning av underskott av schablontaxerad fastighet mot inkomst av 

kapital medges med högst 30000 kr. vid bcriikning av tilliiggsbelopp. 

- Möjlighet finns att vid beräkning av tilläggsbelopp kvitta underskott i 

näringsverksamhet mot överskott i samma förvärvskiilla under en tid av 

högst sex år. 
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- Basenheten i skatteskalan bestämdes på förhand för de tre åren som 

reformen genomförs och blev 7300 kr: år 1983. 

- Kapitalförsäkringsavdraget slopades. 

- Avdragsrätten för frivilliga periodiska understöd slopades. 

- Nylt schablonavdrag på 5 % av kontant bruttolön m. m. eller högst I 000 

kr. infördes under inkomst av tjänst. 

- Skattesatsen höjdes från 2 till 3 % i inkomstskiktet 7 300 - 29200 kr. 

- Skattesatsen sänktes av höstriksdagen med I procentenhet mellan 

58 400 - 87 600 kr. 18-12 basenheter). 

- Fribeloppet på äkta makars B-inkomster höjdes till 5 000 kr. och om

vandlades till grundavdrag. 

- Skattereformen finansieras år 1983 med en allmän löneavgift på 2 %. 
- Skatteunderlaget för juridiska personer minskas till 40% för kommuner, 

80 % för församlingar och till 0 % för landsting. Återstående skatteun

derlag minskades med l %. 

- Skattereduktion för erlagda fackföreningsavgifter infördes. Reduk-

tionen är 40%, maximalt 480 kr. 

- En hyreshusavgift infördes på l % av taxeringsvärdet. 

- Skattereduktion på aktieutdelning slopades. 

- Nedsättning av sparskattereduktion lbanksparande och aktiefondspa-

rande). 

- Höjning av restavgiften från 4 till 6% av det obetalda beloppet. 

- Uppräkning av preliminärt debiterad B-skatt med 20% fr. o. m. den 

ljanuari 1983. 

- Frisläppet av investeringsfonder och -reserver förlängdes. 

- Investeringsavdraget för byggnadsarbeten förlängdes. 

- Pensioner m. m. beräknas på basbeloppet ökat med 300 kr. 

- Tidigare regler skall gälla för att fastställa basbeloppet för år 1983. 

- Beslutet om karensdagar och andra förändringar i sjukförsäkringen upp-

hävdes. 

RRV har beräknat enskilda effekter av några av dessa förslag. Föränd

ringar i övrigt har RRV explicit tagit hänsyn till i de programförutsättningar 

och framskrivningar som har gjorts i den taxeringsstatistiska undersök

ningen baserad på 1981 års inkomstfördelning. 

De fysiska personernas inkomster och avdrag har därvid räknats upp till 

1982 och 1983 års nivå. Beräkningar har därefter gjorts dels med beaktande 

av nya skatteregler för ilr 1983, deb med reglerna i 1982 års skattesystem. 

Eftersom undersökningen omfattar en statisk population från år 1981 

som skrivs fram med samma inkomstantaganden och samma kommunala 

utdebitc.ringshi.~ning m. m. iir effektberäkningarna behäftade med osäker

het. Utgångspunkten för beriikningarna är alltså den inkomstfördelning 

som antas gälla för år 1983 enligt tidigare nämnda inkomstantaganden. 

Vid de nya effektberäkningarna för 1983 har resultaten blivit i stort sett 

desamma som redovisades i RRVs inkomstheräkning hösten 1982. Saledcs 

3 Riksdagen /983i8./. I .l"iiml. Nr 100. Bi/11i;11 I .2 
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har förändringen av den slutliga skatten vad avser skatteskalan är 1983 

blivit 6936 milj. kr. lägre än om 1982 års skatteskala skulle ha giillt även år 

1983. Av denna skatteförändring svarar indexregleringen för 3380 milj. kr. 

(förändring av basenheten från 6900 kr. till 7 300 kr.). 

Vid beräkningen av preliminlir A-skatt för 1984 har RR V utgått från en 

höjd kommunal medelutdebitering med 15 öre. RRV har utgått från den 

antagna ökningen av lönesumman från år 1983 till år 1984 med 6,5 C:-0 (jfr sid 

15). RRV har också beaktat de förändringar i skatteuppbörden år 1984 som 

föranleds av de propositioner som förelagts riksdagen under hösten 1983. 

De är prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgiirdcr. prop. 

1983/84: 48 om ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, 

1983/84: 58 om ändringar i taxeringsförfarandct, prop. 1983/84: 67 om änd

rade beskattningsrcgler för realisationsvinster på bostadsrätter. prop. 

1983/84: 68 om vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande och 

prop. 1983/84: 69 om basenheten för åren 1984 och 1985. Dessa innebär 

tillsammans m ;d tidigare beslut i skattelagstiftningen i korthet följande för 

inkomsterna åren 1984 och 1985. 

- Basenheten föreslås sänkt från 7700 kr. till 7 600 kr. år 1984 och från 

8 1()0 till 7 800 kr. år 1985. 

- De statliga marginalskattesatserna höjs i inkomstskikten 18-21 basen-

heter (136800 - 159600 kr. år 1984). 

- Förändringar i folkpensionärernas beskattning. 

- Allemanssparandet införs. 

- Räntesatser knyts till diskontot. 

- Tilläggsbeloppet till basbeloppet avskaffas. 

- Ändrad reavinstberäkning på aktier. 30 %· av försäljningspriset i stället 

för 20'/i:· tas upp till beskattning vid användning av schablonregeln. 

- Nya regler för resor med bil mellan bostad och arbetsplats. 

- Nya beriikningsregler för bilkostnader vid avdrag för resor mellan bo-

stad och arbetsplats. 

- Ändrad förmögenhetsbeskattning vid 1984 års taxering. 

- Ändrade beskattningsregler för realisationsvinster pii bostadsriiller. 

- Skogsvårdsavgiften höjs från 5 till 8 °fuo fr. o. m. den I juli 1984. 

- Reducering av räntebidrag. 

För all bedöma dfrkten av skatteomläggningen år 1984 vad avser iind

ringar i den statliga skatteskalan har RRV dels beräknat den totala skatten 

som om 1983 års skatteskala i nominella belopp skulle ha gällt år 1984, dels 

beriiknat de förändringar :;om föreslagits i prop. 1983/84: 69 jämfört med de 

skatteregler som riksdagen tidigare beslutat om beträffande 1984 års skat

h:regler. 

Den totala skillnaden i sh.alig skatt blir drygt 5 500 milj. kr. liigre om 1984 

ilrs skallesk<tla appliceras p{1 1984 års skatteunderlag.jämfört med om 1983 

itrs skatteskala anviinds på samma underlag. Av denna förändring svarar 

indcxn:gkringen av skatteskalorna för ca 2 350 milj. kr. och övriga margi

nalskallesatsändringar m. m. i den statliga skatten för ca 3 150 milj. kr. 
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Vid en jämförelse mellan vad som tidigare beslutats och vad som före

slås i prop. 1983/84: 69 innebär förändringen av basenheten i skatteskalan 

från 7700 kr. till 7 600 kr. en skatteökning på totalt 725 milj. kr. Skattesat

serna i inkomstskikten mellan 136800 - 159600 höjdes i jämförelse med 

tidigare beslut, varigenom den totala skatten beräknas öka med ca IOO 

milj. kr. 

Den slutliga skatten höjs också med anledning av förslaget om höjd 

förmögenhetsskatt i prop. 1983/84: 40. Denna höjning beräknas till ca 900 

milj. kr. Sparskattereduktionerna slopas fr. o. m. år 1984 vilket innebär en 

höjning av den slutliga skatten på ca 600 milj. kr. 

Tabellerna 9- 13 är framtagna utifrån RR V s taxeringsstatistiska under

sökning. U rsprungsmaterialet är från inkomståret 1981 och har prognose

rats 4 år framåt. I de redovisade tabellerna har hänsyn inte tagits till 

marginaiskattespärrar och begränsningsregler. 

Av tabell 9 a framgår att sänkningen av den statliga inkomstskatten 1984 

uppgår till drygt 5 500 milj. kr. I prop. 1983/84: 69 föreslås dels minskat 

inflationsskydd, dels höjda marginalskaner i vissa inkomstintervall. Om 

det tidigare beslutade skatteuttaget för 1984 gällt skulle den statliga in

komstskatten minska med ytterligare 824 milj. kr. Av den uteblivna skatte

sänkningen ligger knappt 70 '7t: på personer med inkomster över 100 000 kr. 

Tabell 9 b visar den statliga skatteändringen för 1984 fördelad efter 

underskottets storlek och sammanräknad inkomst. Av tabellen framgår att 

skatteändringarna varierar dels med inkomsten. dels med underskottets 

storlek. I grupper med sammanräknad inkomst p:i 500000 kr. eller mer är 

skattesänkningen drygt 21 000 kr. för personer utan underskott, medan 

personer med underskott som överstiger 90000 kr. får en skatteökning pä 

drygt 35 000 kr. 

För inkomståret 1985 uppgår den totala skattesänkningen till 5 800 

milj. kr. Av tabell 10 a framgår också all enligt prop. 1983/84: 69 blir 

skattesänkningen I 990 milj. kr. mindre jiimfört med om det tidigare beslu

tet om skatteuttag för 1985 hade gällt. Av den uteblivna skattesänkningen 

på I 990 milj. kr. ligger drygt 65 C,;·i. ptl personer med inkomster över 100000 

kr. 

Tabell 10 b visar den statliga skatteändringen för 1985 fördelad efter 

underskoltets storlek och sammanräknad inkomst. Även denna tabell visar 

att skatteändringarna varierar mycket dds med inkomsten, dels med un

derskottsavdragens storlek. 

Tabell 11 visar de större skatteändringar som genomförts för inkomst

året 1983. Totalt medförde ändringarna ett sänkt skatteuttag om knappt 

8000 milj. kr. Den statliga inkomstskatten sänktes med knappt 7 000 

milj. kr. Den beslutade skattereduktionen fiir avgifter till fackförening be

räknas uppgå till drygt I 300 milj. kr. Att reduktionen ökar med stigande 

inkomst beror pä de antaganden RRV gjort. Det införda schablonavdragel 

på maximalt I 000 kr. minskar skatten med knappt I 700 milj. kr. Det 
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slopade avdraget för kapitalförsäkringar ber~iknas öka skatteuttaget med 

knappt 400 milj. kr., medan höjningen av de kommunala utdebiteringarna 

beräknas öka skatteuttaget med 1500 milj. kr. Av den totala skattesänk

ningen erhåller personer med inkomster över I 00 000 kr. ca 55 %. 
Tabdl 12 visar begränsningen av det skattemässiga värdet av undcr

skottsavdragen för inkomståret 1983. Totalt uppgick de korrigerade (viss 

kvittning mot inkomst av kapital) underskotten till 12403 milj. kr. för de 

personer som kommer att debiteras tilläggsbelopp. Den skattemässiga 

begränsningen minskar skattesubventionen av underskottsavdragen med 

knappt 500 milj. kr. och berör ca 417 000 personer. 

Tabell 13 visar skatteuttaget vid olika skatteunderlag för beräkning av 

tilläggsbelopp. Om kvittning av underskott mot inkomst av kapital inte 

tillåts skulle skatteuttaget öka med 32 milj. kr. (16678 - 16646 kr.). Tabel

len visar också att om någon begränsning av det skattemässiga värdet av 

underskotrsavdragen inte gällde hade detta minskat det statliga skatteutta

get med 487 milj. kr. ( 16646 - 16159 kr.). 



Tabell 9 a. Effekter av ändrade skatteregler 1984 enligt prop. 1983/84: 69. Medelvärden i kronor ~ 

Samman- Antal Andrad Höjd Totaleffekt Skillnad mellan beslutad 
;-
lQ 

räknad personer statlig kommunal basenhet och skala för !Il -inkomst tusental skatt skatt ~ledelvärde Summa 1984 och föreslagen enl. N 
1983-84 kronor milj. kr. prop. 1983/84: 69 

T. kr. ,, 
Medelvärde Summa ~ 
kronor milj. kr. "' ., 

l'l> 

0- 10 342 3 6 3 1 1 0 < - r;;· 
10- 20 288 - 8 21 12 4 3 I ö" 
20- 30 436 - 8 28 20 9 3 1 = "' 30- 40 659 - 14 38 24 16 4 3 < 

l'l> 
40- 50. 597 - 19 61 43 25 6 4 ., 
50- 60 516 - 68 81 - 14 7 13 7 :ii:" 

l'l> 

60- 70 492 - 335 99 - 236 116 31 15 -- "' 70- 80 567 - 755 113 - 642 - 364 110 62 :r 
80- 90 633 - 938 127 - 811 - 513 146 93 :ii:" 

0 
90-100 553 -1155 139 -I 016 - 562 159 88 3 

100-110 435 -1533 152 -1381 - 600 183 80 "' -110-120 235 -2086 166 -1919 - 451 206 49 =-l'l> 
120-130 174 -2675 178 -2497 - 434 255 44 ., 
130-140 128 -3 123 189 -2934 - 375 289 37 

Il): 
:ii:" 

140-150 87 -3630 202 -3429 - 299 445 39 = 
150-175 129 -3988 217 -3771 - 488 721 93 s· 

lQ 
175-200 69 -4516 245 -4271 - 294 I 002 69 
200-300 82 -4693 304 -4389 - 362 1259 104 
300-500 20 -5327 457 -4870 - 99 1474 30 
500- 4 4548 1217 5 765 24 1594 7 

Samtliga 6446 - 858 102 - 756 -4873 128 824 

Belopp i 
milj. kr. -5531 658 -4873 824 ,.,, 

--I 



Tabell 9 b. Effekter av ändrade skatteregler 1984 fördelade erter underskottets storlek och sammanräknad inkomst. Medelvärden i kronor. "'Cl ., 
Samman- Korrigerat underskott i T.kr. 

Q 
"Cl 

räknad -inkomst 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90- Totalt '° T.kr. 
OCI w --OCI 

0- 10 - 2 - I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !:-
10- 20 - 9 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20- 30 - 8 - 8 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q 
Q 

30- 40 - 14 - 13 - 8 - 8 0 0 0 0 0 0 0 
40- 50 19 19 - 14 - 9 4 0 0 0 0 0 0 
50- 60 - 73 - 60 - 19 - 16 - 4 6 0 0 0 0 0 
60- 70 - 372 - 298 - 53 20 - 15 - 9 9 0 () 0 0 
70- 80 - 863 755 - 196 - 35 20 - 15 9 - 9 0 0 0 
80- 90 - I 056 - 1016 - 620 - 241 - 50 - 21 - 9 7 0 0 0 
90-100 - 1337 - 1235 - 980 - 612 - 214 - 45 - 21 17 - 9 0 0 

100-110 - 1872 - I 678 - I 170 - 945 - 686 - 211 - 35 21 - 16 0 - 4 
110-120 - 2650 - 2355 - 1572 - 1184 - 991 676 - 223 75 - 9 - 21 0 
120-130 - 3405 - 3078 - 2276 - 1629 - 1215 - 978 694 - 188 - 124 68 - 69 
130-140 - 4115 - 3 806 - 2921 - 2174 - 1552 - 1153 - 997 - 729 - 222 - 33 0 
140-150 - 4813 - 4491 - 3477 - 2849 - 1938 - 1394 - I 039 - 732 - 283 16 165 
150-175 - 5414 - 5058 - 4441 - 3 720 - 2894 - 2055 - 1332 - 934 - 585 - 294 330 
175-200 - 6657 - 6244 - 5 376 - 4157 - 3642 - 2970 - 2 285 - I 103 - 714 8 1265 
200-300 - 8326 - 7876 - 6496 - 5417 - 4360 - 3461 - 2597 - 1638 - 819 30 2 681 
300-500 -Il 868 - Il 158 -10421 - 8686 - 7 337 - 6428 - 5124 - 4168 -1967 -1236 4800 
500- -21064 -19510 -17450 -15 547 -14154 -18502 -12 731 -12767 -9012 -9779 35 144 

Samtliga - 658 - 1190 - 1503 - 1521 - 1287 - 12·B - 1374 - 1003 - 743 - 270 5132 

l:lclopp i 
milj. kr. - 2 736 - 1646 - 531 - 341 - 186 WI - 54 - 26 9 - 2 101 -5531 

•.;.i 

00 
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Tahell 10 a. Effekter a\· ändrade skatteregler 198!' enligt prop. 1983/84: 69. Medelvärde i kronor. 

Samman- Antal Ändrad statlig skatt 1984-85 Skillnaden mellan basenhet 
räknad personer och skala för 1985 och före-
inkomst tu~ental Medelvärde Summa slagen enl. prnp. 1983/84: 69 
T.kr. kronor milj. kr. 

Medelvärde Summa 
kronor milj. kr. 

0- 10 ~,, 2 3 
10- 20 285 6 2 8 2 
20- 30 361 6 2 8 3 
30- 40 610 9 5 13 8 
40- 50 589 12 7 17 10 
50- 60 498 -~8 19 21 10 
60- 70 45(1 - 231 - 106 21 IO 
70- 80 509 - 6,, __ , - 317 211 107 
80- 90 594 - 885 - 526 389 231 
90-100 570 - I 073 611 411 234 

100-110 515 -1384 713 426 219 
110-120 276 -1794 - 496 439 121 
120-130 223 -2337 - 520 487 I08 
130-140 149 -2835 - 421 664 99 
140-150 115 -3 254 - 376 746 86 
150-175 157 -3991 - 628 1293 203 
175-200 85 -4828 - 409 1992 169 
200-300 102 -4892 - 499 2651 270 
300-500 25 -6077 - 153 3 147 79 
500- 5 2079 IO 3 651 18 

Samtliga 6446 - 900 -!'801 309 1990 



Tabell 10 b. Effekter a\· ändrade skatteregler 1985 fördelade efter underskottets storlek och sammanräknad inkomst. Medelvärden i kronor. "'= .., 
Q 

Samman- Korrigerar underskott i T.kr. "!=' 
räknad .... 
inkomst 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90- Totalt \C 

00 
T.kr. ~ 

oc 
0- 10 - I - I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 

10- 20 - 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .... 
= 20- 30 - 6 - 5 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 = 

30- 40 - 9 - 9 - 5 - 5 0 0 0 0 0 0 0 
40- 50 - 12 - 12 7 6 - 6 0 0 0 0 0 0 
50- 60 41 - 30 - 13 - 10 - 4 5 0 0 0 0 0 
60- 70 - 255 :!00 .- 24 - 13 - Il -- 6 -- 5 0 0 0 0 
70- 80 - 709 - 603 - 132 - 24 - 14 - 8 - 6 - 6 0 0 0 
80- 90 - I 000 - 943 - 491 - 160 - 25 - 14 - 8 - 6 - 4 0 0 
90-100 - 1232 - 1166 - 884 504 - 162 - 20 - 13 - 8 - 3 0 0 

l(J0-110 - 1664 - 1505 - 1107 - 882 - 523 - 184 - 32 - 14 - 11 - 6 0 
110-120 - 2248 - 2024 - 1392 - 1105 - 888 - 475 - 97 - 19 - 14 - 10 - 2 
120-130 - 2971 - 2718 - 1800 - 1458 - 1138 - 842 - 529 - 161 - 41 - 96 - 42 
130-140 - 3744 - 3330 - 2452 - 1875 - 1374 - 983 - 715 - 384 - 14 0 86 
140-150 - 4588 - 4084 - 3086 - 2307 - 1582 - I 096 - 925 - 576 - 263 136 0 
150-175 - 5604 - 5158 - 4288 - 3 398 - 2672 - 1719 - 1246 - 859 - 455 - 205 373 
175-200 - 6884 - 6168 - 5 530 - 4682 - 3 784 - 2918 - 1874 - 995 - 577 16 823 
200-300 - 8559 - 7872 - 6714 - 5708 - 4742 - 3941 - 2989 - 092 - 1268 - 434 2 254 
300-500 -12948 -11997 -11187 - 9696 - 8408 - 7000 - 6097 - 704 - 3146 -2155 4156 
500- -22 561 -21362 -18 546 -17 332 -14612 -20383 -16870 -I 677 -10502 -8402 32 709 

Samtliga - 698 - 1241 - 1583 - 1574 - 1313 - 1239 - 1308 - l 094 - 949 - 701 4335 

Belopp i 
milj. kr. - 2894 - 1681 - 531 - 349 - 215 - 113 - 65 - 35 - 17 - 6 107 -5801 

.i:. 
0 



Tabell Il. Effekter 3\' ändrade skatteregler 1983. Medelvärden i kronor. Begränsningen av det periodiska understödet ingår inte. ·~ 

Andrad Effekt Totaleffekt 
;" 

Samman- Antal Effekt Effekt Höjd .!Jll 
räknad personer statlig fack- schablon- slopat kommunal 

; 1:1; 
;-

inkomst tusental skatt avgift avdrag försäk- skatt Medelvärde Summa .. 
T.kr. 1982-83 ringsavd. kronor milj. kr. 

·N 

0- IO 369 I ~5 17 13 5 
::i= 

0 4 - ~ 
10- 20 299 53 0 - 141 Il 52 - 26 - 8 tll 

"'I 
20- 30 552 87 - Il - 98 8 67 53 29 r: 
30- 40 701 139 75 106 Il 102 72 51 < - - ~· 
40- 50 584 175 - 134 - 172 2~ 161 53 31 ö" 
50- 60 '23 9 - 173 - 219 29 207 - 166 - 87 = "' 60- 70 560 - 569 - 232 - 259 38 248 - 775 - 434 < 

I'!) 
70- 80 656 - 1114 - 281 - 347 62 282 -l 398 - 917 "'I 

80- 90 625 - 1441 - J07 - 376 75 315 -1734 -l 084 :J:" 
I'!) 

90-100 498 - 1865 - 325 - 391 100 347 -2134 --! 062 -tll 
I00-110 344 - 2486 - 395 - 410 121 380 -2791 - 960 :;· 
110-120 182 - 3169 - 401 - 448 154 411 -3453 - 630 :J:" 

0 
120-130 144 - 3777 - 376 - 419 165 443 -3964 - 572 3 
130-140 99 - 4250. - 388 - 433 178 468 -4425 - 439 "' 140-150 68 -- 4 546 - 390 -- 420 191 482 -4683 - 316 ~ 

t'!> 
150-175 104 - 5655 - 380 - 442 225 549 -5703 - 591 "'I 

175-200 55 - 5971 - 408 - 452 262 600 -5969 -- 326 
1:1;: 
:J:" 

200-300 64 - 7709 - 392 - 441 278 768 -7497 - 483 = 
300-500 16 -10599 - 372 - 438 3 IO I 119 -9981 - 161 

:;· 
11:1 

500- 4 - 8856 - 284 - 500 261 301 I -6367 23 

Samtliga 6446 - 1076 - 204 - 258 60 239 -1239 -7986 

Belopp i 
miij. kr. - 6936 -1315 -1663 387 I 541 -7986 

"""' 



Tabell 12. Begränsningen av det skattemässiga ,·ärdet av underskottsa\·drag för inkomståret 1983. :\ledch·ärden Utlr)Tkt i kronor per inkomstklass och 
storlek på underskottet. 1 

Samman- :\ntal som L:mkrskott i T.kr. Tlltalt 
räknad debiteras 
inkomst tilliiggsbelopp 0-10 10-20 20-30 3o--rn 40-50 50-60 6()-- 70 70--80 80-90 90-
T.kr. tusental 

0- 1()0 0 0 0 0 () 0 () 0 0 0 0 
IOO- 125 111 42 77 HI 83 92 67 () 122 59 7 
125- 150 227 91 243 359 335 379 41 l 379 575 144 637 
150- 200 157 224 749 l 147 I 270 1677 l 801 2 497 2 424 I 29H 2 278 
:wo- 300 M 354 1172 l 815 2 684 3 439 3 'lH9 4659 5 435 4973 5 947 
300- 400 13 461 l 261 2057 2 850 3 862 4 729 40.W 5 920 7 257 l l 253 
400- 500 3 657 l 450 2 709 3 25.! 46h8 5 598 6 290 6949 8 547 13446 
500-1000 3 515 1437 2407 3 333 4493 5 371 6 340 7394 8421 19103 

I 000- I 411 1418 2 541 3 614 4493 5 261 65HI 7 515 8457 122051 

Samtliga 579 131 448 742 I 073 1356 1904 2417 3232 3079 11270 
Belopp i 

milj. kr. 16 35 53 53 49 41 34 23 14 169 487 
Antal med 

underskott. 
tusental I,, 77 72 49 36 21 14 7 4 15 417 

Korrigerat 
underskott 
i milj. kr. 505 1149 1775 I 721 I 612 I 176 911 542 380 2 631 12403 

---
1 Korrigerat underskott= kvittning av underskott av si:hablont::ixerad fastighet mot inkcimst av kapital. max 30 000 kr. 

"t:I .., 
0 
'? -'° OCl 
(..i 

00 
""' -= = 

-"'" , .... 



Tabell 13. Statliga skatten 1983 när tilläggsbeloppet beräknats med olika underlag. 
Underlag I = Kvittat underskott 
L'nderlag 2 = Ej kvittat underskott 
Underlag3 =Samma som för grundbelopp, dvs. beskattningsbar inkomst. 

Samman- Antal Korrigerat underlag 
räknad personer 
inkom~! tusental Underlag I Underlag 2 
T. kr. 

Medelvärde Summa \ledelviirde 
kronor milj. kr. kronor 

110-120 51 13 789 708 13 794 
120-130 136 15 248 2072 15 260 
130-140 97 17 677 1722 17692 
140-150 66 19614 I 302 19637 
150-175 102 26 175 2 f.83 26246 
175-200 54 32960 I 788 33 054 
200-300 64 52683 3 395 52 8.~J 
300-500 16 100007 I 620 100230 
500- 4 375 780 1 354 376 137 

Sarnt:iga 592 28097 16646 28150 

Tabellen inkluderar endast personer vars underlag 2 överstiger 116 800 kr. 

Underlag 3 

Summa \1cdelviirde 
milj. kr. kronor 

708 13 774 
2074 15 172 
I 723 17 528 
1304 l9JJ2 
2f.90 25 619 
I 793 31 f.51 
3405 50405 
1624 95 424 
I 355 349 758 

16678 27 274 

Summa 
milj. kr. 

707 
2062 
1707 
I 284 
2625 
1717 
3 248 
1546 
1260 

16159 

~ 
;-

IJCl 
I» -N 

~ 
~ 
'Jl 

~ -e 
~· 
ö" 
:::s 
'Jl 
-e 
t'!> ., 
:o:" 
t'!> -(Il 

:;· 
:o:" 
0 
3 
(Il 

;. 
f":) ., 
r.;: 
:o:" 
:::s 
:r 

IJCl 

+;.. ..,., 



Prop. 1983/84: IOO 44 

Vid bilkylerna av preliminär A-skatt giir RRV en uppdelning pi\ tre olika 

preliminärskatteunderlag, nämligen pensionsut betalningar, beskattnings

bara sociala transfereringar och pf1 övriga inkomster under förvärvskällan 

tjänst. Totalt innebär kalkylen att den preliminära A-skatten väntas öka 

från 128 091 milj. kr. år 1983 till 115 310 milj. kr. år 1984 eller en ökning med 

5,6%. Det är en svag ökningstakt som hänger samman. dels med det låga 

antagandet om lönesummetillväxten som gjorts för år 1984. dels med de 

sk;:itteHittnader som inkomsttagarna som kollektiv erhåller under år 1984. 

Fi'1r år 198.'i utgår RRV från en antagen utvecklingstakt på den utbetalda 

lönesumman p{1 5.5%. De ändringar som är föreslagna för år 1984 i prop. 

1983/84: 69 följs även upp med förslag för år 1985. Det gäller bl. a. konse

kvensiindringar av procentsatserna för grundheloppet i inkomstskikten 

mellan 18 och : I basenheter. Dessutom föresh°ts basenheten i skatteskalan 

hli 7 800 kr. i stället för beslutade 8 I 00 kr. Det innebär en justering av 

intlationssk yddet i skatteskalan friln tidigare 5.2 % 1 ill nu föreslagna 2.6 % 

mellan åren 1984 och 1985. I förslaget ligger dock kvar beslutet om högst 

50 % marginaiskattesats för inkomster under 124 800 kr. förutsatt att den 

kommunala utdebiteringen inte överstiger ]() kr. Vidare har RRV antagit 

att <len kommunala medelut<lebiteringen höjs med 10 öre år 1985. och att 

de regler som gäller för förskott och slutreglering av utbetalningarna till 

kommunerna är.desamma år 1985 som för år 1984. Den preliminära A-skat

ten beräknas då uppgå till 141 111 milj. kr. vilket är en ökning med endast 

4,3 % jämfört med år 1984. Orsaken till den låga ökningstakten är också 

detta ?ir det låga lönesummeantagandet kombinerat med sänkningarna av 

marginalskattesatsen. Marginalskattesiinkningarna beräknas totalt ge en 

sbttelättnad mellan i'tren 1984 och 1985 pf1 ca 4 300 milj. kr. Till detta 

kommer indexregleringen av skatteskalorna vilket betyder ca 1500 

milj. kr. 

Inkomsterna av preliminär 8-skalf under <le fyra första uppbördsperio

derm1 år 1983 är 7647 milj. kr. vilket är 17';{ högre än motsvarande peri

oder år 1982. Under budgetåret 1983/84 beräknas 11470 milj. kr. erläggas 

av fysiska personer i form ;:iv preliminiir 8-skatt. 

Preliminär 8-skatt debiteras normalt med det belopp som senast påförts 

som total slutlig skatt. Det betyder att resultaten av 1982 års taxering ligger 

till grund för dehiteringen år 1983. År 1983 och kommande år ökas därut

över debiteringen med ytterligare 20%. RRV beräknar med ledning härav 

influten B-skatt budgetåret 1984/85 till 12 709 milj. kr. 

De skattskyldiga som erlägger preliminär B-skatt har emellertid möjlig

het att begära jämkningar av den preliminära 8-skattcn. Av denna anled

ning har den debiterade 8-skatten brukat avvika från senast kända slutliga 

ski:ltt. 

Jämsides med beräkningarna av preliniinärskatteuppbörden har RRV 

uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 

1984 och 1985 års taxeringar. Som underlag för kalkylerna har använts den 

taxeringsstatistiska undersökning som tidigare nämnts. 
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1981 års inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare nämnda 

inkomstantagandena. Med tilliimpning av resp. års beskattningsregler har 

motsvarande slutliga skatter och avgifter för fysiska personer kunnat be

räknas för inkomståren 1983 och 1984. I de kalkyler som ligger till grund 

för RRVs beräkningar har den påförda statliga skallen, kommunalskatten 

och förmögenhetsskatten för fysiska personer beräknats till följande be

lopp för taxeringsåren 1984 och 1985. Som järnfön.:lse har iiven heräkning

arna för motsvarande skc1tter enligt 1985 års taxering medtagits. 

Statlig ~kall 
Kommunal skall 
Förrnögenhetsskalt 

Taxeringsår 
1983 

34 84! 
93942 

901 

1984 

35 407 
104474 

2072 

1'}85 

35 881 
l 12 784 

I 5h5 

Den påförda skatten reduceras för vissa skattskyldiga, som framgått 

tiJigare, av skattereduktion. Den särskilda skattereduktionen upphörde år 

1982. Den s.k. sparskattereduktionen (bank- och aktiefonusp<irande) upp

gick vid 1983 års t<ixering till 999 milj. kr. 

Skaltertduktionen på aktieutdelningen uppgick vid 1983 års taxering till 

208 milj. kr. Skattereduktionen på aktieutdelning slopades år 1983. Dessut

om nedsatte;. skattereduktionen på bank- och akticfondsparandet. En skat

tereduktion på fackföreningsavgifter införs fr. o. m. 1984 års taxering. Ne

Jan framgår skattereduktionen vid 1983 års taxering jämte de prognoser 

som RRV gjort för 1984 resp. 1985 års taxeringar. 

Ta.xeringsilr 
1983 1984 1985 

Skattereduktion 
inkl. sparskatte-
reduktion. aktie-
Ln<lclningsn:Juktion 
l'Ch skattereduktion 
för fackförenings-
avgift 1832 2507 2231 

Vid beräkningarna har, förutom påförda inkomst- och förmögenhets

skatter, räknats med skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till folk

pensioneringen, sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, tilläggspen

sioneringen, barnomsorgen och delpensioneringen till följande belopp. 

Som jämförelse har även de påförda avgifterna enligt 1983 års taxering 

medtagics. 

Folkpensioneringen 
Sjukförsäkringsavgifter 
Tilliiggspensionsavgifter 
Arbetsskadeförsäkringsavgift 
Barnomsorgsavgift 
Delpensionsavgift 
Allmän limeavgift 

Taxeringsår 
1983 

I 091 
I 131 
1215 

76 
283 

64 

1984 

1287 
I 087 
I 302 

80 
299 

63 
3h5 

1985 

1361 
I 148 
1439 

85 
316 
66 

309 



Prop. 1983/84: 100 46 

En jiimförelse mellan preliminärskatteuppbörden (exkl. fyllnadsinbetal

ningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstår belyser preli

minärskatteinbetalningarnas anpassning eller brist pil anpassning till de 

~lulligt debiterade skatterna. Skillnaderna mellan dessa båda belopp be

nämns uttag. Om preliminärskatteuppbörden överstiger den slutliga skat

ten har det varit ett överuttag av skatt. I nedanstående tabla redovisas 

uttaget för åren 1979- 1984. 

ln!i.omstar Preliminärskatt Slutlig skatt Summa Uttag 
Skill-

A-skat! B-skatt A-skall B-skatt Prel Slut! nad 
skatt skall 

1979 91463 7 344 91023 9249 98807 100 272 -14()5 
19HO 100399 7 858 99973 10110 108 257 I IO 083 -1826 
1981 108524 8 389 109498 11016 116913 120514 -3601 
1982 p 117962 9458 120170 11988 127 420 132 158 -4738 
1983 p 128091 10364 131 447 13 678 13K 455 145 125 -6670 
1984 p l 35 3 IU 11336 139975 14386 146646 154 361 -7 714 

p = progiWS 

År 19!1 I ökade det totala ur.deruttaget vilket till största delen kan förkla

ras av fastighetstaxeringen. Den påverkade förmodligen intejämkningarna 

av den preliminära A-skatten i full skala. 

Ar 1982 har totala underuttaget ökat. Det är främst rcseavdragsbegräns

ningarna som förorsakar detta. Ar 1983 beräknar RRV att underuttaget 

ökar ytterligare främst med anledning av höjningen av förmögcnhetsbe

skattningen. lJ nderuttaget ökar även år 1984 bl. a. till följd av att skattere

duktionerna vid skattesparandet upphör. 

Slutregleringen av skatten sker. efter frivilliga fyllnadsinbetalningar av 

skatt. via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av kvar

stående skatt. Fyllnadsinbetalningarna och den inflytande kvarstaende 

skatten ingår bland inkomsttitelns inkomster. medan utbetalningarna av 

överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. Omfattningen av fyll

nadsinbetalningarna, den kvarstående och den överskjutande skatten 

framgår av följande tablå. 

Inkomstår Fyllnadsbetalningar Överskjutande K varstaende 
skatt skatt 
exkl. ränta 

1977 4289 5 576 4140 
1978 4564 6413 4405 
1979 4449 7469 4485 
1980 5177 8496 5 145 
l9HI 7040 9100 5 662 
1982 p 7 594 8821 5966 
1983 p 8238 8177 6610 
1984 p 8586 7829 6958 

p =prognos 
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Fyllnadsinbetalningarna har ökat och viintas öka under hela perioden. 

Undantaget är år 1979 vilket sammanhänger med dt:t minskade undautta

get av preliminärskatt detta år. 

Den kvarstående skatt. som påförs enligt taxeringarna åren 1983 och 

1984, skall erläggas under budgetaren 1983/84 och 1984/85. 

Under dessa budgetår utbetalas även den överskjutande s~atten enligt 

nämnda taxeringar. Vid beräkningen av kvarstående skatt får hänsyn tas 

till att en del av de pftförda beloppen inte erläggs i rätt tid utan blir 

restförda. 

RRV beräknar att den kvarstående skatten blir 4475 milj. kr. budgetåret 

1983/84 och 4 986 milj. kr. budgetåret 1984/85. 

Skatteuppbörden på titeln har mot bakgrund av vad som redovisab 

beräknats till 155 602 milj. kr. budgetåret 1983/84 och till 163 424 milj. kr. 

budgetåret 1984/85. 

Utgifterna på tikln domineras beloppsmässigt av kommunalskatteme

del. Utbetalningarna av komrnunalskattemedei grundar sig dels på för

skolt, dels på slutavräkningar beräknade på de kommunala skatteundt:rla

gen. För kalenderåret 1983 grundas utbetalningarna på skatteunderlaget 

enligt 1982 års taxering. Samtidigt ~ker en avräkning av det under kalen

deråret 1981 utbetalade förskottet. RR V har beräknat de totala utbetal

ningarna av kommunalskattemedel till 108 191 milj. kr. budgetåret 1983/84 

och till 116408 milj. kr. budgetåret 1984/85. RRV har i denna kalkyl utgått 

från en kommunal medelutdebitt:ringshöjning med 15 öre kalenderåret 

1984 och med IO öre år 1985. Ett preliminärt taxeringsutfall för 1982 har 

resulterat i något högre utbetalningar av förskott år 1984 än vad RRV 

tidigare kalkylerat med. 

Från inkomsttiteln utbetalas överskjutande preliminiir skatt. Som fram

gfttt av det föreg{iendc förutses denna för budgetård 1983/84 uppgå till 

9668 milj. kr. inkl. riinta. För budgetåret 1984/85 har motsvarande bdopp 

beräknats till 8 962 milj. kr. 

Från titeln görs vidare omföringar till andra inkomstti!!ar och till all

miinna pt:nsionsfonden av utskiftningsskatt och ersättnings~katt, skogs

vårdsavgifter och vissa annuiteter. förmögenhetsskatt. hyreshusavgift 

samt de olika egenavgifterna. Sammanlagt kan de ifrågavarandt: omföring

arna bt:riiknas uppgå till 4 939 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och 7 452 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Utbetalningarna pä titeln uppgår därmed till 122798 milj. kr. budgetåret 

1983/84 och till 132 822 milj. kr. budgetåret 1984/85. Det netto som uppstår 

pä titeln 1111 Fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och 

rörelse beräknas således till 32804000000 kr. för budgetåret 1983/84 och 

30 602 000 000 kr. budgetåret 1984/85. 
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Tabt>JI J.J. J.)'siska pt>rsont'rs skall pil inkomst, realisationsv insl och rörelse I milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1983/84 1984/85 Förändring 
Utfall Stat;, Prognos Prognos fran 1983/84 

budget lill 1984i85 
/milj. kr.) 

1111 Fysisl\a p<!rsoners 
sl..;111 på inkomst. 
realisationsvinst 
och rörels<! 28924 28856 32804 30602 -2202 

Summa inkomster l.J3469 15H67 155 602 163424 7822 
Preliminär A-skatt 120865 129557 131419 137 143 5724 
Preliminär B-skall 9791 11 190 11470 12709 I 239 
fyllnadsinbet<tlningar 7744 7 450 8 238 8 586 348 
K v;1rsraende skatt 5043 4270 4475 4 986 511 
Övriga inkomster 26 il 0 0 0 

Summa. utgifter 114545 1236ll 122 798 132 822 1002.J 

Kommunalskattemedt:l 9941 I !09318 108191 116408 8217 
Öve y·skjut<inde 
skall lllf:l56 9 588 9668 8962 -- 7tJ6 
Gmföringar 4252 4 705 49_W 7 452 25U 
Övrig<c utgifter n6 0 0 () () 

--------· 

1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

På inkomsttiteln redovisas de juridiska personernas preliminiira skatter. 

En beräkning görs även på avräkningen av de utbecalningar av kommunal

skattemedel som kan beräknas från de juridiska pt:rsonernas kommunala 

skattc:underlag. I prop. 1983/84: 64 fört:slår regeringen en sänkning av 

skattesatsen till statlig skatt för vissa juridiska personer fr. o. m. taxt:ringen 

1985. J'.tedanståt:ndt: förteckning visar hur stor statlig skatt olika juridiska 

personer betalar. 

Juridiska personer 

Sv<!nska aktiebolag 
Sparbanker -
Sparbankernas siikerhetskassa 
Ekonomiska föreningar som ingår i jordbruk,;
riirelsen (gälla t. o. m. taxeringen 1984 i 
Andra ekonomiska förening<ir än samhruks
foreningar (gäller fr. o. m. taxl!ringen 1985) 
Svenska aktiefonder 
Svenska försäkring~anstalter som inte iir aktil!
bo\ag 
Utländska juridiska personer utom dödsb•m 

Svenska ekonomiska föreningar utom sådana som 
ingår ijordhrukskasserörelsen (utgår fr. o. m. 
taxeringen 19851 
Sveriges allmänna hypotcksbank 

Statlig skatt 
T.o.m. Fr.o.m. 
tuxcringen 
1984 

40'/i 

taxeringen 
1985 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 32 % 
Hypoteksföreningar 
Sådana juridiska personer som enligt författ
ning eller på därmed jämförligt sätt bildats 
för all förvalta samfällighet och som skall 
erliigga skatt för inkomst 

Livförsäkringsanstalter såvitt angår 
försäkringsrörels<!n 

Andra juridiska personer än ovan niimnda 
10%-
15 I/(. 

10% 
15 <;;. 

Förändring 
i procent 

-6,7 
5,0 
4.4 

10.8 
4 'l 

11.4 
0.0 

8,2 

7,6 

-7.3 
50.9 
0.0 
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Dessa juridiska personer redovisar sina skatter på de s.k. 81-. 82-, C 1-

och C2-längderna. De juridiska personernas uträknade statliga och kom

munala skatter framgilr av följande sammanställning (milj. kr.). 

Taxeringsår 1978 1979 19811 1981 1982 1983 1984 1985 
Statlig inkomst-
skatt I 775 2209 2 346 2078 3 221 (4162) (4474) (4 772) 
Kommunal in-
komstskatt 3 622 4205 4 7l0 4266 5 208 (6287) (6610) 17771) 

Vid beräkningen av skatterna har de antaganden som framkommit 

enkäten till svenska aktiebolag. sparbanker och försäkringsbolag legat som 

grund (se sid. 17). Enligt enkiiten väntas den statligt taxerade inkomsten 

vara oförändrad mellan åren 1982 och 1983. 

RRV har beriiknat att den statligt taxerade inkomsten för juridiska 

personer ökar med ca 33 '.lr mellan åren 1983 och 1984. Den kommunalt 

taxerade inkomsten beräknar RRV skall öka med 19% mellan åren 1983 

och 1984 (se sid. 19). Vid beräkningen har RRV utgått från en trendmässig 

ökning på 10%. Vidare har hiinsyn tagits till förslaget om ändrade regler 

för lagernedskrivning. Dessutom har RRV räknat med att den 20-procen

tiga inbetalningen av vinsten till särskilt investeringskonto förlängs ett år. 

Hänsyn har också tagits till förslaget om vinstdelningsskatt samt att 

FoU-avdraget föreslås upphöra. 

Inbetalningen av preliminiir 8-skatt och de sammanlagda slutliga skaic 

tema framgår av nedanstående tablå. 

Inkomstår Prel Slutlig Över-/ Fyllnads- Över- Kvar-
13-skatt skatt under- betal- skjutande staendc 

uttag ningar skatt skatt 

1977 4 251 5462 -1211 l 505 807 513 
1978 4663 6459 -17% 2 104 861 553 
1979 4666 7 126 -24()0 25()0 815 715 
1980 4924 6370 -1446 1974 1205 677 
1981 5 713 8630 -2917 3 247 l 123 794 
1982 5619 10665 -5046 5 146 I 054 954 
1983 7 879 11300 -3421 3MU I 135 873 
1984 9914 12 754 -2840 3 165 1169 844 

Fyllnadsinbetalningarna för inkomstfin:t 1983. vilka betalas in värcn 

1984, antas minska med 1.5 miljarder kr. Det iir en följd av att den 

preliminärt debiterade B-skatten skall utgöra 120'/·(., i stället för 1001'.J{., av 

den slutliga skatten två år tidigare. dvs. inkomstfrret 1981(SFS1982: 1209). 

Den beräknade ökningen av preliminiir 8-skatt pä 1.5 miljarder kr. mellan 

budgetåren 1983/84 och 1984/85 beror pä de föriindradc reglerna av den 

preliminära debiteringen av 8-skatt samt att den slutliga skatten för verk

samhetsåret 1982 iir ca 2 miljarder högre än ftret innan. 

I beriikningarna för budget[iret 198-11!<5 ingttr hl. a. den föreslagna vin-.t

delningsskatten. RRV beräknar att vinstdelningsskatten för lir 198-1 totalt 

4 Rik.1d11g1·11 /983iM. I .111111/. Nr 1110. Bilaga I.:! 
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kommer att uppgå till ca 1,3 miljarder kr. Därav beräknas ca 700 milj. kr. 

att komma in som fyllnadsinbetalningar våren 1985 och resterande som 

kvarskatt år 1986. RRV antar också att den influtna vinstdelningsskatten 

kommer att omföras till riksförsäkringsverket <AP-fonden) samma budget

år, varför den inte beräknas påverka det beräknade resultatet för budget

året 1984/85. 

Begränsningen av det kommunala skatteunderlaget för juridiska perso

ner år 1982, vilket ligger till grund för utbetalningar av förskott av kom

munalskattemedel år 1984 innebär att utbetalningarna minskar till kommu

nerna. Begränsningen av skatteunderlaget är 40% för primärkommuner, 

80% för kyrkokommuner samt 0% för landsting (SFS 1983: 579). RRV har 

i kalkylerna antagit att samma begränsningar skall gälla för år 1985 som för 

år 1984. 

De omföringar som belastar titelns utgiftssida är förmögenhetsskatten, 

utskiftningsskatten och skogsvårdsavgiften. 

Dessa effekter gör att nettot på titeln ökar med endast 762 milj. kr. 

mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Tabcll 15. Juridiska personers skatt på inkomst, realisations\·inst och rörelse 
(milj. kr.) 

Inkomster 
Preliminiir B-skatt 
Fyllnadsinbctal-

ningar 
K varståcnde skatt 
Övriga inkomster 

Uti:ifier 
Kon1munal,kattcmedel 
Överskjutande skall 
()mföringar 
Ovriga utgifter 
Netto på titeln 

1982/83 
Utfall 

12585 
6853 

5 108 
624 

0 
4 I07 
2 632 
I 231 

147 
97 

8478 

1983/84 
Prognos 

13 579 
9181 

3 683 
715 

() 

4028 
2594 
I 155 

179 
100 

9551 

19!W85 
Prognos 

14513 
!0722 

3 165 
626 

0 

4200 
2688 
1244 

168 
100 

10313 

Fiirändring 
t"rfm 1983/84 
till 1984/85 

934 
1541 

-518 
- 89 

0 
172 
94 
89 

- Il 
0 

762 

Föränd
ring i 
procent 

6.9 
16.8 

-14.1 
-12.4 

0.0 

4.3 
~.6 
7,7 

- 6.1 
0.0 
8,0 

RRV beräknar nettot på titeln juridiska personers skatt pä inkomst, 

realisationsvinst och rörelse till 9 551 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och 

till 10 313 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1131 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

Till denna inkomsttitel förs de skatteinkomster. som av olika orsaker 

inte är möjliga att siirredovisa på fysiska eller juridiska personer. Den 

n::dovisning som sker hos länsstyrelserna på resp. budgetår innebiir att 

dessa skatkr redovisas mot denna inkomsttitel. Skatteinkomsterna, som 

till stor dd utgörs av fyllnadsinbetalningar, ligger pfi ell särskilt balans

konto vilket sttlcdes avslutas mot inkomslliteln 1131 i juni vai:je iir. För-
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utom nämnda balans redovisades som andra ofördelbara skatter t1tgifter 

och inkomster med ungefär samma belopp. 

Tahell 16. Ofördelhara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse (milj. kr.) 

1131 Ofördclbara 
skatter på in
komst. realisa
tionsvinsr och 
rörelse 

1982/83 1983/84 

1290 

Stats
budget 

2500 

1983/84 1984/85 Föränd
Prognos Prognos ring frän 

. 1983/84 

1100 

till 
1984/85 
(milj. kr.J 

1100 0 

Föränd
ring i 
procent 

0.0 

RRV beräknar inkomsterna på titeln ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse till I I 00 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och 

till I 100000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1141 Kupongskatt 

Kupongskatt är en statlig inkomstskatt på aktieutdelning i svenska aktie

bolag och på andelar i svenska aktiefonder. Skatten är en definitiv källskatt 

och erläggs med 30% av utdelningen av i utlandet bosatt och av vissa med 

dem likställda utdelningsberättigade. Från huvudregeln om 30% kupong

skatt förekommer undantag. Till följd av ingångna avtal för att undvika 

dubbelbeskattning nedsätts kupongskatt med varic:rande skattesatser. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning !milj. kr.). 

Budgetår 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget 
Redovisat 

35,0 
40.7 

40.0 
37.4 

48.0 
43.0 

45.0 
54,7 

1983/84 

49.0 

I skrivelse den 2 november 1983 har riksskatteverket anfört följande: 

Årliga variationer i statsverkets inkomster av kupongskatt är huvudsak
ligen bewende av föjande faktorer: 
- storleken av svenska aktiebolags vinstutdelning 
- antalet utdelningsberättigade bosatta i utlandet 
- frekvensen av dubbelbeskattningsavtal som i varierande grad inskrän-

ker den svenska beskattningsrätten. 
De positiva effekterna av devalveringen har förbättrat expo11företagens 

vinster. Även i övrigt förutses en återhämtning f svensk ekonomi med 
åtföljande ökning av antalet utdelande aktiebolag och med viss ökning av 
det totala vinstutdelningsbeloppet. 

Den totala aktieutdelningen i Sverige har år 1982 ökat med I 219 milj. kr. 
eller med 20% och uppgår till 7 374 milj. kr. För innevaramle budgetår 
räknar RSV med att den totala aktieutdelningcn kommer att öka med minst 
10%. 
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Det internationella intresset for svenska börsaktier ökades kraftigt under 
1983. Försäljningen av svenska aktier till utlandet under första halväret 
1983 har resulterat i ett exportöverskott på 4690 milj. kr. mot ett import
överskott på 23 milj. kr. under samma tid 1982. Enligt riksbankens siffror 
för juli och augusti 1983 var försiiljningen av svenska aktier till utlandet 
(I 280 milj. kr.) nästan av samma storlek som köp från utlandd (I 208 
milj. kr.). Enligt flera bedömare gör de utliindska aktieägarna (huvudsakli
gen amerikanska och engelska fonder) långsiktiga placeringar och nägra 
stora återförsäljningar av svenska aktier är inte att förviinta. RSV bedömer 
att den svenska aktiestocken i utlandet bibehåller sin volym iiven under de 
kommande budgetåren. 

Hittills har fyra nya dubbelbeskattningsavtal tillkommit eller ändrats. 
Ytterligare några avtal är att förvänta under resten av budgetåret 1983/84. 

RSV beräknar inkomsten av kupongskatt under budgetåret 1983/84 till 
55 milj. kr. och under budgetåret 1984/85 till 57 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

kupongskatt beräknas till 55 000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

57 000 000 kr. f.jr budgetåret 1984/85. 

1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

Utskiftningskatt skall erläggas till staten av svenskt aktiebolag som i 

samband med bolagets upplösning eller i samband med nedsiittning av 

aktiekapitalet utskiftar tillgångar. Skatten utgår alltså pii besparande vinst

medel som inte delas ut i vanlig ordning och diirför inte blir föremål för 

inkomstbeskattning hos aktieägarna. Utskiftningsskatten (SFS 1927: 321 

med ändring 1979: 492) är 40 % av beskattningsbart belopp. I samband med 

iindringen av minimikapitalet hos aktiebolag från 5 000 kr. till 50000 kr. har 

avvecklingsregler införts (SFS 1974: 990 samt SFS 1977: 321) för sådana 

bolag som inte kunnat öka sitt aktiekapital till minst 50000 kr. den 31 de

cember 1981. Ersättningsskatt !SFS 1933: 395 med ändring 1979: 170) er

läggs av vissa slag av aktiebolag och ekonomiska föreningar för att hindra 

uppskov med beskattningen av fonderade vinstmedel. Skatten utgör 25 ';( 

av beskattningsbart belopp. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetilren framgär av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budget är 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

4.0 
10.4 

1980/81 

10,0 
15,3 

1981/82 

15.0 
20.9 

1982.'lO 

22.0 
3:!.0 

1983/84 

10,0 

RRV beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersiittnings

skatt till 21 000 000 kr. för budgetaret 1983/84 och till I 0 000 000 kr. för 

hudgctiirel 1984/85. 
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1143 Hevillningsskatt 

Bevillningsskatt utgår för i utlandet bosatt person. som anordnar eller 

medverkar vid offentlig förestiillning i Sverige (SFS 1908: 128 med senaste 

ändring 1975: 1028). Skatten för anordnare utgör 15 t;:;., av bruttoinkomsten. 

För medverkande är motsvarande skatt 30%. Av bevillningsskatten till

faller hiilften staten och hälften den kommun. inom vilken föresrntlningen 

har givits. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgctf1rcn framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Hudget:'.ir 

Stahhudgcl 
Redovisat 

1979/80 

2.5 
2.9 

1980/81 

2.5 
3.5 

198 J/!(! 

3.0 
2.9 

1982/83 

3,0 
3,2 

1983/84 

3,0 

RRV beräknar inkomsterna rå titeln bevillningsskatt till 3 000000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 3 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

J J44 Lotterivinstskatt 

Skatt utgfir på vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på 

premieobligationer om vinstens viirde överstiger 200 kr. Skattepliktgrän

sen för varuvinster höjdes fr. o. m. den I jan 1983 från 200 till 500 kr. 

Skatten utgår för närvarande med 20 % på premieobligationsvinst och med 

30 % av vinstens värde på annan vinst. Pft annan vinst än sådan i varu- eller 

tombolalotteri skall skatt dock inte erläggas med högre belopp än att 

därefter iltcrstår femtio kronor. Vid bcriikning av skattebeloppet skall i 

vinstens värde inräknas den på vinsten belöpande skatten. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statshudget 
Redovisat 

1979/80 

395,0 
421,6 

1980/81 

535.0 
612.9 

1981/82 

770,0 
688.4 

1982/83 

735.0 
752.7 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket anfört följande: 

1983/84 

865,0 

Under budgetåret 1982/83 var nettoinkomsten av lotterivinstskatt 752,7 
milj. kr. jämfört med 688,4 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Under tiden 
juli-september 1983 var nettobehållningen 219.3 milj. kr. och under samma 
tid föregående år 206.2 milj. kr .. vilket utgör en ökning med 6,4%. 

AB Tipstjånst räknar med att erlägga 341.2 milj. kr. under budgetåret 
1983/84 och 367.0 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Riksgiildskontoret 
uppskattar att lotterivinstskatten på premieobligationslån kommer att upp
gå till 386, I och 522.6 milj. kr. under budgetåret 1983/84 och 1984/85. 
Under motsvarande tid räknar Svenska Penninglotteriet AB med att inbe
tala 143.3 och 149.0 milj. kr. För innevarande budgetår kan vad avser dessa 
institutioner inkomsterna beräknas till (341.2 + 386.1 + 143,3 =) 870.6 
milj. kr. Härtill kommer inkomsterna från andra lotterier. som under före
gående budgetår uppgick till I I. I milj. kr. 

Skattepliktsgränsen för varuvinster höjdes fr. o. m. den I januari 1983 
från 200 kr. till 500 kr. Detta återverkar obetydligt på skatteuppbörden. 
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RSV beriiknar inkomsterna av lotteri vinstskatt under budgeiårct 1983/84 
till 885 milj. kr. och under budgetåret 1984/85 till I 055 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

lotterivinstskatt beräknas till 885 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

I 055000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1200 Lagstadgade socialavgifter 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla avgifter som beräknas 

som procent av utbetald lön och som erläggs av arbetsgivare. Egna företa

gares socialavgifter av rörelse och av jordbruksfastighet debiteras på skatt

sedeln och uppbärs i samband med skatteuppbörden. De omförs från 

inkomsttiteln 1111 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse först sedan den slutliga avgiften kan fastställas. dvs. andra året 

efter inkomståret. 

Uppbördsförfarandet för lagstadgade socialavgifter 

En förteckning över alla lagstadgade socialavgifter (arbetsgivaravgifter) 

och deras storlek redovisas i tabell 17. 

Tabell 17. LaJ?stadgade socialavJ?ifter 

Avgifter Procentuellt uttag for avgiftsåret 
1980 1981 19lC 1983 

Socialförsäkringsavgift till 
ATP 12,00 12.25 9.40 1 9,60 

Allmän löneavgift 3.ooz 
Socialförsäkringsavgift till 

folkpensionering 8.30 8,40 8.45 9,45 
Socialavgift till harnom-

sorgen 1.90 2.20 2.20 2.20 
Socialförsäkringsavgift till 

sjukförsäkring 10.60 10.50 10.50 9.50 
Avgift till arbetslös-

hetsförsäkring och kontant arbets-
marknadsstöd 0.40 0,40 

Avgift till arbetsskade-
försäkring 0.60 0.60 0,60 0.60 

Avgift till byggnadsförskning 0,70 0.70 
Avgift till lönegaranti 0.20 0.20 0.20 0,20 
Avgift till arbetarskydd 0,10 0.155 0.155 0.155 
Avgift till sjöfolkspen-

sionering 0.80 0.80 0.80 0,80 
Avgift till arbetsmarknads-

utbildning 0,40 0,40 
Socialförsäkringsavgift 

till delpensionsförsäkring 0,50 0.50 0.50 0,50 
Avgift till vuxenutbildning 0,25 0.25 0.25 0.25 
Arbetsmarknadsavgift 0.80 1.30 

Summa• 33,055 36,755 

1 Ändrade regler för fastställande av avgiftsunderlaget 
2 Tillfälligt höjd från 2.0'?·~ till 3.0% under perioden ljuli-31december1983 
3 Inkl. 0,2 ff till lönwgarfondcrna 
4 Exkl. avgift till sjöfolkspensionering 

1984 

10.00-' 
2.00 

9.45 

2.20 

9,50 

0.60 

0.20 
0.155 

0,80 

0.50 
0.25 
1.30 

36,155 
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Den sammanlagda avgiftssatsen för de lagstadgade socialavgifterna 

kommer att öka med 0,4 procentenheter mellan kalenderåren 1983 och 

1984. Avgiftssatsen för år 1984 kommer att bli 36,155%. 

En höjning av ATP-avgiften med 0.2 procentenheter var tidigare beslu

tad i samband med omprövningen av ATP-avgiften (SFS 1981: 700>. I prop. 

1983/84: 50 om löntagarfonder föreslås en ytterligare höjning med 0,2 pro

centenheter för att tillföra medel till de fem föreslagna löntagarfonderna. 

Avgiftsuttagct till ATP kommer därvid att uppgå till I0,0%. I syfte att 

finansiera den s.k. skatteuppgörelsen för år 1983 beslutade riksdagen !SFS 

1983: 581) att tillfälligt höja den allmänna löneavgiften till 3,0 % under 

perioden !juli - 31deccmberår 1983. 

De lagstadgade socialavgifterna kan med hänsyn till debitcringsförfaran

det delas in i: 

- direktdehiterade avgifter från företag och kommuner 

- avgifter från statliga myndigheter och affärsverk m. fl. 
- egenavgifter från egna företagare. 

De dircktdehiterade arhctsgil'ara1·gifterna uppbärs av riksförsäkrings

verket. De avgifter som betalas in under ett visst år är preliminära avgifter, 

fyllnadsinhetalningar av preliminära avgifter och kvarstående avgifter. 

Avgifterna utgår med viss procent av avgiftsunderlaget, som är summan av 

under året utbetald lön (med smärre variationer). De preliminära avgif

terna fastställs genom uppriikning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Den 

kvarstående avgiften, som debiteras med en eftersläpning på två år, fast

ställs i och med att ett definitivt avgiftsundcrlag föreligger. 

Den I januari 1981 höjdes den särskilda avgift som tas ut vid uppbörd av 

kvarstående socialavgifter. Avgiften utgår numera med 10% om den kvar

stående avgiften uppgår till högst 5 000 kr., 12 % om den kvarstående 

avgiften uppgår till högst 30000 kr. och 15 % för kvarstående avgifter 
utöver 30000 kr. För att slippa denna avgift kan arbetsgivare göra fyllnads

inbetalningar året efter avgiftsåret. Den höjda avgiften från !januari 1981 

innebiir att kostnaden för avgiften vid kvarstående avgifter höjts till en 

sådan nivå att ingen tjänar på att istället för fyllnadsinbetalning låna ut 

pengarna. Med de tidigare avgifterna kunde i vissa fall inlåningsräntan 

överstiga avgiftens storlek. 

De statliga affiir.n·erken har fr. o. m. den I juli 1983 övergått till ett 

uppbördsförfarande som innebär löpande uppbörd av preliminära avgifter 

under avgift"såret. Slutrcglcring av de lagstadgade socialavgifterna sker för 

affärsverken under det första kalenderhalvåret efter avgiftsårets utgå!1g. 

Statliga myndigheters. exkl. affärsverk, arbetsgiwiravgifter omförs från 

inkomsttiteln statliga pensionsavgifter, netto till inkomsthuvudgruppen 

lagstadgade socialavgifter. Staten betalar samma avgifter som de direktde

biterade arbetsgivarna med undantag för avgifterna till arbetsskadeförsäk

ringen och sjöfolkspensioneringen. Riksförsäkringsverket bestämmer av

giftsunderlaget för avgifter, som staten skall erlägga enligt lagen om allmän 

försäkring m. fl. lagar. 
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Fr.o.m. budgetåret 1980/81 ändrades uppbördsförfarandet vad gtiller 

statliga myndigheters avgifter. vilket innebär att avgifterna överförs lö

pande med ett preliminärt belopp. Slutregleringen för kalenderåret ifråga 

sker senast i juni månad året efter avgiftsåret (se närmare härom under 

inkomsttiteln statliga pensionsavgifter. netto). 

Egenm·g(fter och skattedehiterade m·g(ficr debiteras på skattsedeln och 

uppbärs av riksskatteverket. En närmare redogörelse för dessa avgifter 

återfinns på sid 25. 

Beräkningar av so c i a 1 avgifter 

Som tidigare nämnts fastställs de preliminära direktdehiterade avgif

terna för ett visst år genom en uppräkning av avgiftsunderlaget tvä [1r 

tillbaka. I tablån nedan redovisas uppräkningsfaktorer för åren 1978 

t. o. m. 1984 tillsammans med den faktiska lönesummeutvecklingen under 

motsvarande period. Siffrorna inom parentes iir prognoserade värden. 

Ar Uppräknings- Lönesummeut- Differens. 
faktor veckling procentenheter 
~-+ jf. 

1976-1978 18 19 +I 
1977-1979 14 19 +5 
1978-1980 16 22 +6 
1979-19Rl 19 19 +o 
1980-1982 14 14 +o 
1981-1983 14 <15) t+IJ 
1982-1984 14 (l.'\J (+lJ 

Av tablån framgår att lönesummeutvecklingen fram t. o. m. år 1980 har 

överstigit uppräkningsfaktorn med mellan I och 6 procentenheter. För 

åren 1983 och 1984 beräknas den faktiska lönesummeutvecklingen över

stiga uppräkningsfaktorn med ca I procentenhet. De preliminiira avgifter 

som debiterats på grundval av uppräkningsfaktorn blir således mindre än 

de slutligt fastställda avgifterna som beräknas med hjälp av det faktiska 

lönesummeunderlaget. Denna differens betalas in av företagen i form av 

dels fyllnadsinbetalningar året efter avgiftsåret. dels kvarstående avgifter 

två år efter avgiftsåret. 

I tahell 18 redovisas utfall och prognos över de kassamässiga inkomster

na under inkomsthuvudgrupp 1200 som genereras av de lagstadgade social

avgifterna. På statsbudgetens inkomstsida kommer emellertid ett betydligt 

lägre helopp statsbudgeten till godo till följd av nettoredovisning. 
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Tahell 18. Inkomster 3\' arhelsgh·ara,·~ifter (milj. kr.I 

Preliminiira avgifter 
Fyllnadsinbetalningar av 

preliminiira avgifter 
K varstt1ende avgifter 
Statliga myndigheters 

avgifter 
Statliga affärsverks 

avgifter 
Egenavgifter och skatte

debiterade avgifter 

Summa 

L'tfall 
1982i83 

X2429 

4008 
() 

7 180 

4 346 

3 399 

101362 

Pn,gnos 
l9XVX4 

92 248 

(,:130 
l'.'7 

8 328 

70.~7 

3 637 

117737 

57 

Prognos 
1984/85 

98 380 

4 834 
'56 

8 724 

5 488 

4 243 

122 225 

Under budgetåret 1983/84 beräknas 157 milj. kr. att regleras i form av 

kvarstående avgifter för år 1982. Dessa relativt låga kvarstf1emle avgifter 

förklaras till stor del av att lönesummcutvecklingcn mellan ttrcn 1980 och 

1982 i stort sett kom att sammanfalla med uppräkningst'aktorns storlek. 

De preliminiirt debiterade avgifternas andel av de slutliga avgifterna för 

år 1983 beräknas bli lägre iin för år 1982. Den Higre uppräkningsfaktorn i 

relation till lönesummcutvecklingcn för 1983 medför att ca 95 '1 av det 

totala avgiftsbeloppet beräknas inflyta i form av preliminära avgifter. 

För kalenderåret 1984 beräknas de preliminärt debiterade avgifternas 

andel av de slutliga avgifterna att i stort sett vara oföriindrade jiimfört med 

år 1983. Förklaringen till detta ligger i att samma relation antas mellan den 

prognoserade lönesummeutvecklingen och uppriikningsfaktorn. 

Av tabell 18 framgår att de statliga affärsverkens avgifter ökar kraftigt 

under budgetåret 1983/84. Orsaken till detta ligger i att. som tidigare 

nämnts. uppbördsförfarandet för de lagstadgade socialavgifterna ändrades 

för affärsverken fr.o.m den I juli 1983. För budgetåret 1983/84 innebär 

detta att affärsverkens socialavgifter för såväl år 1983 som de prelimiira 

avgifterna för första halvf1ret 1984 inbetalas pf1 statsbudgeten. Sf1ledes 

kommer tre hal vårsdebiteringar att inbetalas under budget<'tret 1983/84 och 

engångseffekten motsvaras av ett halvårs uppbörd av socialavgifter (exkl. 

ATP) för de statliga affärsverken. Engångseffekten motsvarar ca I 900 

milj. kr. 

De lagstadgade socialavgifterna har i det följande delats in i olika grup

per med avseende på olikheter i den kassamässiga redovisningen över 

inkomsthuvudgruppen. Beräkningarna har baserats på tidigare niimnda 

antagande om den ekonomiska utvecklingen under åren 1983. 1984 och 

1985 samt uppgifter som erhållits från riksförsäkringsvcrket. 
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1211 Folkpensionsavgift 

I samband med upphävandet av beslutet om olika försämringar av sjuk

försäkringen !SFS 1982: 1235) höjdes folkpensionsavgiften fr. o. m. den 

ljanuari 1983 med 1,0 procentenhet. Samtidigt sänktes avgiften till sjuk

försiikringen med motsvarande procentsats i syfte att åstadkomma bättre 

kostnadsanpassning inom sjukförsäkringen. 

Tabell 19. Folkpensionsa,·gift (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 
Ctfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade avgifter 22486 25 725 27033 
Egenavgifter och iivriga 

skattedebiterade avgifter I 025 1 nn I 330 
Avgifter från statliga 

myndigheter och affärsverk 3 017 4258 3 808 

Summa inkomster 26528 31113 32171 

Folkpensionsavgiften redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Utgif

terna för folkpensioneringen redovisas via anslag på statsbudgetens ut

giftssida. Inkomsterna från folkpensionsavgiften beräknas uppgå till 3 I I 13 

milj. kr. budgetåret 1983/84. Budgetåret 1984/85 beräknas inkomsterna öka 

med 3.4'/~· eller I 058 milj. kr. Den måttliga ökningen av inkomsterna från 

folkpensionsavgiften förklaras av att tre halvår utav affärsverkens avgift 

till folkpensioneringen faller på budgetftret 1983/84 till följd av ändringen 

av affärsverkens uppbördssystem och förorsakar därmed en engångseffekt 

pf1 budgetåret 1983/84 pä ca 700 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln folkpensionsavgift till 

31113000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 32171000000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 

Försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsäkringen slopades ftr 1975. 

I stället höjdes de socialförsäkringsavgifter som arbetsgivarna erlade från 

3.8 till 7 %. I dag är sjukförsäkringsavgiften som arbetsgivarna betalar 

9.5 %. Arbetsgivaravgiften är avsedd att bidra till täckandet av de utgifter 

som omfattas av lagen om allmän försäkring (SFS 1982: 120). Statsbudge

tens utgiftssida skall via anslag bidra med 15 % av ovannämnda utgifter. 

Förutom sjukförsäkringsavgiften tillförs titeln den ersättning från den 

allmänna pensionsfonden som de allmänna försäkringskassorna erhåller 

för kostnader för administrationen av den allmänna tilläggspcnsioneringen. 

Från titeln utbetalas till de allmänna försäkringskassorna inkomsttitelns 

andel av kostnaderna för dels sjukförsäkringen. dels försäkringskassornas 
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förvaltningskostnader. Vidare utbetalas till sjukvårdshuvudmännen och 

apoteksbolaget olika typer av sjukvårdsförmåner. 

Den allmänna sjukförsäkringsfonden har till syfte att utgöra en reserv 

vid tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsver

ket beräknar. enligt särskilda regler. om f1terföring eller avsättning bör 

komma ifråga. Grunderna för denna återföring eller avsättning till fonden 

fastställs av regeringen. Den årliga avstämningen av inkomsterna och 

utgifterna för sjukförsäkringen har sedan år 1978 visat ett positivt saldo. 

Överskottet för åren 1978 och 1979 har använts till att återbetala fondens 

skuld till statsbudgeten. I och med regleringen av 1980 års överskott 

gentemot statsbudgeten i juni 1982 fick fonden ett ackumulerat saldo på 

1675,3 milj. kr. 

Efter regleringen av 1981 års överskott skall tills vidare inte ytterligare 

överföringar till fonden ske (prop. 1982/83: 100). Fondbehållningen är efter 

regleringen av 1981 års överskott 4912.7 milj. kr. 

För åren 1982 och 1983 beräknas den årliga avstämningen visa på bety

dande överskott. Av följande tablå framgår att överskotten för åren 1982 

och 1983 beräknas till 2 703 milj. kr. resp. 830 milj. kr. 

Sjukförsäkringsfonden (milj. kr.) 

År Underskott Överskott Ackumulerat saldo 

1976 1473,7 - I 622.3 
1977 I 735.1 -3357.4 
1978 511.0 -2 846.4 
1979 1950.8 - 895,6 
1980 2 570.9 +I 675.3 
1981 3 237.4 +4912.7 
1982 2 703.0 +4912.7 
1983 830.0 +4912.7 

Orsaken till sjukförsäkringsfondens överskott under de senaste åren är 

den minskade sjukfrånvaron. Riksförsäkringsverket beskriver sjukfrån

varons omfattning bl. a. genom s.k. sjuktal. Sjuktalet definieras som antal 

under året ersatta sjukpenningdagar per sjukpenningförsäkrad. Till följd av 

rutinerna för inrapportering av sjukpenningdagar med arbetsgivarinträde 

bestäms sjuktalet för ett visst år ca sex månader efter årets slut. För att 

snabbare få en uppfattning om förändringar i sjukfrånvaron beriiknas ock-

så ett preliminärt sjuktal av riksförsäkringsverket. 

Preliminärt sjuktal, dagar 

Kvartal 1979 1980 1981 1982 1983 

l:a 6,2 6.0 5.6 5.0 ."i.O 
2:a 5,5 5.2 4,7 4.7 4.5 
3:e 4,9 4,7 4,3 4.0 4,0 
4:e 5.4 5, I 4.8 4.7 ( 4,7) 

Hela året 22,0 21,0 19,4 18.4 (18,2) 
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för kalender~iret 1983 beriiknas sjukfrånvaron minska till en nivå som 

mutsvarar 18.2 dagar i sjuktal. Detta skulle innebiira den liigsta sjukfrån

varon sedan 1967. Kostnaden för sjukpenningen beräknas till 13 911 

milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 14638 milj. kr. för budgetåret 

1984/85. Utgifterna för sjukvårdsförmtmer inkl. läkemedelsersättning har 

endast uppriiknats med en volymkomponent för åren 1984 och 1985. Upp

riikning av utgifterna till följd av nya avtal med sjukvårdshuvudmännen har 

således ej gjorts. 

Tahell 20. Beräkning 3\" sjukförsäkrings3\"giftens andel 3\" sjukförsäkringens kostna
der (milj. kr.I 

1983/84 1984/85 
Prognos Prognos 

Sjt1kpenning 13911 14638 
Sjukv:frdsfiirmitner inkl. 
l~ikcmcdclscrsiit tning I~ 452 13 740 
Fiir~ildrapenning 48fi2 5 078 
Frivillig försäkring 5 5 
Fiirval t ningskllSI nader 2 550 2630 

Summa ut)!iftcr 34780 36091 

Statsbidrag 5 217 5414 

Inkomsttitelns andel av 
sjukförsiikringens kostnader 29563 30677 

Prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder innebär hl. a. 

att utgifterna för sjuk- och föräldraförsäkringen minskar i förhållande till 

tidigare beräkningar. RRV ansluter sig i stort till de i propositionen beräk

nade helårseffekterna av de olika förslagen. För budgetåret 1983/84 beräk

nas en utgiftsminskning på 85 milj. kr. och för budgetåret 1984/85 beräknas 

motsvarande minskning till 545 milj. kr. Inkomsttiteln reduceras dock en

dast av 85 '7r: av ovannämnda kostnadsminskningar. Resterande 15 9t redu

cerar statsbudgetens utgiftssida. 

Av tabell 20 framgår sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkring

ens kostnader. Efter avdrag för det 15-procentiga statsbidraget beräknas 

utgifterna till 29563 milj. kr. för budgetåret 198V84 och till 30677 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85. Av tabellen framgår såväl inkomster som utgifter 

under inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift, netto. 
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Tabell 21. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsäkringsavgift, netto 
(milj.kr.I 

19!C/83 1983/84 1984/85 
Utfall Prognos Prognos 

/nkom.l'ter 
Direktdehitcrade avgifter 25 I06 25 850 27 175 
Egenavgifter I 048 I 177 I 127 
Avgifter från statliga 
.. myndigheter och affärsverk 3 502 4280 3 829 
Ovriga inkomster 220 150 150 

Summa inkomster 29876 31457 3221!1 

VtKifter 
Inkomsttitelns andel av 

sjukförsäkringens kostnader 27 281 29563 30677 
Avsättning till sjukförsäk-

rings fonden 3 237 0 0 

Summa utgifter 30518 29563 30677 

Netto på titeln -642 1894 1604 

För budgetåret 1983/84 beräknas ett överskott på inkomsttiteln sjukför

säkringsavgift, netto. Överskottet beräknas till 1894 milj. kr. l förhållande 

till föregående budgetår ökar saldot på titeln med 2 536 milj. kr. Ökningen 

av saldot mellan budgetåren 1982/83 och 1983/84 beror främst på den 

uteblivna avsättningen till sjukförsäkringsfonden. 

Även för budgetåret 1984/85 beräknas ett överskott på titeln. Detta 

överskott beräknas till I 604 milj. kr. Engångseffekten till följd av ändrat 

uppbördsförfarande för affärsverken budgetåret 1983/84 medför att över

skottet på titeln för budgetåret 1984/85 i stort sett blir oförändrat. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln sjukförsäkringsavgift. netto till 

J 894000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 1604000000 kr. för budget

året 1984/85. 

1231 Barnomsorgsavgift 

För att öka utbyggnaden av barnomsorgen ändrades statsbidragssyste

met den !januari 1977. För att finansiera det nya statsbidragssystemet 

infördes den I januari 1977 en socialavgift till barnomsorgen. Storleken på 

avgiften var I% av avgiftsunderlaget. Barnomsorgsavgiften har sedan 

successivt höjts och uppgår fr. o. m. är 1981 till 2,2 %. 

Fr.·o. m. 1980 skall även egna företagare betala barnomsorgsavgift. Des

sa egenavgifter inflyter i form av preliminärskatter, kvarstående skatter 

eller fyllnadsinbetalningar. Egenavgifterna utbetalas från inkomsttiteln 

1111 Fysiska personers skatt pä inkomst, realisationsvinst och rörelse till 

inkomsttiteln barnomsorgsavgift första gången under budgetåret 1981/82. 

I likhet med folkpensionsavgiften redovisas inkomsterna av barnom

surgsavgiften på statsbudgetens inkomstsida medan motsvarande utgifter 

n::dovisas över anslag på statsbudgetens utgiftssida. 
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Tabell 22. Barnomsorgsavgift (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Prognos Prognos 

IJirektdebiterade avgifter 5 551 5971 6292 
Egenavgifter 262 295 311 
Avgifter frän statliga 

myndigheter och affärsverk 757 991 887 

Summa inkomster 6570 7257 7490 

RRV beräknar inkomsterna på titeln barnomsorgsavgift till 7257000000 

kr. för budgetåret 1983/84 och 7 490000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1241 Vuxenutbildningsavgift 

Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en lagstadgad social

avgift till vuxenutbildning. Avgiftens storlek är sedan år 1978 0,25 % av 

a vgilisunderlaget. 

Fr.o.m. 1980/81 skall vuxenutbildningsavgiften redovisas brut\o över 

statsbudgeten på samma sätt som folkpensionsavgiften och barnomsorgs

avgiften. För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades vuxenutbild

ningsavgiften under övriga socialavgifter. 

Tabell 23. Vuxenutbildningsavgil't (milj. kr.) 

Direktdebiterade avgifter 
Avgifter från statliga 

myndigheter och affärsverk 

Summa inkomster 

1982/83 
Utfall 

630 

86 

716 

1983/84 
Prognos 

679 

112 

791 

1984/85 
Prognos 

714 

101 

815 

RRV beräknar inkomsterna på titeln vuxenutbildningsavgift till 

791000000 kr. för budgetåret 1983/84 och 815000000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

1251 Övriga socialavgifter, netto 

Under inkomsttiteln 1251 redovisas de socialavgifter som överför er

hållna medel till särskilda fonder utanför statsbudgeten. 

A rhe t smarknadsa l',lji}t 

Arbetsmarknadsavgiften kan sägas vara en sammanslagning av de tidi

gare gällande avgifterna för arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknads

utbildning. Den nya arbetsgivaravgiften gäller från den I juli 1981. Avgif

tens storlek är fr. o. m. den I januari 1983 1,3 % av avgiftsunderlaget. 



Bilaga 1.2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 63 

Såväl arbetslöshetsfonden som arbetsmarknadsutbildningsfonden upp

löstes den !juli 1981. Behållningen tillfördes ett konto hos riksgäldskon

toret. Inkomsterna från arbetsmarknadsavgiften överförs löpande till sam

ma konto på riksgäldskontoret. Riksförsäkringsverket disponerar ifrågava

rande konto hos riksgäldskontoret för överföring till arbctsmarknadssty

relsen och de allmänna försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket har 

dessutom en rörlig kredit om 100 milj. kr. hos riksgäldskontoret för att 

kunna klara tillfälliga svangningar för berörda konto. Arbetsmarknadsav

giften skall användas för att täcka 65 % av kostnaderna för följande bidrag: 

- kontant arbetsmarknadsstöd 

- grundbidrag och progressivbidrag till erkända arbetslöshetskassor 

- förvaltningsbidrag till arbetslöshetskassorna samt den del av arbets-

marknadsverkets förvaltningskostnader som avser programmet Kon

tant stöd vid arbetslöshet 

- utbildningsbidrag till elever i arbetsmarknadsutbildning 

- utbildningsbidrag till deltagare i yrkesinriktade rehabilitering. 

Riksförsäkringsverket skall vid varje överföring från kontot hos riks

gäldskontoret samtidigt göra motsvarande utbetalning från anslaget Bidrag 

till arbetslö~hetsersättning och utbildningsbidrag med 35 % av de belopp 

som behövs för att täcka de ovan angivna kostnaderna. Kontot hos riks

gäldskontoret hade vid ingången av budgetåret 1983/84 en behållning på 

419 milj. kr. 

Tablå. Inkomster av arbetsmarknadsavgiften (milj. kr.) 

Direktdehiterade avgifter 
Avgifter från statliga 

myndigheter och affärsverk 

Summa inkomster 

1982/83 
Utfall 

330 

2955 

1983/84 
Prognos 

3 534 

585 

4119 

1984/85 
Prognos 

3 718 

521 

4239 

Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar totalutgifterna för ovan angivna bi

drag till 8 038 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 7 643 milj. kr. för 

budgetåret· 1984/85 . 

. Arbetsmarknadsfonden (milj. kr.) 

lngiiende balans 
Inkomster 
Utgifter 
Utgående b;tlans 
U !nyttjande av den rörliga 
krediten hos riksgäl<lskontoret 

Netto pf1 inkomsttiteln 

1983/84 
Prognos 

419 
4 119 
5 224 
-686 

100 

-5116 

1984/85 
Prognos 

- 686 
4 239 
4968 

-1415 

- 729 
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Som framgf1r av t;;bl{rn kommer inte lien ing;'1enue balansen och arbetsgi

varavgifterna att tileka 651/i· av totalutgifterna för arbetslöshetsersättning 

och utbiluningsbidrag för budget;°iren 1983/84 och 1984/85. Enligt umkr

hanuskontakter meu finansdepartementet kommer unuerskll\let att finan

sieras Över statsbudgetens inkmnstsida LlCh genom Utnyttjande av Jen 

rörliga krediten hos riksgilluskontoret. 

för buugetåret 1983/84 beriiknas 1111dersko11ct pä inkrnnsttitcln till 586 

milj. kr. för budgclåret 1984/85 försämras bch:illningen p<'i fi.mden med 

ytterligare T29 milj. kr. Undaskottet för budgett1ret 1984/85 belastar in

komsttiteln unuer samma år. Fonuens ackumuleraue underskott beräknas 

till 1415 milj. kr. vid utgf111gen av budgetåret 1984/85, varvid 1315 milj. kr. 

utgör en skulu till statsbudgeten och 100 milj. kr. till riksgäldskontoret. 

Dl.'lpc 11.1·io11.rn vg ifi 

Delpensionsförsäkringen för arbetstagare träude i kraft den I juli 1976. 

Fr.o.m. den I januari 1980 har möjligheten att fft delpension utsträckts till 

att omfatta i princip alla förvärvsarbetande, uvs. även egna förctagal"e Llch 

uppdragstagare. De förvärvsarbetande i ålurarna mellan 60 och 65 tir har 

genom denna pensionsform ekonomisk möjlighet att minska sin arbetsin

sats genom att övergii till Jcltidsarbete i kombination med delpension. För 

att dclpension skall utgå krävs enligt huvudregeln att den försiikrade har 

haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst tio år fr. o. m. 45 års 

Mder. Vidare krävs att den försiikrade förvärvsarbeta! under fem av de 

senasle tolv mtmaderna före övergången till delpcnsion. De)pensionen lill 

anställda motsvarar fr. o. m. år 1981 50% av inkomstbortfallet, do1.:k högst 

av skillnaden mellan den försiikrndes sjukpenninggrundande inkomst före 

01.:h efter arbetstidsminskningen. För bl. a. egna företagare utgör det s.k. 

pensionsunderlaget hälflen av den genomsnillliga förviirvsinkomsten för 

de tre niirmaste åren före arbetstidsminskningen. till den del inkomsten 

ligger under 7.5 basbelopp. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en arbetsgivaravgift, som 

uppgår till 0,50 % av det avgiftsundcrlag som gäller för socialförsiikringsav

gifterna till sjukförsiikringen m. m. Avgiften tillförs en särskild fond. De 

egna företagarnas delpensionsförsäkring bekostas fr. o. m. år 1980 av en 

egenavgifi, vilken motsvarar den arbetsgivaravgift som erläggs för anställ

da. 

Delpensionsfondens utveckling 1982-1985 (milj. kr. I halvårsvis uppdelning 

1982 1983 1984 1985 

Il Il Il Il 

Inkomster 799 644 848 725 939 758 944 799 
Utgifter 754 703 705 6~~ 670 680 699 710 
Salt.lo 45 - 59 143 70 ~69 78 245 89 
Ackumu-
lera! salt.lo -735 -794 -651 -581 -312 -234 Il IUO 
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Influtna avgifter har fram t. o. m. år 1982 inte förmått täcka de löpande 

utbetalningarna av delpcnsioner. U ndcrskottet har finansierats genom att 

medel från statsbudgetens inkomstsida tillfälligt överförts till fonden för 

delpensionsförsäkring. Delpensionsfondens ackumulerade underskott 

uppgick vid utgången av andra kvartalet 1983 till 651 milj. kr. 

Sänkningen av kompensationsnivån fr. o. m. I januari 1981 har medfört 

en förändrad utvecklingstakt av utgifterna för delpension. RRV beräknar 

med ledning härav att delpensionsfonden fr. o. m. år 1983 kommer att 

generera ett årligt överskott, vilket innebär en förstärkning till statsbudge

tens inkomstsida så länge delpensionsfonden är behiiftad med en skuld till 

statsbudgeten. 

För budgetåret 1983/84 kommer överskottet på 339 milj. kr. att tillföra 

inkomsttiteln motsvarande belopp. 

Under första halvåret år 1984 beräknas fondens skuld till statsbudgeten 

vara återbetald. Fondens överskott på 323 milj. kr. för budgetåret 1984/85 

kommer därför endast tillföras inkomsttiteln med det belopp som motsva

ras av den återstående skulden. dvs. 312 milj. kr. 
Övriga arbetsgivaravgifter som redovisas under titeln övriga socialav

gifter, netto påverkar inte statsbudgetens saldo utan omförs i sin helht:t till 

fonder utanför statsbudgeten. För den intresst:rade läsaren hänvisas till 

RRVs publikation Inkomstliggaren 1983/84. 

Sammanfattningsvis redovisas inkomsterna och utgifterna under titeln 

1251 Övriga socialavgifter, netto i tabt:ll 24. 

Tabell 24. Övriga socialaygiftcr, netto (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Utfall Prognos Prognos 

Inkomster 

I. Arhctsskadcforsäkring 1528 1709 I 796 
2. Lönegarantiavgift 573 634 652 
3. Arbetarskydusavgift 371 490 505 
4. Avgift för sjöfolkspensionering JO Il 6 
5. Delpensionsavgift 14n 1650 I 702 
6. Arbctsmarknadsavgift 2 955 4119 4 239 
7. Merinkomst för ddpensions-

försäkringen 84 339 323 

Summa inkomster 7013 8952 9223 

Utgifier 

Summa 1-6 enligt ovan 6929 8613 8900 
8. Avsällning till 

delpensionsfonden 0 () 11 
9. Merkostnader för 

arbetslöshetsförsäkring m. m. 0 586 729 

Summa utgifter 6929 9199 9640 

Ncllo på titeln 84 -247 -417 

5 Riksdagen 1983184. I .rn111/. Nr 100. Bilctgct I.:! 
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RRV beräknar ett underskott på titeln övriga socialavgifter. netto för 

såväl budgetåret 1983/84 som 1984/85. RRV bcriiknar 1111da.l'kot1c1 för 

budgetåret 1983/84 till 347000000 kr. och för budgetåret 1984/85 till 

417000000 kr. 

1281 Allmän löneavgift 

För att finansiera skattereformens första steg infördes en allmän löneav

gift. Avgiften infördes fr. o. m. den I januari 1983 !SFS 1982: 423). Avgifts

uttaget sattes till 2,0%. På ersättningar som betalas ut perioden juli-de

cember 1983 utgår en allmän löneavgift med 3 %· enligt lag om tillfallig 

höjning av den allmänna löneavgiften (SFS 1983: 581 ). 

Tabell 25. Allmän löneavgift (milj. kr.) 

1982/83 19t0/84 1984/85 
Utfall Prognos Prognos 

Direktdebiterade avgifter 2430 6 704 5 767 
Avgift.:r fran statliga myn-

dighcter och affärsverk 219 I 086 807 
Egenavgifter () 0 376 

Summa inkomster 2649 7790 6950 

Även egna företagare skall betala allmän löneavgift. Dessa egenavgifter 

inflyter i form av preliminärskatter, kvarstående skatter dler fyllnadsinbe

talningar. Egenavgifterna omförs från inkomsttitel 1111 Fysiska personas 

skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse till lagstadgade socialav

gifter första gången under budgetåret J 984/85. 

För budgetåret 1982/83 uppnåddes endast en knapp hal vårseffekt av den 

nya avgiften. Inte heller för budgetåret 1983/84 uppnås en helårseffekt av 

den nya avgiften eftersom de kvarstående avgifterna för år 1983 regleras 

först våren 1985. Inkomsterna till följd av den tillfälliga höjningen av den 

allm~inna löneavgiften under år 1983 inbetalas i huvudsak i form av fyll

nadsinbctalningar våren 1984. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln allmän löneavgift till 7790000000 

kr. för budgetåret 1983/84 och till 6950000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1300 Skatt på egendom 

Under huvudgruppen 1300 Skatt på egendom redovisas alla skatter p[i 

anviindningen och/eller iigandet av egendom och förmögenhet. Likast1 

inkluderas skatt pi't forbiittringar. utvidgningar etc. av egendom. Här redo

visas iiven skatt på gt1vor och skatt pil arv. Skatt på avkastningen av 

förmögenhet m:h fastigheter redovisas emellertid under 1100 Skatt p<°1 

inkomst. realisationsvinst m:h rörelse. 
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1311 Skogsvårdsavgifter 

Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag erläggas för jordbruksfas

tighet, som vid fastighetstaxering åsatts särskilda viirden för skogsmark 

och växande skog. I maj år 1981 höjdes avgiften från 3 0/00 till 6 °/00 med 

verkan fr.o.m den I juli 1981. Diirefter har skogsvfadsavgiften siinkts fdn 

6 till 5 0/011 fr. o. m. den I juli 198~. Skogsvårdsavgiften används huvudsakli

gen för sildana ändamål som iir till nytta för skogsbruket. 

Fr.o.m. den !juli år 1984 föreslås avgiften bli 8 11
/ 00 enligt prop. 

1983/84: 40. Detta innebär att avgiften vid 1985 års taxering beriiknas 

uppgt1 till i genomsnitt 6,5 °/011 eftersom avgiften är 5 °/011 vid 1984 års 

taxering. 

De heriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgilr av följande sammanställning (milj. kr.). 

. 13udgct<lr 

SlatsbULlgct 
Redovisa I 

1979/80 

llU 
lh.4 

1980/81 

llU 
16.2 

1981/!:C 

55.2 
55.0 

1982.'83 

348.0 
228,4 

1983/84 

274.0 

Enligt preliminär uebiteringsstatistik uppgiir skogsvärdsavgilkn till 313 

milj. kr. vid 1983 iirs taxering. Enligt RRVs bedömning beriiknas den 

uppgå till 315 milj. kr. vid 1984 års taxering. 

RRV beräknar sMedes inkomsterna p[i titeln skogsvårusavgifter till 

313 000 000 kr. för budget[iret 1983/84 och til I 315 000 000 kr. för budgetftret 

1984/85. 

1312 Hyreshusavgift 

Hyreshusavgiften som giiller är 1983 är i princip avsedd att triilTa de 

Jclar av hyreshushest{muet som iir iildre iin {1r 1975. Unuantagna är de 

bostadshus som omfattas av riintesul:wcntionssystemet samt hus som 

byggts om efter lir 1957 med stöd av statliga hostadsliln. Avgiftc:n uppgiir 

till I c;;. av taxeringsvärdet vid 1984 ~irs taxering rn:h 1.5% vid 1985 [1rs 

taxering har i samarbete med riks~katteverket beräknat den bruttoundcr

lagssumma som skattesatsen skall appliceras pil vid 1984 års taxering. Det 

har tyviirr inte varit tekniskt möjligt att i den bcriikningen ta hänsyn till de 

hyrehus som har statliga l{m. För detta ändamäl har RRV inhiimtat visst 

material friln bostadsstyrelsen. Med ledning av ovanniimnda material har 

RRV uppskattat hyreshusavgiftens storlek till ca 720 milj. kr. vid 1984 ilrs 

taxering. Intiiktcrna från avgiften ing[ir i lien allmiinna skatteuppbördl!n 

åren 1983 och 1984. men omför~ till inkomsttiteln först niir 1984 {1rs 

taxering är klar, dvs. umkr budgl!litrct 1984/85. 

RRV hl!räknar inkomsterna p~I titeln hyreshusavgift till formellt I 000 kr. 

hudgetäret 1983/84 och till 720000000 kr. för budget{1rct 1984/85. 
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I prop. 1983/84: 40 aviseras att en ny generellt verkande fastighetsskatt 

skall införas från år 1985. I samband med att den nya skatten införs skall 

hyreshusavgiften upphöra. Fastighetsskattcn skall till skillnad frftn hyres

husavgiften omfatta samtliga hyreshusenheter siikdcs även hotell och res

taurangbyggnader, sam:ringsbyggnader och obebyggd tomtmark för hyres

hus. Skatten skall även från år 1985 omfatta småhus samt tomtmark för 

dessa, bostadsbyggnader på jordbruksfastigheter och vissa exploaterings

fastigheter. Skatten är tänkt att utgå med en procentsats på 1.4 c;-;. pil taxe

ringsvärdet. En modifiering av regeln föreslås för smfihusen. Medeltaxe

ringsviirdet för en småhuslägenhet iir ca 3 gånger högre än en liigenhet i 

flerbostadshus. Av denna anledning föreslås skatten beräknas på en tredje

del av taxeringsvärdet för småhus. Ett förslag till en fastighctsskatt av den 

här skisserade utformningen avses att presenteras för riksdagen under år 

1984. 

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 

Taxeringen till förmögenhetsskatt anknyter i väsentliga hänseenden till 

inkomsttaxeringen. Förmögenheten fastställs varje är vid beskattnings

årets utgäng. Fysiska personer är skattskyldiga för hela sin förmögenhet 

om de varit bosatta här i riket vid beskattningsårets utgång. Personer som 

inte varit bosatta i riket vid beskattningsårets utgång är skattskyldiga 

endast för här i riket m:dlagd förmögenhet. Reglerna om förmögenhctsbc

skattning för i utlandet bosatta personer gäller inte enbart fysiska personer 

utan även utländska juridiska personer. 

Förmögenheter under 400000 kr. är befriade frhn förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 1982 års taxering. Skattesatsen är 1,51/i· för förmögenheter mellan 

400000 kr. och 600000 kr. Den högsta skattesatsen uppgi\r till 3 lic för 

förmögenheter överstigande I 800000 kr. Den beskattningsbara förmögen

heten beräknas för föriildrar och barn under 18 ilr gemensamt, förutsatt att 

barnen bor hos föräldrarna. Skattesatserna vid 1984 års taxering tillkom 

hösten 1982, då skatteuttaget höjdes i alla skikt med 0,5 procentenheter. l 

prop. 1983/84 förcslfts att skatteuttaget tillfälligt i samband med 1984 itrs 

taxering ytterligare höjs med 1.0 procentenheter i alla skikten i skalan. 

Skattepliktgränsen föreslås dessutom att siinkas frfrn 400000 kr. till 300000 

kr. och att skatteuttaget i detta skikt sätts till I <;;1,_ 

Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln fysiska personers 

skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

niir taxeringen för senast kända iir är klar. För hudgetärct 1983/84 utgör 

sillcdcs inkomsten under titeln den förmögenhetsskatt som debiterades t1r 

1982. Föriindringcn i skatteskalan påverkar diirför inte titeln förriin budget

iirct 1984/85. 

Enligt den prclimin:ira debit..:ringsstatistik som nu föreligga kommer 

omföringen till titeln att bli 901 milj. kr. budgctiin:t 1983/84. 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln fysiska personers förmögenhets

skatt till 901 000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 2071000000 kr. för 

budgetfiret 1984/85. 

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 

Vissa juridiska personer. dock ej aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

är skyldiga att betala förmögenhetsskatt. Dödsbon. familjestiftelser m. fl. 
beskattas enligt samma skala som fysiska personer. Vissa samfund, 

föreningar och andra juridiska personer betalar en proportionell skatt på 

1,5 11/oo överstigande ett förmögenhetsvärde om 25 000 kr. Den skärpning 

av skatteuttaget som föreslås i prop. 1983/84: 40 giiller inte de juridiska 

personer som betalar en proportionell skatt. 

Förmögenhetsskatten uppbiirs under inkomsttiteln juridisb personers 

skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

när taxeringen för senast kända år iir klar. För budgetåret 1983/84 utgör 

inkomsten på titeln den förmögenhetsskatt som debiterades inkomståret 
1982. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln juridiska personers förmögenhets

skatt till 23000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 23000000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

1331 Arvsskatt 

Arvsskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente förvär

var egendom. Befriade från skyldighet att erlägga arvsskatt är staten och 

vissa stiftelser. Skatten är progressiv och tas ut enligt olika skalor beroen

de på vem som ärver egendomen. Tre klasser av arv- och gåvotagare finns. 

Uppbörden av arvsskatt ombesörjs av länsstyrelserna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna av arvsskatt under de senas

te budgetåren framgår av föijande sammanställning (milj. kr). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

446.2 

1980/81 

440.0 
466,9 

1981/8:! 

475.0 
545,6 

1982/83 

520,0 
559.7 

1983/84 

680,0 

År 1983 höjdes skatteuttaget i två klasser. Ökningen gjordes främst i de 

högsta skikten och mellanskikten för skattepliktiga belopp. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt till 680000000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 725 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 
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1332 Gåvoskatt 

Gåvoskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente eller 

genom gåva förvärvar egendom. Befriade Mm skyldighet att erlägga gå

voskatt är staten och vissa stiftelser. Dessutom är bl. a. kyrka. landsting. 

kommuner och hushållningssällskap befriade från att erlägga gåvoskatt. 

Uppbörden av gåvoskatt ombesörjs av länsstyrelserna. 

De beräknade inkomsterna av gåvoskatt under de senaste budgetåren 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1979/80 1980/81 198UC 1982!8:1 1983/84 

Statshudget 50.0 70.0 ~0.0 110.0 
Influten 
gåvoska!l ca 48.0 - 51.4 92.4 J:i4.5 

Gåvoskatten är progressiv och tas ut enligt de regler om förmånstagare 

som gäller för arvsskatten. Endast två klasser av gåvoskatt finns. Gf1vo

skatten höjdes år 1983. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln g{1voskatt till 150000000 kr för 

budgetåret 1983/84 och till 150000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1341 Stämpelskatt 

Stämpelskatt utgiir vid förvärv av fast egendom och tomträtt. inteckning 

för fordran. förvärv av registreringspliktigt fartyg. emission av aktier. 

obligationer och vissa andra svenska värdepapper. insatser i svenska kom

manditbolag. vissa transaktioner med utländska viirdepapper samt vid 

lotterier ISFS 1964: 308 med senaste iindring 1982: 2671. Inom det skatte

pliktiga området utgår sHimpelskatt med vissa undantag. 

Enligt stämpelkungörelsen skall innutna stämpelmedel levereras in till 

riksskatteverket och domstols verket. som är uppbördsmyndigheter. Cen

tralnämnden för fastighetsdata svarar för uppbörd av stämpelskatt hos 

myndigheter som är anslutna till fastighetsdatasystemet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt fram

går av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statshudgct 
Redovisnt 

1979/80 

I 380.0 
I 221.1 

1980/81 

1545.0 
1221.3 

1981/82 

1400.0 
I 331.2 

1982/83 

1409.2 
I 6~0.8 

1983/84 

I 729.5 

Stämpelskatten i inskrivningsärenden är proportionell mot taxeringsvär

de/köpeskilling resp. intcckningsbelopp (stämpelskattelagen 7-11 **'· 
Stämpelskatten höjdes senast den I juli 1980. Respektive myndighet har 

riiknat med oföriin<lra<le skattesatser. Skattesatsen för inskrivning av lag

fart och tomträtt är 1.5 ':'-f-. av taxeringsvärde/köpeskilling och skattesatsen 

för inteckning utgör I~+ av inteckningsbeloppet. 
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Domstolsvcrket har beräknat uppbörden på titeln till I 094.5 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 992.0 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Domstols

verkct bygger prognosen p[t utfallet budgetåret 1982/83 och förutsätter 

oföriindrad skattesats. I prognosen har hiinsyn tagits till att allt fler inskriv

ningsmyndighcter kommer att gå över till centralnämnden för fastighets

data. 

Riksskattevcrkct har beriiknat inkomsterna av stämpelskatt budgetåret 

1983/84 till 200 milj. kr. och till 240 milj. kr. budgetåret 1984/85. 

Av 1982/83 års uppbörd svarade stämpelskatten på aktier för 152,5 milj. 

kr. (93.9C:·~). stiimpelskatten på lotterier för 9.8 milj. kr. (6.0%) och övriga 

inkomstslag för 0.1 milj. kr. (().11/(,). 

Ökningen av stiimpleskatteupphörden vad gäller aktier uppgick under 

föregående budgetår till nära 34 %. Denna ökning förväntas fortsätta - om 

än i dämpad takt. Riksskatteverket beräknar ökningen för innevarande 

budget är till ca 30 t;''i och för de tvt1 kommande budgetåren till ca 20 resp. 

IOC;f. 

Stämpelskatten pf1 lotterier har slopats fr. o. m. den I januari 1983. Detta 

medför ett inkomstbortfall på uppskattningsvis 10 milj. kr. 

Centralnämnden för fastighctsdata har beräknat inkomsterna till 540 

milj. kr. för budget<1ret 1983/84 och till 750 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till domstolsverkets. riksskatteverkets och ccntral

niimndens för fastighctsdata beräkningar. Inkomsterna på titeln stämpel

skatt beräknas till 2 044 500000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

25noooooo kr. för budgetåret 1984/85. 

1342 Skatt på värdepapper 

I prop. 1983/84: 48 föreslås att en siirskild omsättningsskatt på aktier och 

vissa andra värdepapper införs fr. o. m. den I januari 1984. Skattesatsen 

skall vara I% pft omsättningen. Fondkommissionärer skall redovisa och 

betala in skatten per kalendermånad och övriga per halvår. 

Enligt nu tillgänglig statistik p<I omsättningen av aktier på Stockholms 

fondbörs pekar denna på en omsättning runt 75 miljarder kr. för år 1983. År 

1982 var omsättningen ca 29 miljarder kr. Sådana stora skillnader medför 

stor osäkerh_et i prognoserna för omsättningen av värdepapper. Enligt 

RRVs uppfattning är det inte osannolikt att omsättningen kommer att 

sjunka år 1984. Ett par möjliga förklaringar till en sjunkande omsättning är 

att skattcfondsparandct upphör år 1984 samt att skatteskärpningarna på 

förmögenheter. ändringar i reavinstbeskattningen och införandet av skat

ten på värdepapper verkar dämpande på kapitaltillförseln till aktiemarkna

den. Dessutom har omsättningshastigheten på aktier på Stockholms fond

börs varit ovanligt hög internationellt sett år 1983. Detta skulle också peka 

på att omsiittningen varit ovanligt hög år 1983 och att ett hendbrott inte är 

otänkbart år 1984. 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på värdepapper till 210000000 

kr. för budgetåret 1983/84 och till 540000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1400 Skatt på varor och tjänster 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla skatter som beräknas 

på produktion. försäljning. varuhantering. tillhandahållande av tjänster 

och tillåtelse att använda vissa varor. Försäljningsskatter. skatter på en

skilda produkter och tjänster samt fordonsskatten skall redovisas under 

denna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstår vid bolag eller liknan

de sammanslutningar där staten har monopol på försäijningen av produk

tionen redovisas under skatt på varor och tjänster. Även import- och 

exportavgifter skall redovisas som en skatt på varor och tjänster 

1411 Mcrvärdcskatt 

Fr. o. m. den I januari 1983 utgår mervärdeskatt med 19.0 % av beskatt

nings värdet för de flesta skattepliktiga varor och tjänster. Tidigare var 

mervärdeskatten 17. 7 % av beskattningsvärdet. Beskattnings värdet är lika 

med varans värde med tillitgg av tull. annan statlig avgift eller skatt inkl. 

mervärdeskatt. Skattesatsen 19.0% motsvaras av 23.46% av beskattnings

värdet exkl. mervärdeskatt. 

Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter 

skattepliktig vara eller tjänst eller importerar mervärdeskattepliktig vara. 

Mervärdeskatt utgår inte vid export. men skattskyldighet föreligger likväl 

för exportör i syfte att undanröja en skattebelastning på exporterade varor 

och tjänster. 

Länsstyrelse är beskattningsmyndighet vid försäljning eller annan om

sättning inom landet. Vid import är tullverket beskattningsmyndighet. Den 

som är skattskyldig skall vara registrerad hos länsstyrelsen i resp. län. Den 

till tullverket erlagda mervärdeskatten är avdragsgill vid den skattskyldic 

ges redovisning till länsstyrelsen. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statshudgct 
Redovisat 

1979/80 

32 600.0 
31702.9 

1980/81 

37800.0 
37305,0 

1981/82 

42 700.0 
40664.8 

1982/83 

43 500.0 
45 423.1 

1983/84 

49100.0 

De redovisade inkomsternas fördelning på tvåmånadersperioder och 

ingående komponenter för budgetåret 1982/83 framgår av tabell 26. 
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Tabell 26. Mervärdeskatt bud~etåret 19112/83 I milj. kr.) 

Uppbördsmånad Tullverket Uinsstyrclserna Åtcrb~tald Summa 
Inbetald skall 
~katt 

juli-aug. 5 541 6748 3 522 K 767 
scpt.-okt. 4653 6025 5 007 5 671 
nov.-dcc. 4 735 6830 4963 6602 
jan. -fcbr. 6204 8026 4 892 9 338 
mars-april 6033 7683 5 618 8098 
maj-juni 6462 6942 6457 6947 

Summa 33628 42254 30459 45423 

Gcncraltullstyrelsen har i skrivelse till RRV den 7 nov~mbcr 1983 beriik

nat mcrvärdcskatt p<°t importerade varor. Som nämns under titeln tullmedel 

beräknar gcneraltullstyrelscn importviirdct under. hudgct<°iret 1983/84 till 

208000 milj. kr. och till 227000 milj. kr. under hudget<'lret 1984/85. General

tullstyrclsen har beräknat inkomsterna av mcrviirdeskatt till 37 300 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84 och till 40800 milj. kr. för budgetåret 1984/85. RRV 

ansluter sig till gcneraltullstyrclsens beräkning. 

Länsstyrelsernas uppbörd av rncrviirdcskatt består av inbetald skatt. 

dvs. den utgående skatten som överstiger den ing<°1endc. Dessutom redovi

sar liinsstyrclscrna återbetald skatt, dvs. den ingående skatten som över

stiger den utgåt:nde. Till grund för beriikningcn av Jiinsstyrclsernas upp-

. börd ligger en prognos för den privata konsumtionen .. Den privata konsum

tionen beräknas öka med knappt 7% från år 1982 till <°1r 1983. Mellan åren 

1983 och 1984 beräknas ökningen till 6%och mellan åren 1984 och 1985 till 

knappt 6%. 

lnvestcringsavdraget vid redovisning av mcrvärdeskatt giiller t. o. m. år 

1983. Enligt preliminiir statistik från riksskatteverkct uppgick avdraget till 

ca 2 100 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Det är 300 milj. kr. mer än vad 

avdraget beräknades till i kompletteringspropositionen. Till följd hiirav 

beräknas nu avdraget till 1600 milj. kr. för budgetåret 1983/84 mot tidigare 

I 200 milj. kr. 

Regeringen föreslår i proposition ( 1983/84: 75) om konkurrensneutral 

redovisning av mcrvärdcskatt, m. m. att den nuvarande dispensmöjlighe

ten till en kontantmässig redovisning av mervärdeskatt slopas den I mars 

1984. Vidare föreslår regeringen att särreglcrna om en kontantmiissig redo

visning av avbetalningshandeln slopas. Länsstyrelsen föreslås få riitt att 

medge anstånd med skattebetalning i de fall diir övergången från kontant

mctoden till faktureringsmetoden medför betydande likviditctspåfrestning 

för den skattskyldige. Anstånd bör inte kunna medges Hingre än fram till 

utgången av år 1984. RRV riiknar med att inkomsterna ökar med 300 

milj. kr. budgetåret 1983/84 till följd av förslaget. För budgetåret 1984/85 

beräknas inkomstökningen till I 200 milj. kr. 

Länsstyrelsernas nettouppbörd av mervärdeskatt under budgetåret 

1983/84 beräknas uppgå till 11 000 milj. kr. Tillsctmmans med tullverkets 
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uppbörd på 37 300 milj. kr. beriiknas den totala uppbörden av mervärde

skatt under budgetiirct 1983/84 uppgä till 48 300 milj. kr. 

Uinsstyrclsernas nettouppbörd under budgetåret 1984/85 beräknas upp

g{t till 12 300 milj. kr. Tullverkets uppbörd beriiknas till 40 800 milj. kr. 

"fotalt heriiknas s;llcdes merviirdcskatten under budgetåret 1984/85 uppgå 

till 53 100 milj. kr. 

RRV heriiknar inkomsterna på titeln mcrviirdeska!! till 48300000000kr. 

fiir budgetftret 1983/84 och till 53 IOOOOOOOOkr. för budget<°tret 1984/85. 

1421 Bensinskatt 

Bensinskatt skall crHiggas för bensin och andra motorbriinslcn. som 

innch<lller minst 70 viktprocent bensin. för vissa alkoholer lmotoralko

holcrl och blandningar av de.~sa avsedda för motordrift <SFS 1961: 372). 

Inkomsterna redovisas av riksskatteverket och tullverket. 

Bensinskatten är I krona .H lire per liter bensin. 43 öre per liter för 

motoralkohol och 33 öre per liter för gasol 1Srs 1982: 4521. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budget{ircn framg{ir av följande sammanstiillning I milj. kr.). 

Budgctiir 

Statsb11dget 
Redo\'isat 

1979/80 

HOO.O 
J 569.1 

19Xtl/81 

4650.0 
4 774.0 

1981/82 

5 253.0 
5 286.1 

1982/83 

6 590.0 
(if159,6 

1983/84 

64f:0.0 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1983 anfört 

följande: 

För budgetåret 1983/84 antas inkomsterna kunna beräknas med utgångs
punkt från en volym på 4. 74 x 109 I. Denna volymuppgift har erhitllits från 
Statens energiverk. 

Detta medför en beriiknad inkomst på 14.74 x 109 x 1.37 =) avrundat 
f.495 milj. kr. för budgetåret 1983/84. RSV antar att konsumtionen för 
niirvarandc ökar med 1.5 %. För budgetåret 1984/85 antas konsumtionen 
öka med I% till 1.01 x 6495 = 65f.O milj. kr. 

RR V ansluter sig till riksskatteverkets beriikning. Inkomsterna på titeln 

bensinskatt beräknas till 6495000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

6 5fi0 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1422 Särskilda varuskatter 

Särskild varuskatt utgår på vissa varor IS FS 1941: 251 ). Skatten är 50 % 

av priset vid försiiljning till detaljhandeln på kemisk-tekniska preparat som 

puder. nagellack. parfymer. hårvatten etc. Pt1 choklad- och konfektyrvaror 

är skatten 5 kr. per kilogram. 

Avgift utgår på vissa dryckesförpackningar (SFS 1973: 37). Avgiften är 

10 öre för varje förpackning. 
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De särskilda varuskatterna redovisas huvudsakligen av riksskattever

ket. Tullverket redovisar skatt p<°1 varor som importeras av annan iin den 

som iir registrerad hos riksskatteverket som importör. 

De heräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetår 1979/80 1980/~I 19Hl/82 19fC/8.1 198.1/84 

Statshudget 521.0 551.0 71.''i.(l 599.0 702.0 
Redovisat 5..\'U (,(, 1.2 fif.3.1 f>X5.5 
Därav 

Skatt pf1 choklad och 
konfektvrvaror 287.5 383.5 .1h9.5 .~54.h 

Skatt pl tekniska prc-
parat 153.0 170.3 193 . .1 21S. I 
Avgift på vissa 
dryckesförpackningar 54.:'. 53.9 57.:! 67.6 
Siirskild varuskatt på 
importerade varor 53.h 53.9 42.X 45.5 

Riksskatteverket har i skrivelse till RR V den 2 november 1983 anfiirt 

följande: 

Särskild varuskatt p<1 choklad- och konfektyrvaror 

Inkomsterna av den särskilda varuskatten pf1 choklad- och knnfektyr
varor har tidigare varit dalande. Emellertid synes denna trend alltsedan 
1983 års ingfmg ha vänt. varför en ökning av skatteinhikterna kan förv;in
tas. 

RSV beräknar inkomsten för innevarande budgetfir till 375 milj. kr. och 
för budgetåret 1984/85 till 390 milj. kr. 

Särskild varuskatt på tekniska preparat 

RSV räknar med att den värdemässiga konsumtion sökningen innevaran
de budgetår kommer att uppgå till ca 10% och de kommande tv;I hudget
åren till ca 8 %. 

Inkomsten beräknas till 240 milj. kr. för budgetf1ret 1983/84 och till 260 
milj. kr. för hudgetåret 1984/85. 

Avgift på dryckesförpackningar 

RSV heräknar inkomsten för innevarande hudgetår till 75 milj. kr. och 
för de kommande två budgetåren till 80 milj. kr. per f1r. 

Enligt ovanstående beriiknar RSV inkomsten av särskilda varuskatter 
för budgetåret 1983/84 till (375 + 240 + 7.5 =) 690 milj. kr. och för budget
året 1984/85 till (390 + 260 + 80 =) 730 milj. kr. 

Generaltullstyrelsen beräknar sin nettoupphörd av särskilda varuskatter 

till 43 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 44 milj. kr. för budgetåret 

1984/85. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och gencraltullstyrelsens beriik

ningar. Inkomsterna på titeln särskilda varuskatter beriiknas till 
733 000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 774000000 kr. för budgetåret 

1984/85. 
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142.3 Försäljningsskatt på motorfordon 

Försiiljningsskatt på motorfordon CSFS 1978: 69) utgår när skattepliktigt 

fordon av yrkesmiissig tillverkare eller registrerad importör levereras till 

köpare eller tas ut från rörelse utan samband med försäljning. För skatte

pliktigt fordon som förts in till Sverige av annan än registrerad importör 

utgt1r försäljningsskatt när fordonet förs in i riket. Skattepliktiga fordon är 

personbilar med en tjänstevikt av mer än 400 kg. bussar med en totalvikt 

av högst 3 000 kg. lastbilar med skåpkarosseri och med en totalvikt av 

högst 3 000 kg. samt motorcyklar. 

Fiir personbilar, hussar och lastbilar utgår försäljningsskatt med 2 kr och 

30 öre per kg tjänstevikt. För varje fullt femtiotal kilogram tjänstevikt över 

I 600 kg utgf1r ytterligare skatt med 290 kr. För motorcyklar utgår skatten 

med 420 kr. om tjänstevikten inte överstiger 75 kg, med 550 kr. om 

tjiinstcviktcn iir högre men inte överstiger 160 kg, med 840 kr. om tjänste

vikten är högre än 160 kg men inte överstiger 210 kg och i annat fall med 

I 400 kr. 

Inkomsterna p[1 titeln redovisas av riksskattcverket och gcneraltullsty

relscn. 

De bcriiknadc och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetfiren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

13udgct;1r 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

640.0 
599.3 

1980/81 

608.0 
522.2 

1981/82 

548.0 
583,9 

1982/83 

549.5 
642,5 

1983/84 

590,0 

I prop. 1983/84:.40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. föreslår 

regeringen en höjning av försäljningsskatten den !januari 1984. För per

sonbilar. bussar och lastbilar föreslås skatten öka med ca 40 % till 3 kr. och 

20 öre per kg. tjänstevikt. För motorcyklar föreslås skatten öka med 60%. 

I skrivelse till RRV den 2 november 1983 har riksskatteverket anfört 

följande: 

Enligt inhämtade upplysningar från Bilindustriföreningen räknar man 
med en försäljning av ca 205 000 skattepliktiga fordon under år 1983, varav 
drygt 105 000 sålts under första halvårdet 1983. För de kommande kalen
deråren har försäljningen nu beräknats till 215 000 enheter 1984, 220 000 
enheter 1985 och 230000 enheter under 1986. 

Bilförsäljningen, som utgör underlag för skatteberäkningen, kan för 
budgetåret 1983/84 bedömas uppgå till 210000 enheter, för budgetåret 
1984/85 till 217 000 enheter och för budgetåret 1985/86 till 225 000 enheter. 

Den genomsnittliga tjänstevikten beräknas till I 200 kg., vilket för närva
rande motsvarar en skatt av 2 760 kr. per fordon. Proposition föreligger om 
en höjning av försäljningsskattcn med 90 öre per kg. tjänstevikt fr. o. m. 
januari månad 1984, vilket kommer att motsvara en skatt av 3 840 kr. per 
fordon. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets bedömning av den framtida per

sonbilsförsiiljningcn. Utöver delta räknar RRV med en försäljning av 
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20000 motorcyklar för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Med ledning av 

des~a uppgifter beräknas riksskatteverkets uppbörd till 735 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 875 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Generaltullstyrelsens inkomster beriiknas till 8 milj. kr. för budgetäret 

1983/84 och till JO milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln försäljningsskatt på motorfordon 

till 743 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 885 000 000 kr. för budget

året 1984/85. 

1424 Tohaksskatt 

Tobaksskatt utgår efter varans vikt (SFS 1961: 394). Skatt utgår enligt 

följande sammanställning. 

Varuslag Vikt för lklupp för 
I st. I st. I kg 
gram öre kr. 

Cigarrer och cigariller 
grupp I t.u.m.1,7 13,5 
grupp I I över 1,7 

t. o. m. 3.0 18.0 
grupp IlI över 3,0 

t. o. m. 5,0 21.5 
grupp IV över 5,0 30,0 
Cigarreller 
grupp I l.O. m. 0,85 28 
grupp Il över 0,85 

t.o.m. 1.20 35 
grupp III över 1.20 

t.o.m.l,55 40 
grupp IV över 1,55 

t.o.m.1.90 45 
grupp V över 1.90 49 
Rök tobak 100 
Tuggtobak 32 
Snus 16 

Den 5 december 1983 höjdes skatten på cigarretter. röklobak. tuggtobak 

och snus. För cigarretter i grupp I var höjningen 2 öre per st. ~ch för övriga 

cigarretter 3 öre per st. Vidare avskaffades skatten för cigarrettpapper och 

cigarretthylsor. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

2500,0 
2826,0 

1980/81 

2 970,0 
2999,I 

1981/82 

3 250,0 
3090,5 

1982/83 

2 940,0 
300!C 

1983/84 

3 820,0 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1983 beaktat 

höjningen av tobaksskatten genom all räkna på det förslag om höjning som 

då förelåg i regeringens proposition 1983/84: 37. Riksskalleverket har i sin 

skrivelse anfört följande: 
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Svenska Tohaks AH. som svarar för 99,5 i:;~. av tobaksskatten. riiknar för 
innevarande budgetitr med en uprgiing av antalet försi.ilda cigarreller med 
2.9' .. ; jämfört med ff>n:giiende budgetilr. 

Med ledning av urpgifter inhiimtade fn'tn Svenska Tobaks AB om hl. a. 
heriiknad konsumtionsut veckling - och under förutsättning att riksdagen 
antar de framlagda förslagen till skatteiindringar - heriiknar RSV inkoms
ten ;1v tohaksskatt for innevarande hudgetiir till 4 110 milj. kr .. varav I 800 
milj. kr. hänför sig till cigarretter inom grupp I. 2 060 milj. kr. till cigarretter 
inom grupp Il och 250 milj. kr. till övriga tobaksvaror. Hiinsyn har vid 
inkomstheräkningen tagits till att skatte kredittiden fr. o. m. I januari 1984 
förkortas. varför upphörden under innevarande budgetfir kommer att om
fatta 13 m?inaders försiiljning. 

RSV beriiknar inkomsten av tohaksskatt under hudgetiiret 1983/84 till 
41 lll milj. kr. och under hudget{iret 1984/85 till H25 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beriikning. Inkomsterna pft titeln 

tohaksskatt heriiknas till 4 110000000 kr. för budgetiiret 1983/84 och till 

3925000000 kr. för hudgetf1ret 1984/85. 

1425 Skatt pa spritdrycker 

För spritdrycker utgiir skatt dels med en grundavgift för liter. dels med 

en procemavgift (SFS 1977: 106). Grundavgiften iir I kr. och IOöre per liter 

och volymprocent alkohol. Procentavgiften höjdes den 21 november 1983 

till 54 'X; av detaljhandelspriset cxkl. mcrviirdeskall och pant. Tidigare var 

procentavgiften 50'/i·. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna pii titeln under de senaste 

budgetiiren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Hudgd<ir 

Statsbudget 
Redovisat 

1979180 

-1100.0 
-1265.6 

198tl/81 

5000.0 
-1-157.2 

1981/82 

-1810.tl 
4633.1 

1982/83 

-1335.0 
4 931.0 

1983/8-1 

5 950.0 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 2 november I 9!B beaktat 

höjningen av skatten p;\ spritdrycker genom att riikna pii det förslag om 

höjning som dii förclttg i regeringens proposition 1983/84: 37. Riksskatte

verket har i sin skrivelse anfört följande: 

En höjning av grundavgiften genomfördes per den I maj 1982 och iiven 
per den I januari 1983. I regeringens proposition 1983/84: 37 föreslås att 
procentavgiften pä spritdrycker fr. o. m. den 21 november 1983 höjs friin 50 
till 54 'J-(., Fr{in skatteupphördssynpunkt innebiir detta en genomsnittlig 
ökning pft niira 10'.'·i ... Den föreslagna höjningen kommer att påverka in
komsten fr. o. m. februari 1984. 

Försäljningen av spritdrycker har enligt socialstyrelsens statistik under 
första halvt1ret 1983 minskat med I0,5C.:i j~imfort med första halvfaet 1982. 
Enligt AU Vin- och Spritcentralen beriiknas försiiljningen under 1983 upp
gä till 47.6 milj. litcrjiimfört med 52.3 milj. liter under 1982. För åren 1984 
och 1985 beriiknas försiiljningen till 44.9 milj. liter och för är 1986 till 45,8 
milj. liter. Enligt RSVs bedömning heriiknas under innevarande budgetår 
skatt inflyta för en försäljning pii 53.3 milj. liter. Hiinsyn har då tagits till att 
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skattekredittidcn fr. o. m. den I januari 1984 kommer att förkortas, varför 
uppbörden detta budgetår kommer att avse 14 försiiljningsmänadcr. För 
budgetåret 1984/85 beräknar RSV försiiljningen till 45 milj. liter. 

Med ledning av den antagna konsumtionen beriiknar RSV att 5 735 
milj. kr. kommer att flyta in i skatt på spritdrycker under hudgetfiret 
1983/84 under förutsättning att den föreslagna skattehöjningen genomförs. 
Den genomsnittliga skatten per liter sprit - grundavgift och procentavgift 
tillhopa - har härvid antagits uppgå till cirka 103 kr. före skattehöjningen 
och till cirb 113 kr. efter höjningen. 

RSV beräknar skatLeinkomsten på spritdrycker under budgetåret 
1983/84 till 5735 milj. kr. och under budget{1ret 1984/85 till 5 100 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beriikning. Inkomsterna på titeln 

skatt på spritdrycker beräknas till 5 735 000000 kr. för budgeliiret 1983/84 

och till 5 100000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1426 Skatt på vin 

För vin utgår skatt dels med en grund<1vgift för liter. dels med en 

procentavgift (SFS 1977: 306). Grundavgiftcn höjdes den 21 november 

1983 till 15:70 kr. per liter for vin med en alkoholhalt överstigande 15 

volymprocent (starkvin) och för annat vin (lätt vin) till 5: 50 kr. per liter. 

Tidigare var grundavgiften för starkvin 13: 30 kr. och för liittvin 4: 25 kr. 

Procentavgiften motsvarar 36% av detaljhandelspriset exkl. mcrvärde

skatt och pant. 

De beräknade och redovisade inknmsterna p[1 titeln under de senaste 

budget[iren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgo:ttir 

Statsbudget 
Redovisat 

1979180 

870.0 
872.2 

1980i81 

9511,0 
992. I 

1981/82 

I 1110,11 
I 147,7 

1982/83 

1150,0 
I 282,8 

1983/84 

1460,0 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1983 beaktat 

höjningen av skatten på vin genom att räkna på del förslag om höjning som 

då förelåg i regeringens proposition 1983/84: 37. Riksskattcverket har i sin 

skrivelse anfört följande: 

Försäljningen av vin har enligt socialslyrelsens statistik under första 
halvåret 1983 ökat med 2,7%jämfört med första halvåret 1982. Enligt AB 
Vin- och Spritcentralen beriiknas försäljningen 1983 uppgt1 till 89.3 milj. 
liter jiimfört med 86.8 milj. liter under 1982. För år 1984 beriiknas försiilj
ningen till 88.4 milj. liter och för åren 1985 t>Ch 1986 till cirka 90 resp. 93 
milj. liter. Enligt RSVs bedömning beräknas under innevarande budgetär 
skatt inflyta för en försäljning av cirka 103 milj. liter. Hiinsyn har d;'l tagits 
till att skaltekredittiden fr. o. m. den I januari 1984 kommer att förkortas. 
varför uppbörden detta budgetår kommer att avse 14 försäljningsmt111ader. 
För budgetåret 1984/85 beräknar RSV försiiljningen till 89 milj. liter. 

Med ledning av den antagna konsumtionen beriiknar RSV alt I 700 
milj. kr. kommer att inflyta i skall på vin under budget[iret 1983/84 under 
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förutsättning att den föreslagna skattehöjningcn genomförs. Den genom
snittliga skatten per liter vin - grundavgift och procentavgift tillhopa - har 
diirvid antagits uppgå till 15 kr. 65 öre före skattehöjningen och till 17 kr. 55 
öre efter höjningen. 

RSV beräknar skatteinkomsten pil vin under budgct{iret 1983/84 till I 700 
milj. kr. och under budgetåret 1984/85 till 1565 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskattcvcrkcts beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på vin beriiknas till 1700000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

I 565 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1427 Skatt på malt- och läskedrycker 

Skatt på malt- och läskedrycker !SFS 1977: 306) utgår enligt följande 

sammanställning. Inkomsterna redovisas av riksskattcverket och general

tullstyrelsen. 

Dryck 

Lättöl 
Öl 
Starköl 
J(olsyrade läskedrycker 
Ovriga läskedrycker 

Skall per liter 

40 iire 
1 kr. :Wöre 
6 kr. 50 öre 

40 iire 
20 öre 

Den 21 november 1983 höjdes skatten på starköl från 5: 80 kr. per liter 

till 6: 50 kr. per liter. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgctfiren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1979/80 1980/81 1%1/82 1982/83 1983/84 

Statsbudget 786,0 963.0 I 076.0 I 033.0 I 253.0 
Redovisat 881.7 I 013,I I 047,6 1()36,9 
Därav 

Maltdrycker 681,7 824,0 811.6 869.7 
Läskedrycker 200.0 189,0 236.0 167,2 

Rikskatteverket har i skrivelse till RR V den 2 november 1983 beaktat 

höjningen av skatten pr1 starköl genom att räkna på det förslag om höjning 

som då förelåg i regeringens proposition 1983/84: 37. Riksskatteverket har i 

sin skrivelse anfört följande: 

Starköl 
Skatten på starköl höjdes fr. o. m. den I januari 1983 från 5 kr. 25 

öre/liter till 5 kr. 80 öre/liter. Höjningen påverkade skatteinkomsterna 
fr. o. m. mars 1983. I regeringens proposition 1983/84: 37 förstås att skatten 
på starköl fr. o. m. den 21 november 1983 höjs till 6 kr. 50 öre/liter. 
Höjningen påverkar inkomsterna fr. o. m. januari 1984. 

Influten skatt under budgetäret 1982/83 motsvarar en försäljning av cirka 
93 milj. liter. RSV beräknar motsvarande siffra för innevarande budgetår 
till 95 milj. liter, vilket skulle medföra en skatteintäkt på ungefär 615 milj. 



Bilaga 1.2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 81 

kr. Emellertid kommer, beroende på att skattekredittiden fr. o. m. januari 
1984 förkortas. skatt att inlevereras för 13 månader under innevarande 
budgetår. RSV beräknar därför för budgetåret 1983/84 konsumtionen till 
103 milj. liter och inkomsten till 665 milj. kr. För budgetåret 1984i85 
beräknas konsumtionen till 100 milj. liter/år och skatten till 650 milj. kr/år. 

Öl 
Skatten på öl höjdesfr. o. m. den I januari 1983 från I kr. 85 öre/ liter till 

2 kr. 20 öre/liter. Höjningen påverkade inkomsterna fr.o.m mars 1983. 
Influten skatt under budgetåret 1982/83 motsvarar en försäljning av 

cirka 153 milj. liter innebärande en konsumtionsminskning jämfört med 
föregående budgetår på knappt 5 %. Av innevarande budgetårs uppbörd 
framgår emellertid att konsumtionen nu åter ökar. RSV beräknar sålunda 
motsvarande konsumtion för budgetåret 1983/84 till inemot 160 milj. liter, 
vilket skulle medföra en skatteuppbörd på ca 350 milj. kr. Liksom för 
starköl kommer dock skatt att inlevereras för 13 månader. varför den 
totala skatteuppbörden för öl under budgetåret 1983/84 kan beräknas till 
380 milj. kr. För det nästkommande budgetåret beräknas uppbörden till 
360 milj. kr. 

Övriga drycker 
RSV beräknar skatteinkomsterna för de aktuella dryckerna under bud

getåren 1983/84 och 1984/85 till resp. 180 milj. kr och 168 milj. kr. Härvid 
har hänsyn tagits till all skall kommer all inlevereras för 13 månader under 
1983/84. 

För budgetåret 1983/84 räknar RRV med en lägre uppbörd av skatt på 

starköl iin vad riksskatteverket har beräknat. RRV beräknar inkomsten till 

640 milj. kr. 

Gcneraltullstyrelsen beriiknar uppbörden av skatt på importerade malt

och läskedrycker till 85 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och 88 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på malt- och läskt:drycker till 

1285000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 1268000000 kr. för budget

året 1984/85. 

1428 Energiskatt 

Allmän energiskatt <SFS 1957: 262) skall erläggas för bensin och gasol. 

vissa bränslen som kol. koks. motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja 

samt elkraft. 

Med bensin avses samtliga varuslag som är skattepliktiga enligt lagen om 

bensinskatt. 

Inkomsterna redovisas av riksskatteverket samt av generaltullstyrclscn 

för skall på bränslen som införts till riket av annan än den som iir regi

strerad hos riksskatteverkct. 

För år 1983 har regeringen beslutat om nedsiittning av allmiin ent:rgiskatt 

efter prövning i varje särskilt fall. Regeringen har mcdgell nedsiittning av 

6 Riksda!J<'ll 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 
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energiskatt på elkraft. eldningsolja och fasta bränslen för viss industriell 

tillverkning till 1.3 % av de tillverkade produkternas försiiljningsviirde. rör 

skogsprodukter har nedsättningen begränsats till 1,6% av försiiljningsviir

dct. 

Den I juli 1983 höjdes energiskatten på elkraft med 1,2 öre per kWh. 

Höjningen gäller dock inte den elkraft som förbrukas i industriell verksam

het ·och som överstiger 40000 kWh per år. Vidare höjdes energiskatten på 

olja den I november 1983 med 120 kr. per kubikmeter. 

De för bränslen nu gällande skattesatserna framgår av nedanst;lende 

sammanställning. 

lknsin 
Gasol 
Elektrisk kraft 

för industriell verksamhet för den del 
av förbrukning som överstiger 40 000 kWh 
inom vissa kommuner i norra Sverige 

Stenkol 
Stenkolsstvbb samt stenkolsbriketter 
l:Jrunkolsbrikeller 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Tunna och tjocka oljor 

34 iire per likr 
53 öre per liter 

5,2 ön: per kWh 

3 öre per kWh 
4.2 öre per kWh 

12 kr per ton 
6 kr per ton 
6 kr per ton 

14 kr per ton 
6 kr per ton 

411 krperm-' 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under Je senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

l:Judgetiir 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Statsbudget 4300,0 5599.0 7319,0 8710,0 9 155,0 
Redovisat 4615,8 5 854,3 6906,9 8272.2 
Diirav på 

Eh:ktrisk kraft 1990,2 2 495,6 2 626,5 2 875,6 
l:lcnsin och gasol' 1645,2 1584,3 1545,0 1734,6 
Andra bränslen 978,9 1772,2 2734,0 3 662,0 

1 Exklusive tullverkets uppbörd 

Regeringen har i proposition 1983/84: 28 om beskattning av energi före

slagit en höjning av energiskatten på kol. Den nuvarande skattesatsen som 

varierar mellan 6 kr. och 14 kr. per ton föreslås bli höjd till 97 kr. per ton 

fr. o. m. den I januari 1984. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1983 anfört 

följande: 

Skattenedsältningcn vid industriell tillvt:rkning antas gälla tills vidare 
och uppgå till 400 milj. kr. 100 milj. kr. antas belasta elkraften och 300 
milj. kr. andra bränslen än bensin och gasol. 

Energiskatt pil elkraft 
Enligt förslag i proposition 1983/84: 28 kommer RSVs möjlighct att un

da vissa fiirutsiit tningar fii medge {1terbetalning för förbrukning av elkraft i 
elpannur all lagregleras. RSV beräknar att 3 TWh (I TWh = I miljard 
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kWh) kommer att förbrukas som avkopplingsbar elpannekraft. RSV heräk
nar att skattebortfallet under budgetåret 1983/84 blir ((JO milj. kr. RSV 
antar att elpannekraften kommer all öka med 20%· per år de td närmaste 
budgetåren. Den lägre skattesatsen i norra Sverige beräknas medföra ett 
skattebortfall på 50 milj. kr. Att skattesatsen för de första 40 000 kWh är 2 .2 
öre högre per kWh beräknas ge 10 milj. kr. mer i inkomst än en enhetlig 
skattesats på 3 öre per kWh för industriförbrukningen. Enligt inhämtade 
uppgifter från Kraftsam och Statens energiverk beräknas industrin f.n. 
förbruka 41.0 TWh per år. Skatteavdrag medges också för elkraft som 
förbrukats i elektrolytiska processer. Förbrukningen uppskattas till 3.5 
TWh. Skatteavdrag medges också för mottryckskraft som anviinds i egen 
industriell verksamhet. Den förbrukningen uppskattas till 1,5 TWh. Den 
beskattade förbrukningen inom industrin blir då (41,0 - 3,5 - 1.5 =) 36,0 
TWh. För hushåll, handel m. m. beräknas förbrukningen till 50.7 TWh. 

Förbrukningen antas öka med 5 ';7,, för budgetåret 1984/85. 
Vid beräkningarna av inkomsten för energiskatten på elkraft har RSV 

utgått från förbrukningsnivån den I oktober 1983. För att räkna upp nivån 
till en motsvarighet i skatteinkomster för budgetåret 1983/84 beräknar RSV 
att nivån behöver höjas med 2 %. 

I följande sammanställning redovisas riksskatteverkets beräkning av 

energiskatt på elkraft för budgetåren 1983/84 och 1984/85 

Beskattad förbrukning. TWh 

För industrin 

För hushållen 

Totalt 

Uppbörd, milj. kr. 

För industrin 

För hushållen 

Bruttouppbörd 

+ Högre skatt för industriför

brukning av elkraft upp till 

40000 kWh 

- Skattenedsiittning vid industriell 

tillverkning 

- Återbetalning för förbrukning av 

elkraft i clpannor 

- Reducerad skatt för hushållen i 

norra Sverige 

Nettouppbörd2 

1 Uppräknad med 2 %., 

1983/84 

36.7 

51.7 

88,4 1 

I 100 

2530 

3630 

IO 

100 

100 

50 

3 390 

1984/85 

92.8 

3968 

10 

100 

120 

50 

3708 

2 Skattt:höjningarna får full effekt först för budgetåret 1984/85. 

Vidare har riksskatteverkd anfört följande i sin skrivelse: 
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Energiskatt på bensin 
Energiskatten på bensin beräknas efter samma förutsiitlningar som ben

sinskatten. Det innebär att för budgetåret 1983/84 beräknas inkomsten till 
(4,74 x 109 x 0.34 =) 1612 milj. kr. Inkomsten för budgetåret 1984/85 
beräknas till (I ,0 l x l 612 = J I 628 milj. kr. 

Energiskatt på andra bränslen än bensin och gasol 
Den I november 1983 höjs energiskatten på olja med 120 kr. till 411 kr. 

per m'. Detta påverkar inkomsten först under februari 1984. Enligt rege
ringens proposition 1983/84: 28 om beskattning av energi föreslås energi
skatten på kolbränslen att höjas från 6-14 kr. till 97 kr. per ton. 

Under budgetåret 1982/83 inflöt 3 662,0 milj. kr. Till och med oktober 
1983 har 716 milj. kr. influtit. För november och december 1983 beräknas 
600 milj. kr. inflyta. Hänsyn har då tagits till att viss hamstring skett i 
samband med skattehöjningen. 

Med ledning av inkomsten under första halvåret 1983 och med hänsyn 
tagen till ändringen av redovisningsperioderna den !januari 1983 samt till 
att konsumtionen minskar med 10 % och skatten har höjts beräknar RS V 
att inkomsten under första halvåret 1984 blir (2 486 - 290) x 41 11291 x 0. 9 
= 2 792 milj. kr. Den ändrade fördelningen av skattenedsättningen pt1 el
kraft och bränslen och minskningen av skattenedsiiltningen motverkar 
varandra så att effekten antas bli noll. Skattehöjningcn för kolbriinslcn 
beräknas öka inkomsten med 30 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Inkomsten för budgetåret 1983/84 blir sftledcs (716 + 600 + 2 792 + 30 =) 
4138 milj. kr. Under budgetåret 1984/85 beräknas skattenedsiittningen för 
industrier med hög energiskattebelastning till oförändrat 300 mil.i. kr. för 
bränslena. För kolbränslena beräknas I 185 000 tllll bli beskallade. Det 
motsvarar 115 milj. kr. För oljorna beräknas 11 300000 m' bli beskattade. 
Det motsvarar 4644 milj. kr. För budgetåret 1984/85 ber~iknas inkomsten 
för energiskatten pä hriinslen till ( 115 + 4644-300=) 4459 milj. kr. 

Den totala energiskatten för budgetåren 1983/84 och 1984/85 redovisas i 

tabell 27. 

Tahcll 27. Eneq~iskatt budgetaren 1983/84 och 1984/85, milj. kr. 

1983/84 1984/85 

Elkraft 3 390 3 701! 
Bensin 1612 I 628 
Andra briinslen 4 138 4459 

Totalt 9140 9795 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

energiskatt beräknas till 9140000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

9 795 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle 

För alt motverka utsliipp i luften av svavelföreningar har regeringen 

meddelat föreskrifter för anviindningen av svavelhaltigt bränsle. Regering

en eller flirvaltningsmyndighet som regeringen utser kan medge undantag 
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från bestämmelse om den högsta mängd svavelföreningar som får släppas 

ut i luften. l dessa fall ffir en särskild avgift tas ut med belopp som fastställs 

av regeringen eller utsedd förvaltningsmyndighet (SFS 1976: 1054). 

Statens naturvårds verk utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden 

av Jagen. Länsstyrelsen utövar fo11Jöpande tillsyn inom länet. Den särskil

da avgiften utgår enligt taxn som fastställs av statens naturvårds verk efter 

samråd med RRV (SFS 1976: 1055). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgfir av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statshudget 
Redovisat · 

197918() 

0 ~-
0.9 

1980/81 

1.5 
0.4 

198Ji82 

2.0 
4,8 

1982/83 

1.5 
4.0 

1983/84 

1.5 

RRV beräknar inkomsterna pf1 titeln särskild avgift pfi svavelhaltigt 

bränsle till 2000000 kr. för budgetåret 19!G/84 och till 2000000 kr. för 

budgeti1ret 1984/85. 

1431 Särskild a\'gift för oljeprodukter m. m. 

Särskild avgift (SFS 1973: 216) skall erläggas för olja med 108 kr. per m3 i 

den mån skatteplikt föreligger enligt lagen om allmän energiskatt. Avgifts

medlen tillförs dels fyra särskilda fonder utanför statsbudgeten, dels in

komsttiteln 1435 Särskild avgift mot försurning. Fördelningen av avgiften 

redovisas i följande sammanställning. 

Oljeersättningsfonden 

Energiforskningsfonden 

Oljeprospekteringsfonden 

Kolmiljöfonden 

Summa avgift som redovisas 

utanför statsbudgeten 

Inkomsttitel 1435 

Total avgift 

50 kr. per m3 

31 kr. per m3 

12 kr. per m3 

10 kr. per m3 

I 03 kr. per m3 

5 kr. per m3 

108 kr. per m3 

Den I juli 1982 upphörde oljelagringsfonden. Till följd härav redovisades 

fondens utgående saldo och delar av avgiften till fonden på statsbudgeten. 

Vidare tillkom försäljningsinkomster av varulagret för den särskilda olje

försörjningen. Totalt uppgick dessa inkomster till I 437 ,3 milj. kr. för bud

getåret 1982/83. 

I prop. 1983/84: 62 om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m. 

samt för investeringar inom· energiområdet föreslår regeringen en höjning 

av avgiften på olja. Vidare föreslår regeringen att en avgift införs på 

bensin, kol och elkraft från kärnkraftverk. Ändringarna föreslås träda i 
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kraft den I januari 1984. De föreslagna höjningarna av avgiften skall 

finansiera investeringar inom energiområdet. fortsatt energiforskning och 

fortsatta åtgärder för att ersätta olja. P.g.a. lägre oljekonsumtion har 

inkomsterna av den nuvarande avgiften minskat. Det finns därför risk för 

att de utgifter som avgiften är avsedd att finansiera inte täcks. Detta 

förhållande kriiver i sig en höjning av avgiften. De föreslagna avgiftshöj

ningarna och hur de fördelas redovisas i följande sammanställning. 

Oljeersättnings-. 
fonden 
Encrgiforsknings-
fonden 
Oljeprospekterings-
fonden 
Inkomsttitel 1435 

Summa avgifts-
höjning 

Olja 
kr'.im3 

4 

2 

4 

10 

Bensin 
kr./liter 

3 

2 

fi 

Kol 
kr.flon 

Elkraft 
iirc per kärn
kraftsproducerad 
kWh 

10 0.2 

10 0.2 

Vidare föreligger förslag om att fr. o. m. den 1 januari 1984 redovisa 

inkomsterna av avgiften på statsbudgeten. Den del av inkomsterna som 

svarar mot avgiften till kolmiljöfonden redovisas iiven i fortsättningen 

utanför statsbudgeten. Vidare kommer oljeersättningsfondens. energi

forskningsfondens och oljeprospekteringsfondens saldo per den I juli 1984 

att redovisas pti statsbudgeten för budgetåret 1984/85. RRV beräknar in

komsterna som redovisas på statsbudgeten till 429 milj. kr. för budgetåret 

1983/84 och till I 395 milj. kr. för budgetåret 1984/85. I beräkningen för 

budgetåret 1984/85 ingår fondernas saldon. För budgetåret 1983/84 tillkom

mer försiiljningsinJ.;omster av olja som beräknats till 392 milj. kr. 

Till följd av att avgiftsunderlaget utvidgas föreslår RRV att rubriken på 

inkomsttiteln ändras och benämns särskild avgift för oljeprodukter m. m. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift för oljeprodukter 

m. m. till 821 000000 kr. för budgetfiret 1983/84 och till I 395000000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

1432 Kassettskatt 

Fr.o.m. den I september 1982 utgår skatt på vissa kassettband (SFS 

1982: 691 ). Skatt skall erläggas vid omsättning eller uthyrning inom landet 

eller vid införsel till landet av inspelade eller oinspelade videokassettband 

och oinspelade ljudkassettband. Skatten är 25 öre per spel minut för video

kassettband och 2 öre per spelminut för ljudkasetthand. Skatt tas inte ut 

för kassettband vars spelt id iir högst 30 minuter. Inkomsterna skall redovi

sas av rikssskatteverket och tullverket. Enligt en siirskild avdragsbcstäm-
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melse avlyfts skatten på inspelade videokassettband som hyrs ut om s.k. 

filmavgift erläggs till Svenska Filminstitutet. 

Inkomsterna under budgetåret 1982/83 uppgick till 15 milj. kr. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV den 2 november 1983 beräknat 

inkomsterna av kassettskatt till 35 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 

45 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV den 25 oktober 1983 beräk

nat inkomsterna till 10 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1983/84 och 

1984/85. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln kassettskatt beräknas till 45000000 kr. för 

budgetf1ret 1983/84 och till 55000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1433 Skatt på videobandspelare 

Fr.o.m. den I januari 1983 utgår skatt på videobandspelare (SFS 

1982: 1200). Skatten är 600 kr. per bandspelare. Inkomsterna redovisas av 

riksskattevcrkct o.ch generaltullstyrelsen. Inkomsterna under budgetåret 

1982/83 uppgick till 3. I milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 2 november 1983 har riksskatteverket beräknat 

inkomsterna till 55 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 75 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV den 25 

oktober 1983 beräknat sin uppbörd till 10 milj. kr. för resp. budgetår. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Inkomsterna på titeln skatt på videobandspelare beräknas till 

65000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 85000000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

1434 Skatt på viss elektrisk kraft 

Skatt på viss elektrisk kraft (SFS 1982: 1201) trädde i kraft den 1 januari 

1983. Den skall betalas för elkraft som inom landet framställs i ett vatten

kraftverk med en installerad generatoreffekt av minst I 500 kW. Skatten är 

2 öre per kWh om kraftverket har tagits i drift före år 1973. Har kraftverket 

tagits i drift under åren 1973-1977 är skatten I öre per kWh. Har kraftver

ket tagits i drift senare tas ingen skatt ut. 

Inkomsterna av skatt på viss elektrisk kraft uppgick till 429, l milj. kr. för 

budgetåret 1982/83. 

I skrivelse till RRV den 2 november 1983 har riksskatteverket anfört 

följande: 
Med ledning av produktionen av vattenkraft under 1983 beräknar RSV 

att inkomsten blir 16,2 milj. kr. för varje TWh som produceras i landet: 
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Normalårsproduktionen i landet är 57 TWh. För budgetåret 1983/84 beräk
nar RSV att 60 TWh vattenkraft kommer att produceras. Värdet är högre 
än normalt p.g.a. välfyllda vattenmagasin. För kommande budgetår grun
dar RSV beräkningen på normalårsproduktionen. För budgetåret 1983/84 
beräknar RSV inkomsten till 160 x 16.2 =) avrundat 970 milj. kr. och för 
budgetåret 1984/85 till (57 x 16.2 =)avrundat 925 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på viss elektrisk kraft beräknas till 970 000 000 kr. för budgetåret 

1983/84 och till 925000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

1435 Särskild avgift mot försurning 

Fr.o.m. den I april 1983 omförs inkomster motsvarande 5 kr. per m3 olja 

av den särskilda avgiften för oljeprodukter till inkomsttiteln siirskild avgift 

mot försurning. 

Inkomsterna uppgick till 5.2 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Regeringen föreslår i prop. 1983/84: 62 om fortsatt stöd för åtgärder för 

att er~ätta olja, m. m. samt för investeringar inom energiområdet en höj

ning av den särskilda avgiften på oljeprodukter (se inkomsttitel 1431). 

Samtidigt föreslås att det omförda beloppet höjs till 9 kr. per m3 olja. 

Höjningen föreslås träda i kraft den I januari 1984. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild avgift mot försurning till 

72000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 101000000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott 

Inkomsterna på titeln avser AB Vin- & Spritcentralens årsvinst efter 

avskrivningar, fonderingar och utdelning till aktieägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
R.::Jovis<;t 

1979/80 

110.0 
115.9 

1980/81 

100.0 
114.7 

1981/82 

100.0 
139,7 

1982/83 

140,0 
175.5 

1983/84 

185,0 

Riksskatteverket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralen beräknar 

bolagets vinstinleverans till statsverket till 250 milj. kr. för budgetåret 

1983/84 och till 160 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

AB Vin- & Spritcentralcns inlevererade överskott beräknas till 250000000 

kr. för budgetåret 1983/84 och till 160000000 kr. för budgetåret 1984/85. 
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1442 SJ·stemholaget ABs inle\'l'rerade överskott 

Detaljhandcln med spritdrycker. vin och starköl hCindhas av ett för hela 

riket gemensamt företag. Systembolaget AB. Inkomsterna rå titeln avser 

bolagets årsvinst efter avskrivningar. fonderingar och utdelning till aktie

ägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pft titeln under de senaste 

budgetilren framgår av följande sammanst~illning (milj. kr.). 

Budget[tr 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

50.0 
88.3 

1980/81 

60.0 
86. I 

1981/!C 

70.0 
92.4 

19!C/8J 

60.0 
107.0 

1983184 

100.0 

Riksskattevcrket har meddelat att Systembolagd AB beriiknar bolagets 

vinstinleverans till st<1tsvcrket till 120 milj. kr. för budgetåret 1.983/84 och . 

till 90 milj. kr. för budgetåret 198418.". 

RRV ansluter sig till rikssk<itteverkcts beriikning. Inkomsterna på titeln 
Systembolaget A Bs inlevererade överskott beräknas till 120 000 000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 90000000 kr. för budgetåret 1984185. 

1451 Reseskatt 

Ska\t pil charterresor med nyg till utlandet utgår för passagerare som 

fyllt 12 år (SfS 1978: 144). Skatteplikten giiller även för s.k. IT-resor med 

reguljärt flyg. Skatten iir 150 kr. per passagerare. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

110.0 
111.7 

1980/81 

123.0 
123.8 

1981/82 

129.0 
159.6 

1982/83 

159.0 
150.8 

1983/84 

148.0 

Riksskattevcrket har i skrivelse den 2 november 1983 anfört följande: 
Enligt luftfartsverket beräknas charterresamlct minska med ca 7 % un

der budgetåret 1983/84 för att därefter stagnera. Uppgiften får stöd av det 
största charterbolaget Scanair. 

Branschen räknar med att resandet skall stagnera eller möjligtvis visa en 
svag ökning under kommande budgetår. 

Inkomsten beräknas med ledning av hittills innuten sk<1tt och den an
tagna minskningen pft 7 % fram till innevarande budgetårs slut samt att 
åren därefter medför stagnation i charterresandet. 

Inkomsten av resesk<ltt för budgetåret 1983/84 beräknas till 137 milj. kr. 
och för budgetåret 1984185 till 137 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

reses katt beräknas till 137 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

137000000 kr. för budgetåret 1984/85. 



Prop. 1983/84: 100 90 

1452 Skatt på annonser och reklam 

Skatt utgår pt1 annonser och reklam (SFS 1972: 266). Skatten beräknas 

pi'1 underlaget exkl. skatt. Den är 3 %· for annons i allmän nyhetstidning. 

annars I 0 '};,, Skattskyldig iir den som i yrkesmiissig verksamhet inom 

landet offentliggör skattq1liktig annons eller skattepliktig reklam i annan 

form iin annons eller framstiiller skattepliktig reklamtrycksak. 

Bcskattningsmyndighet för reklamskatt iir riksskatteverket eller. i fråga 

om reklamskatt vid infiirsel. gt:neraltullstyrelsen. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgilr av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgct;'ir 

Statshudget 
Redovisat 

1979/80 

186.0 
191.5 

1980/81 

223.0 
221:3 

1981/82 

249,0 
249.8 

1982/83 

285,0 
_>00.3 

1983/84 

331.0 

Riksskatteverkets inkomster av skatt p<°1 annonser och reklam uppgick 

budget;'1ret 1982/lO till 277.2 milj. kr. I skrivelse till RRV den 2 november 

19R3 beräknar riksskattcverket inkomsterna för budgeti'iret 1983/84 till 320 

milj. kr. och till 365 milj. kr. för budgetäret 1984/85. Generaltullstyrclsen 

beriiknar sin uppbörd av skatt pf1 annonser och reklam till 21 milj. kr. för 

vart och ett av hudget:ln:n 1983/84 och 1984/85. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrclsens beriik

ningar. Inkomsterna på titeln skatt på annonser och reklam beräknas till 

341000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 386000000 kr. för hudgetf1ret 

1984/85. 

1453 Totalisatormedcl 

Varje anordnare av totalisatorspel vid galopp- och travtävlingar skall 

betala viss andel av de influtna totalisatormedlen till riksskattevcrket. 

Andelen är f.n. 10% av totalisatoromsättningen (SFS 1973: 717). AB Trav 

och Galopp meddelar varje år tillstånd att anordna vadhållning med totali

sator i samband med galopp- och travtiivlingar. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgctftr 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

195.0 
212.7 

1980/81 

266,0 
233.7 

1981/82 

260.0 
250,7 

1982/83 

260.0 
279.0 

1983/84 

310.0 

I skrivelse till RRV den 2 november 1983 har riksskattcverket beräknat 

inkomsterna till 310 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 345 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. Riksskattevcrkct har räknat med en omsättningsök

ning pä ca I 0 % per budgetår. 



345 000 000 kr. för hudgetilret 1984/85. 

J 454 Skatt på spel 

Spclskatt (SFS 1972: 820) utgår pf1 roulett- och hingospel. som kr~iver 

tillst[md enligt lotteriförordningen. 

Skatten på roulettspel iir en fast avgift för varje kalendermånad dil 

skattskyldighet råder. För roulettspel utgår avgiften med 6 000 kr. för 

tillstånd som innebär rätt till spel minst tre dagar varje vecka. Avgiften iir 

2 000 kr. för tillstånd i annat fall. Om tillstfmd avser ner iin ett spelbord höjs 

beloppen med 3 000 kr. resp. I 000 kr. per yttcrlig<irc spelhord. Skatt pii 

bingospel utgår med 5.5 % av viirdet av erlagda spelinsatser och entreav

giftcr. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de senaste 

hudgetåren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgetiir 

Statshudgct 
Redovisat 

1979/80 

60.0 
67.6 

1980/81 

74.0 
71.3 

1981/82 

79.0 
73.1 

198:!/83 

78.0 
81.8 

l'IKJ/84 

8~.o 

I skrivelse till RRV den 2 november 1983 har riksskattcvcrkct hcriiknat 

inkomsterna till 90milj. kr. resp. 95 milj. kr. för hudgetfiren 1983/84 och 

1984/85. 

RRV ansluter sig till riksskattcvcrkets beräkning. Inkomsterna p{1 titeln 

skatt på spel heräknas till 90000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

95000000 kr. för budgetilret 1984/85. 

1461 F ordonsskatt 

Fordonsskatt .utgår för motorfordon. traktor. motorredskap eller sliip

vagn f SFS 1973: 60 I). Skattepliktigt fordon är fordon som är eller bör vara 

registrerat och som inte är avställt. 

Fordonsskatten utgår med ett grundhclopp och ett tilläggshelopp för 

varje påbörjat 100-tal kilogram av skattevikten över en mot grundbe!oppet 

svarande skattevikt. Storleken på grundbeloppet är för lasthilar och bussar 

heroende på drivmedelsslag och totalviktsintervall samt för lasthilar dess

utom antal hjulaxlar och om det finns anordning för pähängsvagn. För 

sliipvagnar bestäms grundbeloppet av antal hjulaxlar. totalviktsintervall, 

om sliipvagnen är påhängsvagn eller annan sHipvagn samt om den dras av 

bensin- eller gasoldriwt fordon. kilometerskattepliktigt fordon eller trafik

traktor. 
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Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt sker enligt ett rullande system. 

Rullande skatteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets registrerings

nummer anger i _vilken månad fordonsiigaren skall betala skatten. Skatten 

omfattar ett år fr. o. m. den följande månaden. För fordon med en årsskatt 

överstigande I 500 kr. delas skatten upp i tre lika delbetalningar. Som stöd 

_ fi.ir glesbygden är fordonsskatten för personbilar, vars ägare iir bosatta 

. inom vissa stödområden. nedsatt med 120 kr. per ilr. 

Trafiksilkerhetsverket får för sina kostnader med anledning av uppbörd 

av vilgtrafikskatt avrilkna 19 kr. per debiterad fordonsskatt. Avrilkningen 

fi\r göras en gång per fordon och ftr i samband med att registerhållningsav

gift tas ut. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

hudget:lren framgår av följande sammanställning (milj. kr. I. 

Budgct;\r 

Statsbudget 
Redovisat 

198().'81 

2 287.U 
2 295.8 

1981/82 

2 360.0 
2 272.3 

19!Qi83 

2 385.0 
2 302.6 

198:W4 

2 270.0 

Friin centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning p(t ·skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och 

totala fordonsskatter beräknats för de i landet registrerade fordonsslagen. I 

tabell 28 visas resultaten för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Tabell 28. fordonsskatt budgetåren 1983/84 och 1984185 

ForJonsskatt 

Personbilar 
La~tbilar 
Sliipvagnar 
Bussar 
Traktorer 
Motorcyklar 

Summa 

1983184 

Genomsnittlig 
årsskatl 
per fordon. 
kr. 

515 
2400 

420 
4000 

178 
99 

1984/85 

Total Genomsnittlig 
skatt, års skatt 
milj. kr. per fordon. 

·kr. 

1475 517 
500 2 380 
199 405 
55 4050 
56 178 

5 99 

2290 

Total 
skatt. 
milj. kr. 

1493 
508 
200 

57 
57 

5 

2320 

Tullverkets. länsstyrelsernas. riksskatteverkets och statens vägverks 

uppbörd kan beräknas till 50 milj. kr. för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln fordons skatt till 2 340 000 000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 2370000000 kr. för budgetåret 1984/85. 
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· 1462 Kilometerskatt 

Kilometerskatt utgår för personbil, lastbil eller buss. som drivs med 

annat drivmedel än bensin eller gasol (SFS 1973: 601 ). Dessutom utgår 

kilometerskatt för släpvagn med sk;~ttevikt över 3 000 kilogram, som dras 

av kilometerskattepliktigt fordon. 

Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometer och utgår med ett 

grundbelopp och ett tilläggsbelopp för varje påbör:jat I 00-tal kilogram över 

en mot grund beloppet svarande skattevikt. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt omfat

tar fyra kalendermånader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning 

till uppbörden av fordonsskatt. 

Tullverket uppbär kilometerskatt för brännoljedriven lastbil och buss 

samt för vissa släpvagnar. som inte är registrerade i Sverige och som förs 

in från utlandet för att tillfälligt brukas här i lamkt ( SFS 1976: 338). 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1980/81 

I 353.0 
14n_9 

1981/82 

1640.0 
1634.2 

1982/83 

1700.0 
1687.0 

1983/84 

1720.0 

Från centrala bilregistret har RRV erhflllit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning på skattevikter och körstriickor. Med ledning av dessa har 

genomsnittliga och totala kilometerskatter beräknats för Je i landet regist

rerade fordonsslagen. I tabell 29 visas resultaten för budgetåren 1983/84 

och 1984/85. 

Tabell 29. Kilo~eterskatt budgetåren 1983/84 och 1984/85 

Kilometerskatt 

Personbilar 
Lastbilar 
Släpvagnar 
Bussar 

Summa 

1983/84 

Genomsnittlig 
skatt per 
10 km och 
fordon. kr. 

I: 51 
2:78 
I: 86 
l: 58 

1984/85 

Total Ciennmsnittlig 
skatt. skatt per 
milj. kr. 10 km och 

fordL>n. kr. 

402 I: 50 
961 2: 78 
219 I: 87 
82 I: 59 

1664 

Total 
skatt. 
milj. kr. 

410 
984 
225 
85 

1704 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse den 25 oktober 1983 till RRV beräk

nat sin uppbörd av kilometerskatt för budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 

76 milj. kr. 

RRV beräknår inkomsterna på titeln kilometerskatt till I 740000000 kr. 

för budgetåret 1983/84 och till 1780000000 kr. för budgetåret 1984/85. 
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1471 Tullmedel 

För vara som importeras utgi1r tull enligt tulltaxan ISFS 1977: 975). Tull 

utgiir i regel med vissa procent av varans tullviirdc. 

Tullmedlen utgörs av tull samt siirskild avgift enligt 39 * tullagen (SFS 

1973: 670), n;spitriinla. förseningsavgift' krcditlageravgift' rrovianterings

lageravgift. tullförriillningsavgift. extra inkomst m. m. Den influtna brut

touppbörden minskas med i\terbetalade och rcstituernde lllllmcdel. 

De beriiknadc och redovisade inkomsterna av tullmedel under de senas-

te budgetiiren framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.) 

Budget:ir 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Statsbudget I 025,0 I 150.0 I 305,0 I 585,0 
Debiterad uppbörd I 309.0 1488.0 I 555,5 I 824,4 
lntlutcn bruttoupp-
börd 1280,6 1460.5 1524.3 I 843.6 
Utbetalade rcstitu-
tioncr 135.6 145,4 162,7 184.2 
Redovi~ad 

nettouppbörd I 145.0 I 315, I 1361,6 

1983/84 

I 705.0 

I 659.4 

I skrivelse till RRV den 7 november 1983 har generaltullstyrelsen fram

h;lllit följande: 
Import viirdct år 1982 uppgick enligt senast kända uppgifter till 173 870 

mkr. För ilrcn 1983-1985 har viirdena bcriiknats enligt nedanst;'lende. 
1983: 199000 Mkr. (+ 14.5'/,;). 
1984: 215200 Mkr. (+ 8,2%). 
1985: 238000 Mkr. ( + 11,0'Yt,). 

Pii grundval av ovanstående beriikningar har import viirdena per budget
år beriiknats till nl!dan angivna belopp. Styrelsen vill dock i anslutning till 
beriikningarna understryka svårigheten att bedöma konjunktur- och prisut
vecklingen och den inverkan detta kan ha på wllverkets uppbörd. Rege
ringen har iivcn föreslagit vissa ekonomisk-politiska åtgiirder som kan 
komma all pr1vaka importutv.:cklingen. 

1983/84: I 103 800+ 104 200=) 208 000 Mkr. 

1984/85: ( 111 000+ 116 000= l 227 000 M kr. 

Pä grundval av de inledningsvis nämnda importvärdena beräknar styrel

sen hm1to11pphiirdc11 av tullmedel för budgetf1ren 1983/84 och 1984/85 till 

respektive I 900 och 2 080 Mkr. 

Frf1n uppbördsbeloppen avgär återbetalningar (restitutioner och andra 

återbetalningar). Under budgetåret 1982/83 uppgick dessa till 184 Mkr. För 

budgetilren 1983/84 och 1984/85 uppskattar styrelsen återbetalningarna av 

tullmedel till respektive 195 och 210 Mkr. 

Styrelsen beriiknar m·11011pp/Jijrde11 av lllllmedcl för budget:'lren 1983/84 

och 1984/85 till respektive ( 1900 - 195=) 1705 och (2080 - 2IO=) 1870 

Mkr. 
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RRV ansluter sig till generallullstyrelsens beriikning. Inkomsterna pii 

titeln tullmedel heriiknas till I 705 000000 kr. fiir hudgctiiret 1983/84 och till 

1870000000 kr. för budgetiirel 1984/85. 

1481 Övriga skatter på rnror och tjänster 

Under titeln övriga skatter p{t varor och tjiinstcr redovisas inkomsterna 

av särskild avgift på bly ,ieh bensen i motorbensin. Regeringen har medde

lat (SFS 1979: 348) föreskrifter om högsta halt av bly och bensen i motor

bensin. Produktkontrollniimnden for medge undantag om siirskilda skäl 

föreligger. Om undantag medges skall avgift erWggas enligt siirskild taxa 

som faststiills av produktkontrollnämnden. 

RRV heräknar inkomsterna på titeln övriga skatter pi't varor och tjänster 

till I OOOkr. för budgetåret 1983/84 och till I OOOkr för hudgetilrct 1984/85. 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl. a. 

rörelseöverskott. riinteinkomster, offi::ntligrättsliga avgifter och försälj

ningsinkomster. 

Regeringen har föreskrivit att statens utliiningsriinta och statens avkast

ningsränta skall vara 12~'( under budget<lret 1982/83 (SFS 1982: 222) och 

13 r;r under budgetaret 1983/84 ( SFS 1983: 204 ). Riintesatsen för budgetåret 

1983/84 har även anviints i beräkningarna för budget;\ret 1984/85. 

2100 Rörelseöverskott 

Överskott friln statliga affärsverk och vissa myndigheter redovisas un

der denna huvudgrupp. 

Affärsverken redovisar i skrivelser till RR V sina beriiknade inkomster 

pä statsbudgeten. De presenterar sina heriikningar pii följande siitt. I en 

huvudtabell redovisas det förviintade resultatet av rörelsen. bokslutsdispn

sitioner. överskott och inlcvcrnns. Uppdelning av intäkter pii rörelsegrenar 

och av kostnader på huvudgrupper redovisas i siirskilda tabeller. Övriga 

faktorer av väsentlig betydelse för hedömnirig av det förväntade ekonomis

ka resultatet skall anges. 

Nedan följer en sammanställning av affiirsvcrkens skrivelser <.amt RR Vs 

förslag till beräkning av affärsverkens inlevererade överskott för budget

[tren 1983/84 och 1984/85. Dessutom redovisas överskott och inleveranscr 

p{1 inkomsttitlarna för den senaste femiirspcrioden. 

21 Jl Post verkets inlevererade iiverskott 

Postverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de senaste 

fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 30. Postverkets iiverskott hudgetaren 1978179-1982/83 (milj. kr. I 

1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

Överskott 

38.6 
53.8 
64.6 
86.5 
78.9 

Diirav inlevererat till staten under budgct:lret 
I 978i79 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 

38.6 
40.0 13.8 

48.0 16.6 
65.0 21.5 

60.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 100 milj. kr. 

Postverkct har i skrivelse till RRV den 27 oktober 1983 beräknat inlevc

ransen av överskott under budgctaren 1983/84 och 1984/85 till 94 milj. kr. 

resp. 6.'i milj. kr. 
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Utdrag ur post verkets skrivelse: 
För budgetåren 1983/84 och 1984/85 räknar Postverket nu med att kunna 

leverera ett överskott på 100 milj. kr. resp. 55 milj. kr. Detta motsvarar 
normal förräntning av det disponerade statskapitalet. Postverkets inleve
ranser av överskottsmedel framgår av tabell 31. 

För att bibehålla servicenivån och tillgodose övriga krav blir det med 
hänsyn till väntad prisstegring i samhället nödvändigt att höja portonivån 
både innevarande och nästa budgetår. Med nu använda förutsättningar -
bl. a. den av regeringen beslutade extra avskrivningen på 300 milj. kr. för 
1983/84 - fordras därutöver ett uttag ur konsolideringsfonden under de två 
budgetåren på sammanlagt 400 milj. kr. 

Postvolymen beräknas öka med 2,5 % under vartdera budgetåret 1983/84 
och 1984/85. 

Personalvolymen beräknas kunna hållas på oförändrad nivå under 
1983/84 men beräknas öka med 0,5 % under 1984/85. Den genomsnittliga 
prisökningen på personalkostnaderna beräknas till 7 ,5 % 1983/84 och till 
6% 1984/85. 

Sakkostnaderna beräknas öka med 15,5 % under 1983/84 och med 10,5 % 
under 1984/85. 

Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 8,5 % fram till juli 
1984, då det antas gå ner till 8 %. 

7 Riksdai:en 1983184. I mm/. Nr 100. Bilai:a 1.2 



Prop. 1983/84: 100 98 

Tabell 31. Postverkcts resultaträkningar budgetåren 1982/83-1984/85 (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drift- Utfall Drift- Ny be~ Beräkning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter 1 7845 8117 8725 8706 9294 
Rörelsekostnader1 -7675 -7797 -8454 -8555 -9191 
Driftbidrag, tidningar 54 54 48 48 42 

Riirelsere.rnltat före 
m•skriv11in1:11r 224 374 319 199 145 
Avskrivningar enl. plan 185 173 189 - 198 205 

Riirelsne.rnltat t'fier 
111·skril'l1i111:11r 39 201 130 1 60 
Finansiellt netto 51 75 88 .104 n 
Res11/lllt fiire boksluts-
dispositioner 90 276 218 105 32 
Avskrivningar utöver 
plan 2 35 53 355 300 73 
Avsättning till värde-
n:gleringsreserv -2 
Skillnad mellan faktisk 
pcnsionskostnad och bok-
förd pensionsutgift (254) 1200) (213) (212) (228) 

R1:.w/1t1t 1'fi1•r boks/111s-
disposi1i<111n 55 221 - 137 - 195 41 
Konsolidcringsfond, in-
sättning 142 
Konsolideringsfond, 
uttag 30 242 295 96 

Öi·askott 11t1 inlnerera 
till sllltn··t•rkef 85 79 105 100 55 

lnle1·er1111s 87 82 99 94 65 
Därav: 
Av föregående års över-
skott 22 22 19 19 25 
Av :'irets överskoll 65 60 80 75 40 

Överskott i procent av 
i medeltal disponerat 
statskapital 12.00 12.00 13,00 13,00 13,00 

1 Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras i tabell 32. Rörelsekostnaderna 
inkluderar hiir liksom i Postvcrkets officiella redovisning utbetalade pensioner. 
hirsäkringsmässig merkostnad för pensioner redovisas som vanligt under särskild 
rubrik. 
2 Avskrivningar 
utöver plan (milj. kr.) 

Skillnad mellan kalkyl
miissigt beräknade av
skrivningar och av
skrivningar enligt plan 

Extra avskrivning 
enligt n:gcrings
beslut 

Summa 

1982/83 

Drift- Utfall 
stat 

-53 

-35 -53 

1983/84 1984/85 

Drift- Ny be- Beräkning 
stat räkning 

- 55 -73 

-300 -300 

-355 -300 -73 
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Tabell 32. Postverkets rörelseintäkter och riirelsekostnader (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräkning 
stal stat räkning 

Rörelseintäkter 

Försändelseintäkter' 5065 5 150 5 830 5 800 6293 
Uppdrag ål staten 220 227 196 189 204 
Räntenetto I 095 1104 I 007 986 945 
Ersättning från 
PKbankcn2 600 667 686 696 725 
Postavgifter, betal-
ningsförmedling 320 344 354 363 383 
Slirskilda affärsområden 280 313 316 329 362 
Övriga intäkter 265 312 336 343 382 

Summa rörelseintäkter 7845 8117 8725 8706 9294 

Rörelsekostnader 

Lön och lönetillägg 4130 4163 4403 4422 4720 
Sociala avgifter m. m. 1605 1633 1809 1840 1945 
Övriga personalkostnader 155 159 159 169 182 

Summa personalkostnader3 5890 5955 6371 6431 6847 

Sakkostnader4 1785 1842 2083 2 124 2344 

Summa rörelsekostnader 7675 7797 8454 8555 9191 

1 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1982/83 beror på större försändelsevolym än 
beräknat. 
2 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1982/83 beror pa all ersättningen grundar sig 
rå en ny kostnadsundersökning. 
· Skillnaden mellan driftstat och utfall 1982/83 beror främst på något högre ökning 
av personalvolymen än beräkm1t. 
4 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1982183 beror på högre kostnader för för
brukningsinventarier. förbrukningsmatcriel och främmande tjänster än beräknat. 

RRV ansluter sig till postverkets beriikning. Inkomsterna på titeln post

verkets inlevererade överskott beräknas till 93874000 kr. för budgetåret 

1983/84 och till 65000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2112 Televerkets inlevererade överskott 

Televerkets överskott och till staten inlevc::rerade överskott för Je senas

te fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tabell 33. Televerkets överskott budgetåren 1978/79 - 1982183 (milj. kr.l 

Budgetår 

197X/79 
1979/80 
1980181 
1981/82 
1982/83 

Överskott 

145,3 
160.4 
180.7 
208.3 
258,3 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

108.0 37.3 
119.5 41.0 

135.5 45,I 
156,0 52.3 

194.4 
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I statsbudgeten för budgetån:t 1983/84 har inkomsterna på denna titel 
tagits upp med 286,3 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till RRV den 7 november 1983 beräknat inle

veransen av överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 284 milj. 
kr. resp. 245 milj. kr. 

Utdrag ur televerkets skrivelse: 
För budgetåret 1983/84 bygger beräkningarna på bedömningar som 

gjorts under oktober 1983. Budgetåret 1984/85 baseras på beräkningar i 
televerkskoncernens treårsplan för budgetåren 1984/85 - 1986/87, som 
avlämnades till regeringen den 31 augusti 1983. I treårsplanen föreslås 
bl. a. att verket fr. o. m. den I juli 1984 bemyndigas ta upp erforderliga lån 
på den allmänna kreditmarknaden. Vidare föreslår verket att det nuvaran
de statskapitalet omvandlas till ett amorteringsfritt lån samt att ett nytt fast 
statskapital bildas genom att en uppvärdering till nuvärde sker av vissa 
fastigheter. De föreslagna åtgärderna innebär en kassamässig förstärkning 
för staten samtidigt som televerket kan klara sitt stora investeringsbehov 
med en lugnare taxeutveckling än vad som annars skulle bli fallet. 

Under perioden t. o~ m. budgetåret 1984/85 har inga taxehöjningar av 
generell natur planerats (inträdes-. abonnemangs- och samtalsavgifter för 
telefon). Vissa icke generella taxehöjningar ingår dock i beräkningarna. 
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Tabell 34. Televerkets driftstat bud~etåren 1982/!13 - 1984/85 (milj. kr.I 

Rörelseintiikter' 
Rörelsekostnader~ 

Riirclsere:mlwt fiirc 
m·skri1·11ing11r 

Avskrivningar enligt 
plan 

R,·ire/sere.rnlt11t l'.ficr 
t11·skri1·11ingar 

Finansiella inliikter 
och kostnader~ 

Res11/t11t i:fier finan
sie/111 intäkter och 
kos mader 

Extraordinära intäkter 
och kostnader• 

Res11/1111 fiire hoh/11ts-
disposf1;,,ncr 

Bokslutsdispositioner~ 

Årets resulwt 
Resultat i procent av i 

medeltal disponerat 
stats kapital 

lnh>1·ertm.1· 
Därav 

Av föregående års 
resultat 
Av årets resultat 

1982/83 

Drift
stat 

1092!1 
-6720 

4208 

-2054 

2154 

- 167 

1987 

1986 
-1733 

253 

12 

242 

52 
190 

Utfall 

11452 
-7 364 

4088 

-2054 

2034 

- 100 

1934 

21 

19D 
-1655 

258 

12 

247 

52 
195 

1 Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar 

Ljud 
Text 
Data 
Rund radio 
Övrig radio 
Div. inkomster 

Summa rörelseintäkter 

1982/83 

Drift
stat 

9 288 
460 
395 
357 
277 
151 

I0928 

Utfall 

9634 
502 
376 
345 
nJ 
322 

11452 

1983/84 

Drift
stat 

12948 
-7884 

5064 

2 829 

- 338 

2491 

2 

2493 
-2195 

298 

13 

287 

63 
224 

1983/84 

Drift
stat 

10852 
659 
436 
387 
J96 
218 

12948 

1984/85 

Nv be- Beriikning 
riikning 

13498 
-8709 

4 789 

-2235 

2 554 

- 260 

2294 

2 

2296 
-2002 

294 

13 

284 

64 
220 

14 773 
-9700 

5073 

-2473 

2600 

- 520 

2080 

2 

2082 
-1854 

228 

13 

245 

74 
171 

1984/85 

Ny be- Beräkning 
räkning 

11317 
716 
464 
387 
J96 
218 

13498* 

12 377 
783 
519 
423 
433 
238 

14773 

* Uppriikningen jämfört med driftstaten beror i huvudsak på ökade intäkter från 
utlandet for samtal till Sverige 
~ Kostnadsökningen mellan beräkningen i driftstaten för budgetåret 1983/84 och 
motsvarande beräkning i oktober 1983 är huvudsakligen hänförlig till redovisnings
mässiga förändringar av utgifter från investering till drift samt ökade kostnader till 
utliindska teleförvaltningar för trafik från Sverige till utlandet. 
) Finansiella intäkter och kostnader 
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Riinteintäkter 
Ränteko~tnader 
Finans ic Il t netto 

1982/83 

Drift-
stat 

4 
-171 
-167 

Utfall 

25 
-125 
-100 

102 

1983/84 1984/85 

Drift- Ny be- Beräkning 
stat räkning 

5 5 5 
-343 -265 -525* 
-338 -2110 -520 

* Ökade riinteknstnadcr pii grund av att tidigare statskapital nmvandlas till ett 
~tatslån. 
4 Extra ordinära intäkter och kostnader 

Extra ordinära 
intäkter 
Extra ordinära 
kostnad~r 
Extra ordinärt, netto 

~ Bokslutsdispositioner 

Avskrivningar utöver 
plan 
Extra avskrivning av 
statskapital 
Föriindring av reserver 

Summa liokslutsdisposi
tioner 

1982/83 

Drift
stat 

42 

-43 
-I 

Drift
stat 

I 1189 

+44 

1733 

Utfall 

90 

-111 
- 21 

Utfall 

1780 

50 
-175 

1655 

1983/84 

Drift
stat 

47 

-45 
2 

1983/84 

Drift
stat 

2057 

50 
+88 

2195 

1984/85 

N\' lie- Beriikning 
riikning 

47 

-45 
2 

48 

-411 
2 

1984/85 

Ny lie- Beräkning 
riikning 

I 876 

50 
+711 

2002 

1514 

+340 

1854 

Televerkets skrivelse till RRV haseras på televerkets treårsplan. Rege

ringen har ännu inte tagit ställning till treårsplanen. som innebär en radikal 

föriimlring av televerkets nuvarande ställning. Något annat underlag för 

RRVs inkomstberäkning föreligger emellertid inte. RRV har därför. utan 

att självt bedöma förslagen i planen. i beräkningarna av statsbudgetens 

inkomster för budgetåret 1984/85 tagit upp televerkets inkomster enligt 

televerkets skrivelse. 

Televerkets investeringar i teleanläggningar m. m. omnämns i regering

ens proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 

1983/84: 401. l denna anmäls. att regeringen kommer att föreslå :ltgärder 

som medför en förstärkning av statsbudgeten med ca JOO milj. kr. fr. o. m. 

hudgetåret 1984/85. Regeringen förklarar sig i propositionen ämna åter

komma med förslag till ställningstaganden med anledning av treårsplanen i 

budgetpropositionen. 

Enligt förslaget i treårsplanen uppvärderas vissa fastigheter till nuviirde. 

Ett motsvarande belopp - beräknat till I 760 milj. kr. - redovisas som ett 

nytt fa~t statskapital fr. o. m. den I juli 1984. A vkastningsräntan på detta 
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statskapital inlevereras till inkomsttiteln 2112 Televerkets inlevererade 

överskott. Inleveransen under budgetåret 1984/85 beräknas uppgå till 245 

milj. kr. varav 74 milj. kr. hänför sig till resultatet för budgetåret 19!G/84. 

Den återstående delen. 171 milj. kr .. utgör tre fjärdedelar av årsräntan på 

1 760 milj. kr. 

Vidare föreslås i planen att statskapitalet den 30juni 1984 omvandlas till 

ett amorteringsfritt statslån den I juli 1984. Detta belopp beräknas uppgå 

till 2 240 milj. kr. Räntan på det nya statslånet heräknas med nuvarande 

ränteliige uppgå till 290 milj. kr. per budgetår. Räntan betalas in på den nya 

inkomsttiteln 2324 Räntor på televerkets statslån. 

Inkomsterna på titeln televerkets inlevererade överskott beräknas till 

284 000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 245 000000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

2113 Statens järnvägars inlevererade överskott 

Statens järnvägars överskott och till staten inlevererat överskott för de 

senaste fem budgetåren framgår av följande tabell: 

Tabell 35. Statens järnvägars överskott budgetåren 1978179 - 1982/83 (milj. kr.) 

Budgetår 

1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

Övcrskcitt · Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 

0.0 o.o 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
o.o 0.0 0.0 
0,0 0.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 140 milj. kr. 

Statens järnvägar har i skrivelse till RRV den 15 november 1983 beräk

nat inleveransen av överskott till 50 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Under budgetåret 1984/85 beräknas inleveransen av överskott bli mellan 20 

och 150 milj. kr. 

Utdrag ur statens järnvägars skrivelse: 
De prognoserade trafikintäkterna hygger i huvudsak på budgetutfallet 

under de senaste månaderna, konjunkturinstitutets senaste bedömning av 
konjunkturutsikterna och den ekonomiska utvecklingen i samhället. In
täktsberäkningarna förutsätter en fortlöpande intlationsanpassning av tax
orna och kostnadsberoende ersättningar. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av bl. a. föreliggande ratio
naliseringsplaner samt den finansiella rekonstruktion av företaget som 
statsmakterna beslutat om fr. o. m. 1983/84. Personalkostnaderna har kal
kylerats enligt gällande löneavtal för 1983 samt en antagen höjning av 
lönenivån under 1984 och 1985 ungefär enligt de antaganden som anges av 
RRV. Beslutade och aviserade ändringar av arbetsgivaravgifterna har 
beaktats. Den av riksdagen tillfälligt höjda löneavgiften med I% fr. o. m. 
1983-07-01 har förutsatts slopad fr. o. m. 1984-01-01. 
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Prisnivån för material, energi och externa tjänster har med hänsyn till 
SJ: s kostnadsstruktur beräknats stiga något mer än vad som anges för 
konsumentprisernas utveckling enligt RRV. 

Osäkerheten i de samhällsekonomiska prognoserna beträffande kon
junktur. inflation. lönerörelse m. m. innebär att SJ: s trafikprognoser - i 
synnerhet inom godstransportområdet - och resultatprognoser också blir 
osäkra. Vi har därför valt att redovisa inkomstberäkningen för 1984/85 i 
form av gaffel prognoser med ett övre och ett undre alternativ. 

Enligt beräkningarna blir resultatet för 1983/84 före bokslutsdisposi
tioner ett överskott om ca 540 milj. kr. För 1984/85 beräknas motsvarande 
överskott bli ca 700 milj. kr. i det övre alternativet och ca 550 milj. kr. i det 
undre. 

Efter avdrag för bokslutsdispositioner, som under prognosperioden för
utses avse enbart avskrivningar utöver plan, slutar beräkningarna för 
1983/84 på ett överskott om ca 70 milj. kr. För 1984/85 anges motsvarande 
resultat till ca 150 milj. kr. i det övre alternativet och 0 i det undre. 

Tabell 36. Statens järnvägars driftstat för budgetåren 1982/113 - 1984/85 (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drift- Utfall Drift Nybc- Beräkning 
stat stat räkning 

Övre Undre 
alt alt 

Rörelseintäkter 7 588 7410 8661 8661 9350 9250 
Därav: 
Av staten köpta trafik-

tjänster !driftersätt-
ning) 863 862 1463 14581 1550 1550 

Rörelsekostnader -6742 -6968 -7725 -7725 -8170 -8220 
Riirelsere.rnltat fijre 

arskri1·11i11/,lar 846 442 936 936 1180 I 030 
Avskrivningar enligt plan- 540 - 537 - 424 - 424 - 500 - 500 
Kostnadsavlastning 210 210 
Riire!.l'eres11/t11t l'.fier 

ar.l'kriw1i11gar 516 115 512 512 680 530 
finansiella poster 15 33 10 10 Il Il 
Extraordinära poster 20 29 14 14 14 14 
Resultat före 

boks/111sdispositio11er 551 111 536 536 705 555 
Bokslutsdispositioner - 661 - 554 - 466 - 466 - 555 - 555 
Årets re.111/tat - 110 - 443 70 70 150 0 
Resultat i procent av 

i medeltal disponerat 
statskapital 2.4 2.4 5.3 

Statskapital 3 318 3318 2967 2967 3 890 3890 
Jnle1·era11.1· 50 150 20 
Därav: 
Av föregående års 

resultat 20 20 
Av årets resultat 50 130 
Avskrivningar på 

statskapitalet 1201 I 091 890 890 I 055 I 055 
Därav: 
Avskrivningar enligt 

plan 540 537 424 424 500 500 
Avskrivningar utöver 

plan 661 554 466 466 555 555 

1 Enligt regleringsbrev 1983-06-02!D2l 
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RRV har vid beräkningen av statsbudgetens totala inkomster för budget

året 1984/85 använt SJ s undre alternativ. 

Inkomsterna på titeln statens järnvägars inlevererade överskott beräk

nas till 50 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 20 000 000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 

Luftfartsverkets överskott och till staten inlevererat överskott för de 

senaste fem budgetåren framgår av följande tabell 

Ta hell 37. Luftfartsverkets överskott budgetåren 1978179 - 19112/83 (milj. kr.) 

Budgetår 

1978179 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

Överskott 

W,2 
17,I 
41.3 
72,9 
78.9 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
19711179 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 

39.2 
9.0 8.1 

30.0 11.3 
~5.0 17.9 

61.0 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 142.2 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 7 november 1983 beräknat 

inleveransen av överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 93.9 

milj. kr. resp. 90.4 milj. kr. 

Utdrag ur luftfart verkets skrivelse: 

Intäkterna för budgetåret 1983/84 uppgår enligt fastställd driftbudget till 
949.9 milj. kr. I detta belopp ingår planerade pris- och taxehöjningar om 56 
milj. kr. vilket motsvarar en genomsnittlig taxehöjning på 14.5 o/c. Genom 
att regeringen beslutat om att begränsa verkets taxehöjning till ca 4 % 
bedöms intäkterna endast komma att uppgå till 912 milj. kr., dvs. 38 
milj. kr. mindre än tidigare fastställd driftbudget. 

Kostnaderna har för budgetåret 1983/84 beräknats till 817 .3 milj. kr. 
Beloppet inkluderar räntekostnader till kommunerna för tiflskjutet finan
sieringskapital på 68 milj. kr. vilket motsvarar det fulla förräntningskravet. 
Gentemot kommunerna uppfylls därmed den ursprungliga förutsättningen 
att full förräntning på tillskjutet finansieringskapital skulle utgå från bud
getåret 1983/84. Utbetalning av skulderna avseende bristande förräntning 
för tidigare år beräknas kunna påbörjas fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Överskottet. för inleverans till staten. har enligt ovan beräknats till 94.6 
milj. kr. Full förräntning, beräknat efter en räntefot på 13 %. skulle kräva 
188 milj. kr. Förräntningen av statskapitalet motsvarar därmed ca 50% av 
det fulla förräntningskravet. 

Intäkterna för budgetåret 1984/85 har nu bedömts till I 003 milj. kr. 
Beloppet inkluderar en generell volymökning av antalet landningar och 
antalet passagerare på 3 % samt en genomsnittlig taxehöjning på 7 o/c från 
1984-11-01. 
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Kostnaderna för budgetåret 1984/85 har bedömts till 914 milj. kr. Till 
grund för denna bedömning ligger bl. a. att personalvolymen kan minskas 
med ca I% j~imfört med budgeterad volym för budgetåret 1983/84. Löne
ökningarna liksom prisökningarna för övriga driftkostnader har beräknats 
till 7 %. Vid beräkningen av ränteersättningar till kommunerna har antagits 
att utbetalning av tidigare skulder kan påbörjas detta år. Överskottet har 
för budgetåret 1984/85 beräknats till 89 milj. kr. vilket motsvarar ca 43 % av 
det fulla förräntningskravet. 

Tabell 31!. Luftfartsverkets driftbudget för budj!etåren 19112/83 - 1984/85 (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drifl- Utfall. Drift Be räk- Be räk-
budget budget ning ning 

Rörelseintäkter 850.1 828.6 949,9 911.9 I 003.0 
Rörelsekostnader -635,3 -637,3 -721.1 - 721.1 - 798.8 
Riire/serc.rnlrar fiire 

a1·skrii·ni11i:ar 214.8 191.3 228.8 190,8 204.2 
Avskrivningar - 87.0 - 92.2 - 96.0 - 96.0 -115.0 
Riirc/.1·eres11/rat 127.8 - 99.1 132,8 94,8 89,2 
Kommunala skatter - 0,1 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 
Åu•ts iil·erskoll 127,7 98.9 132.6 94.6 89.0 
In leverans 110,5 93.9 122.4 93.9 90.4 
Därav: 
Av föregående års resultat t7.9 17.9 22.9 22.9 23.6 
Av ärets överskott 92.6 76.0 1 99,5 2 71.02 66,8 
Överskott i procent av 

i medeltal disponerat 
statskapital 9.9 7.5 9.2 6.5 5.6 

1 Enligt regeringsbeslut bar 15 milj. kr. av överskottet utbetalats till LIN som bidrag 
till finansieringen av bolagets matartrafik. 
2 Enligt regeringsbeslut betalas 13 milj. kr. av överskottet ut till LIN som bidrag till 
finansieringen av bolagets matartrafik. 

Tabell 39. Luftfartsverkets intäkter !milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drift- Utfall Drift Beräk- Be räk-
budget budget ning ning 

Tmflkintiikter 

Landningsavgifter 154.0 154,5 177.5 177.5 
Passageraravgifter 144.0 135.0 148.6 148.6 
Terminaltjänstavgifter 54.1 47.3 48,3 48.3 
Hangar och parkering 4,4 3.7 5.9 5.9 
U ndervägsavgifter 149.2 155,7 167.8 167,8 

Summa trafikintäkter 505,7 496,2 548.1 548,I 591,3 

Ö1·rii:a intäkter 206.0 214.4 237.2 237.2 261.4 

Ersättning för flygtrafik-
tjänst m. m. 84.8 87.1 86.4 86.4 95.2 

Luftfartsinspektionens 
avgifter 13.7 15.7 17.8 17,8 19.6 

Finansiella och extraordi-
niira intiiktcr 2.9 15.2 4.4 4.4 4.5 

Effekt av planerade taxe-
höjningar 56.0 1 18,02 31.0~ 

Intäkter totalt 850,I 828,6 949,9 911,9 1003,0 

1 Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 14,5 % från 1983-11-01. 
2 Motsvarar taxehöjning på genomsnittligt 4 % från 1983-11-01. 
J Motsvarar taxchöjning på genomsnittligt 7 7c från 1984-11-01. 
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Tabell 40. Luftfartsverkets kostnader (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drift- Utfall Drift- Be räk- Be räk-
budget budget ning ning 

Personalkostnader 

Löner 262,2 264.2 287.4 287.4 
Sociala kostnader 86.1 84.3 97.2 97.2 
Div. personalomkostnader 28.1 28.8 30.3 3U.3 
Avgår: Ersättning från 

försäkringskassan -8.3 -9.0 -9.I -9.1 

Summa personalkostnader 368,1 _,68,3 405,8 405,8 430,0 

Sakkostnader 
Materialkostnader 63.3 58.4 73.4 73.4 
Tjiinster åt utomstående 63.4 71.0 70.3 70.3 
Administrativa kostnader 5,4 7,8 10.1 JO. I 
Ersättningar till andra myn-

digheter m. m. 80.8 81.4 86.2 86.2 

Summa sakkostnader 212,9 218,6 240,0 240,0 254,0 
Kommunala räntor 51.6 1 46.3 fi8.0 68.0 101.0 
Avskrivningar 87.0 92.2 96.0 96.0 115.0 
Finansiella och extraordi-

nära kostnader 2.8 4,3 7.5 7.5 14.0 

Kostnader totalt 722,4 729,7 817,3 817,3 914,0 

' Reducerad till faktiskfberäknad måluppfyllelse. 

RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 93 900 000 kr. för bud

getåret 1983/84 och till 90 400 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2115 Förenade fabriksverkens inlevererade öl·erskott 

Förenade fabriksverkcns överskott för de senaste fem räkenskapsåren 

och till staten inlevererat överskott för de senaste fem budgetåren framgår 

av följande tabell. 

Tabell 41. Förenade fabriksverkens överskott (milj. kr.) 

Räkenskapsår 

1978179 
1979/80 (18 mån) 
1981 
1982 
1983 

1 Prognos 

Överskott 

59,0 
47.2 
50,3 
49.1 
53,0 1 

Budgetår 

1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

Inlevererat 
till staten 

14.4 
61.0 
48,7 
50.3 
40,4 

Förenade fabriksverken har fr. o. m. år 1981 kalenderår som räkenskaps

år. Räkenskapsåret 1979/80 omfattade perioden den 1 juli 1979 - 31 decem

ber 1980. 
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Förenade fabriks verken har i skrivelse till RRV den 2 november 1983 

beriiknat inleveransen av överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 

till 54,6 milj. kr. resp. 66,8 milj. kr. 

Utdrag ur förenade fabriksverkens skrivelse: 

Utfallet för år 1983 har beräknats med utgångspunkt från vårt halvårs
bokslut. Nya prognossiffror kommer att tas fram under första hälften av 
november i samband med utarbetandet av vårt bokslut för tredje kvartalet 
och har således tyvärr ej kunnat beaktas. 

Beriikningen för 1984 bygger i huvudsak på vår operativa långsiktsplan. 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt har minskats på grund av de 
av FMV aviserade nedskärningarna av beställningarna för flygvapnet samt 
överförandet av markteleverksamheten vid FFV Underhåll till dotterbola
get FFV Elektronik AB. Budget- och LSP-arbetet pågår och beräkningen 
för 1984 kan komma att justeras ytterligare. Resultatet härav framkommer 
i driftstaten som kommer att avliimnas enligt instruktion före den I decem
ber. 

Avskrivningarna har bcriiknats kalkylmässigt i enlighet med FFVs in
struktion. 

Antalet heltidsanställda beriiknas vid utgången av 1983 uppgå till ca 
5600. 

Investeringarna för 1983 beriiknas uppgå till 66,5 milj. kr. 
Förräntningskravet på statskapitalet har beräknats efter 12 % riinta 

t. o. m. den 30juni 1983. därefter med 13 %. En nedjustering med 8.1 
milj. kr. har gjorts år 1983 enligt regeringsbeslut 1983-03-03. 
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Tabell 42. Förenade fabriksverkens driftstat för räkenskapsåren 1982 - 1984 
(milj.kr.I 

1982 1983 1984 

Drift- Utfall Drift Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter 1517.7 1595.6 1917,7 I 783,2 I 833.2 
Rörelsekostnader -1321.5 -1433,I -1754,2 -1630.7 -1693.I 
Rörelseresultat fört' 

al'skril•ningar 196,2 162,5 163.5 152,5 140.I 
Avskrivningar enligt 

plan 38,8 - 42,2 - 47,7 - 45,I - 48,6 
Riirdsere.rnltat e.fier 

ai·.1·kri1.or1ir1gar 157,4 120,3 115,8 107,4 91.5 
Finansiella poster 20.0 3,2 - 12.0 3,0 - 2.5 
Extraordinära poster 8.5 - 17,8 - 8.5 - 8,5 - 8.5 
Resultat före boksluts-

dispositior1er och skatt 128,9 105,7 95.3 JOl ,9 80,5 
Bokslutsdispositioner 70.I - 52.3 - 36,I 46.3 - 12.7 
Kommunala skaller 1.0 - 0,9 - 1.0 - 1.0 - 1,0 
ÅretJ resultlll 57.8 52,5 58,2 54,6 66,8 
Resultat i procent av 

i medeltal disponerat 
swtskapital I0,75 I0.75-12 12-13 12-13 13 

lnlel'eran.1· 48,8 49.1 61,2 53,0 63,8 
Därav: 
Av föregående års 

resultat 8.8 8,7 13.5 12.1 13,7 
Av årets resultat 40,0 40,4 47,7 40.9 50, I 
Avskrivningar på stats-

kapitalet 53,0 50.3 60,2 58.7 64,0 
Därav: 
Avskrivningar enligt 

plan 38.8 36.9 43, I 40,5 44,0 
Avskrivningar utöver 

plan 14.2 13.4 17.1 18.2 20.0 

Tabell 43. Förenade fabriksverkens rörelseintäkter (milj. kr.) 

1982 1983 1984 

Sektor Drift- Utfall Drift- Be- Beräkning 
stat stat riiknin& 

Försvarsmateriel 661,9 679,2 763.8 814.9 838,8 
Underhåll 850,8 909.0 1147,9 962.3 987.9 
Övrigt 5,0 7.4 6,0 6,0 6,5 
Summa 1517,7 1595,6 1917,7 1783,2 1833.2 

RRV ansluter sig till förenade fabriks verkens beräkning. Inkomsterna på 

titeln förenade fabriksverkens inlevererade överskott beriiknas till 

54600000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 66800000 kr. för budgetåret 
1984/85. 
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2J J6 Statens ''attenfallsverks inlevererade överskott 

Statens vattenfallsverks överskott och till staten inlevererat överskott 

för de senaste fem budgetåren framgår av följande tabell. 

Tahell 44. Statens vattenfallsverks Ö\'Crskott 1978/79-1982/83 (milj. kr.) 

Uuugetår 

1978179 
1979/l:<O 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

Överskott 

I 197.3 
I 147.9 
1474,7 
1428.6 
1679.0 

Därav inlevererat till staten under budgetåret 
1978179 1979/80 1980/81 198 I /82 1982/83 

950.0 247.3 
869.0 278.9 

973,8 500.9 
977.6 451 

I 197 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 2 260.0 milj. kr. 

S1a1ens valtenfallsverk har i skrivelse till RRV den 31 okiober 1983 

beräknat inleveransen av överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 

till 2 227. 7 milj. kr. resp. 2 396.0 milj. kr. 

Utdrag ur statens vattenfallsverks skrivelse: 

Kraft verksrörelsen 

Budgetåret 1983184 

I Vattenfalls driftstatsförslag, som upprättades i våras. angavs att hän
syn tagits till viss osäkerhet beträffande ekonomins utveckling m. m. Den
na os~ikerhet tog sig bl. a. uttryck i en viss försiktighet i bedömningen av 
den framtida intäkts- och prisutvecklingen. 

I hös! har beslut tagits om att införa nya högspänningstariffer fr. o. m. 
1984-01-0 I. De nya elpriserna innebär mindre prisökning än om nuvarande 
tariffer prolongerats samt en viss n:alprissänkning. Kontrakts1iden är satt 
till fem år. I denna inkomstberäkning har dessa nya elpriser använts. För 
detaljförsäljningen har nu gällande tariffer tillämpats. 

Den fasta kraftförsäljningen beräknas öka med nära I TWh jämfört med 
driftstaten. Huvuddelen av ökningen beror på Valtenfalls övertagande av 
BG Ks (AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning) distributionsrö
relse fr. o. m. 1983-07-01. 

Vattenfalls neltoförbrukning (egen kraftproduktion plus inköpt kraft 
minus försåld tillfällig kraft) beräknas öka med I TWh som en följd av den 
högre belastningen. 

Vattenkraftproduktionen beräknas bli 2,7 TWh högre än i driftstaten 
p.g.a. den goda vattensituationen. Av samma anledning kommer kärn
kraftproduktionen att nedregleras och beräknas minska med 2,6 TWh. Det 
tillfälliga kraftutbytet beräknas uppvisa en minskad nettoförsäljning (för
säljning minus inköp) med 0,9 TWh. 

Totalt beräknas rörelseintäkterna öka med 342 milj. kr. jämfört med 
fastställd driftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning väntas öka med 
297 milj. kr. Detaljförsäljningen väntas öka med 28 milj. kr. Tillfällig kraft
försäljning uppvisar en ökning med 17 milj. kr. 
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Kostnaderna för egen kraftproduktion beräknas minska med samman
lagt 60 milj. kr. Minskningen av den egna kärnkraftproduktionen väntas bli 
105 milj. kr. beroende på den lägre produktionsvolymen medan den ökade 
vattenkraftsproduktionen beräknas medföra ytterligare vattenkraftskatt 
om 40 milj. kr. Totalt uppgår därmed vattenkraftskatten till 490 milj. kr. 
För annan värmekraft väntas kostnaderna bli 5 milj. kr. högre än i driftsta
ten. 

Kostnaderna för främmande produktion (inköp av fast och tillfällig kraft) 
beräknas öka med 135 milj. kr. lnköpskostnaderna från FKA väntas öka 
med 83 milj. kr. p.g.a. bedömda kursförluster på utländska lån m. m. De 
tillfälliga kraftinköpen beräknas öka med 52 milj. kr. beroende på väsent
ligt större volym. 

Totalt beräknas rörelsens kostnader öka med 75 milj. kr. Detta innebär 
ett rörelseresultat före avskrivningar på 4190 milj. kr., en förbättring med 
267 milj. kr. jämfört med den fastställda drif'tstaten. 

De kalkylmässiga avskrivningarna (avskrivningar beräknade på nuan
skalTningskostnader) heräknas bli lika som i driftstaten och uppgå till I 893 
milj. kr. Avskrivning enligt plan. dvs. på historisk anskaffningskostnad 
beräknas bli 760 milj. kr. 

Finansiella intäkter väntas bli 35 milj. kr. lägre än i driftstaten, främst 
beroende på minskade ränteinHikter från FKA. Extraordinära inHikter 
väntas minska med 7 milj. kr.. p.g.a. lägre ersättning för försenad idrifttag
ning av kärnreaktorer. 

Det förbättrade resultatet väntas innebära högre kommunalskatt med 25 
milj. kr. jämfört med driftstaten. 

Resultat före ränta på statskapitalet uppgår till 2 165 milj. kr. 
Räntan på statskapitalet har beräknats till I 965 milj. kr., vilket överens

stämmer med driftstaten och motsvarar fastställt förräntningskrav på 13 %. 
Årets resultat utöver förräntningskravet beräknas därmed bli 200 

milj. kr. Under förutsättning att beräkningarna infrias kommer verket att 
föreslå att resultatet får avsättas till disponibla medel. I beslutet om de nya 
högspänningstarifferna låg som förutsättning möjligheten att bygga upp 
reserver som kan utnyttjas för resultatutjämning framför allt under senare 
delen av kontraktsperioden. 

B11di;1•ull't't 1984185 

Beräkningarna bygger på en inom verket upprättad intern budget som 
utgår ifrån normalårstillrinning till de vattenkraftproducerande älvarna, 
bedömd tillgänglighet för kärnkraft samt en belastningsökning med ca 7 %. 
lntäktsheräkningarna baseras på de nya tariffer som införs 1984-01-01. 
Beräkningarna har skett i prisnivå K = 810. vilket är bedömd prisnivå för 
1983/84. 

Utgående från dessa förutsättningar utvisar beräkningarna att årets för
räntningskrav på 2 148 milj. kr. eller 13 % på disponerat statskapital kom
mer att uppnås. 

Kanalrörelsen 

B1ulget<lre1 1983184 

Kanalrörelsen beräknades i driftstaten för innevarande budgetår ge en 
ränta på statskapitalet på 2,2 milj. kr. De förutsättningar som låg till grund 
för driftstaten gäller fortfarande varför inga ändringar skett. 
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Beräknat resultat och beräknad inleverans 

Det bör framhållas att den allmänna ekonomiska utvecklingen. valuta
kursutvecklingen. kärnkraftsblockens drifttillgänglighet, vattcntillrinning 
och belastningsutveckling är faktorer som starkt påverkar del ekonomiska 
resultatet och gör beräkningarna osäkra. 

Nedan angiven inleverans för budgetåret 1983/84 överstiger den redovi
sade riintan med 261 milj. kr., eftt:rsom inlcveransen avser ränta på totalt 
statskapital. dvs. även ränta på kapital bundet i anläggningar under uppfö
rande. Denna ränta finansieras genom anslag. För budgetåret 1984/85 
beräknas inleveransen överstiga resultatet med 245 milj. kr. 

Beräknad Beräknad 
ränta inlt:verans 

1983/84 1967 :!:!28 
1984/85 2 151 2396 
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Tabell 45. Statens vattenfallsverks driftstat för budgetåren 1982/83 och 1984/85 
(milj.kr.) 

Kraftvcrksrördsen 

Riirelsens intäkter 
Rörelsens kostnader 
Rörelseresultat före 

;1vskril'11i1111c1r 
Avskrivning<~r enl. plan 
Riirelsae.rn//l/t efter 

a1•skril'ni11i:ar 
Finansiella intäkter 
Finan~iella kustnader 
Extraordinära intäkter 
Extraordinära kmtnadcr 
Rl'.\'l/ltat fön- bok.tlut.1·-

dispositioner 
13okslutsdispusitioner 
Resultat .före skall 
Kommunalskatt 
Resultat före ränta på 
statskapitalet 
~änta på statskapitalet 
Arets resultat 
Ränta pä disponerat 

statskapital i prrn.:ent 
av i medeltal disponerat 
kapital 

Krafh·erks- och kanal-
rörelsen 

lnleverans 
Därav: 
Av föregående års ränta 
Av årets rlinta pä 

statskapital för anl. 
i drift 

Av årets ränta pä st:Hs-
kapitai för anl. under 
uppf. 

Egna avskrivningsmedel 
Därav: 
Avskrivningar enligt 
ohm~ 

A ~·~krirningar utöver 
phrn~ 

1982/83 

Drift
stat 

9489 
-5993 

3496 
- 723 

2773 
464 
107 
151 

3 281 
-1353 

1928 
- 250 

1678 
-1678 

0 

12 

450 

1192 

260 
2 341 1 

723 

I 182 

Utfall 

9753 
-6739 

3014 
- 737 

2277 
559 
121 
254 
86 

2883 
-1042 

1841 
98 

1743 
-1677 

66 

12 

451 

I 197 

252 
2101 1 

737-' 

942 

1983/84 

Drift
stat 

10847 
-6924 

3923 
- 850 

3 073 
445 

- 154 
139 
30 

3 473 
-1333 

2140 
- 175 

1965 
-1965 

0 

13 

482 

1466 

280 
1893 

850 

I 043 

1 Här ingär extra avskrivning med 436 milj. kr. motsvarande tidigare erhållen ersätt-
ning för kärnkraftförscningen. som enligt regeringsbeslut 1982-01-21 skall inbetalas 
till statsverket med samtidig nedskrivning av statskapitalet. Beloppet redovisas inte 
öv.:r result:.uräkningen. 
" Enligt resultaträkningen. 
:• Varav 14 milj. kr. ej inbetalats till statsverket. 

8 Rihdage11 1983184. I sam/. Nr 100. Bilai.:a 1.2 

Nv be
räkning 

11 189 
-6999 

4190 
- 760 

3430 
410 
154 
132 
30 

3 788 
-1423 

2 365 
- 200 

2 165 
-1965 

200 

13 

482 

1466 

280 
1893 

760 

I 113 

1984/85 

Beräkning 

11551 
-7287 

4 264 
- 800 

3464 
48~ 

- \01 
28 

3 87ti 
-1528 

2 348 
- 200 

2 148 
- z 148 

LI 

13 

501 

1620 

275 
2 039 

801 

I 238 
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Tabcll 46. Driftslat för kraftverken (milj. kr.) 

1982/83 1983184 1984/85 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beriikning 
stat Siat räkning 

Rörelsen1· inriikrer 
Elförsäljning m. m. 

Fast kraftförsäljning 
Engrosförsäljning 6036 6189 6722 7019 
Detaljförsäljning 851 948 I 032 I 060 

Tillfällig kraft 531 558 636 653 
Transitering 410 439 461 461 
Engangs<ivgifter .~2 27 25 25 
Y ärrneförsälj ning 12 17 22 22 
Summa elförsäljning m. m. 7 872 8178 8898 9240 9849 

Arbeten åt utomstående 1566 1484 1874 1874 1639 
Övriga rörelseintäkter 51 91 75 75 63 
Summa rörelsens intäkter 9489 9753 10847 11189 11551 

Rörelsem kostnader 
Produktions- och di-

strihutionskostnader 
Egen produktion 

Vattenkraft - 329 552 75h 797 
Kärnkraft -I 030 -I 050 -1307 -I 202 
(varav briinsle) (-354) (-387) (-499) (-407) 
Annan viirmekrati -248 -236 -'- 173 -· 177 
(varav bränsle) (-110) (-109) (-40) (-45) 
Övriga produktionsanläggningar -I -I 

Summa -1607 -1838 -2 237 -2177 

Främmande produktion 
Fast kraft -1619 -1923 -1654 -1737 
Tillfällig kraft -293 -474 -142 -19-1 

Summa -I 932 -2397 -1796 -1931 

Distribution -453 -473 -499 -499 
Fastighi:tsskötsel -34 -40 -40 -40 

Summa produktions- och distributionskostna-
der -4026 -4 748 -4572 -4647 -5191 
Arbeten iit utomstående -1566 -1484 -I 874 -1874 -I 639 
Förstudier, administra-

tions-, utvecklings- och 
försiiljningskostnader 

Administrations- och 
försäljningskostnad · -193 -190 -207 -207 
Förstudier -84 -60 -72 -72 
Forskning, utveckling, 
demonstration (FlJD) -159 -115 - 197 -197 
Kris- och heredskapskostnadcr -· 15 -14 -17 -17 
Övriga kostnader +50 -128 +15 +15 

Summa -401 -507 -478 -478 -457 

Summa rörelsens kost-
nader -5993 -6739 -6924 -6999 -7287 

Riird.l'!'re.rnl!at Ji'ire 
111'.1·kri1•11i11g11r 3496 3014 3 923 4190 4264 

Avskrivningar enligt plan -723 -737 -850 --760 -800 
Rc'ird"'res11/1111 ejin 

a1·skri1·11ing11r 2 773 2 277 3 073 3430 3464 
Finansiella intiikkr 

Utdelning p<I aktier i dott.:rföretag 12 12 12 12 
L:td.:lning r•I aktier och andelar i andra 
fi>retag 2 2 2 
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1982/83 1983/84 19~4/85 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Räntor från dotterföretag 368 370 396 363 
Övriga finansiella intäkter 82 175 35 33 
Kursvinster I 

Summa 464 559 445 4IO 485 

Finansiella kostnader 
Ränta på rörlig kredit -5 -5 
Ovriga räntekostnader -107 -121 -149 -149 

Summa -I07 -121 -154 -154 -IOI 
Extraordinära intäkter 

Realisationsvinster JO 
Ersättning för för-

scnad idrifttagning 
av kärnreaktorer 151 158 1()7 100 

lnvestcringsavdrag 78 30 30 
Bidrag från staten för 

bortskrivning av pro-
jekteringskostnader 
för Tjäkovarats 
kraftstation 5 
Övrigt 3 2 2 

Summa 151 254 139 m 28 
Extraordinära kostnader 

Nedskrivning motsva-
rande investerings-
avdrag -30 -30 

Lämnade rabatter till 
FKA avseende uran-
anskaffning -79 

Bortskrivning av ned-
lagda projekterings-
kostnader för 
"IJäkovarats kraft-. 
station -5 
Övrigt -2 

Summa -86 -30 -30 
Resultat fiire bokslwsdispositioner och skall 3 281 2883 3473 3 788 3 876 
Boks/11tsdispo.1·itiont'r 

Skillnad mellan pen-
sionskostm1d och pen-
sionsutbetalning n 14 10 10 10 
Avskrivning utöver 

plan' -1182 -942 -I 043 -I 133 -1238 
Avsättning till 

lagerreserv -193 -193 -300 -300 -300 
Upplösning av 

lagerreserv 79 

Summa -1353 -I 042 - I 333 -1423 -1528 
Resultat före skatt 1928 1841 2140 2 365 2 348 
Kommunalskatt -250 -98 -175 -200 -200 
Resultat före ränta 
på stalskapitalet 1678 I 743 1965 2 165 2 148 
Ränta på statskapitalet -1678 -1677 -1965 -1965 -2 148 
Årets resultat 0 66 0 200 () 

Flirräntningspliktigt 
stalskapital vid 
årets slut 16400 16564 18020 18020 19360 
1 Inkl. engångsav-
skrivningar motsvarande 
intäktsbokförda engångs-
avgifter me<l 32 27 25 25 26 
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Tabell 47. Driftstat för kanalrörelsen (milj. kr. l 

1982/83 1983/84 

Drifl- Utfall Drift-
stat stal 

Riirelsens i111äk1er 
Ersät1ning för viss ka-

nattrafik 28.9 28.9 37.2 
Övriga irafikintäkter h,9 6.5 7,0 
Arbeten åt ucomstående 0.2 
Övriga rörelseintäkter 1.2 1.9 1.4 

Summa rörelsens inliikter 37.0 37.3 45.8 

Riire/.l"l'n.1· ko.1"/tuuler 
Drift och underhåll -30.5 -29,8 -36.2 
Arbeten åt utomstående -0.2 
Administrativa kostnader -5.0 -h.O -6.8 
Summa rörelsens kost-

nader -35.5 -35,X -43,2 
Rörelsae.rn/lllt före 

avskrivningar 1.5 1.5 2,6 
Avskrivningar -0.2 -0.1 -0.4 
Ri.ire/.H'resultat 1•jier 

111·skriv11ingar lJ 1.4 2,2 
Extra ordinära 
intäkter 0.1 
Resultat före ränta 

på statskapitalet 1.3 1.5 1 1 

J!.änta på statskapitalet -u -1.5 -2.2 
Arets resultat 0 0 0 

RRV ansluter sig till statens vattenfallsvcrks beräkning. Inkomsterna på 

titeln statens vattenfallsverks inlevererade överskott beräknas till 

2227 716000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 2 396000000 kr. för budget

årt!l 1984/85. 

2117 Domänverkets inkvcreradc överskott 

Domänverkets överskott för de fem senaste räkenskapsåren och till 

staten inlevererat överskott för de fem senaste budgetåren framgår av 

följande rabcll. 

Tabcll 48. Domänverkets överskott (milj. kr.) 

Räkenskapsår Överskull Budgetår Inlevererat 
till staten 

1978 70.0 197809 20,0 
1979 72,0 1979/!lO 41,6 
1980 135.0 1980/81 I 10,5 
1981 180,0 1981/82 97,4 
1982 132.5 1982/83 89.> 

(984/85 

Ny be- lkr:ikning 
r:ikning 

37,2 36.2 
7.0 7.0 
0,2 0,2 
1.4 1,4 

4.\8 44,8 

-36.2 -34.7 
-0.2 -0.2 
-6.8 -6.8 

-43,2 -41,7 

2,6 3, I 
-0.4 -0.5 

1 1 2,h .;..,.;.. 

~.2 2.6 
-2.2 -2.6 

() () 
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I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har inkomsterna på denna titel 

tagits upp med 40 milj. kr. 

Domänverket har i skrivelse till RRV 28 oktober 1983 beräknat in leve

ransen av överskott under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 76 milj. kr. 

resp. 58 milj. kr. Av inlevcransen under budgetåret 1982/83 hänför sig 20 

milj. kr. till år 1981 (industridepartementet 1981-12-22). In leveransen i 

övrigt under budgetåret 1982/83 utgörs av 30% av årsvinsten för år 1982 

140 milj. kr.) och den fasta delen för år 1983 (30 milj. kr.). Under budgetåret 

1983/84 består inleveransen av 30% av årsvinsten för år 1983 (46 milj. kr.) 

och den fasta delen för år 1984 (30 milj. kr.). lnleveransen under budgetåret 

1984/85 består av 30% av årsvinsten för år 1984 (28 milj. kr.) och den fasta 

delen för i1r 1985 (30 milj. kr.). 

Utdrag ur domänverkets skrivelse: 

Enligt ! 968 års riksdagsbeslut skal! regeringen fastställa ett avkastnings
krav (inleverans av överskottsmedel) grundat på en flerårsplan. För fem
årsperioden 1980-1984 har regeringen föreskrivit att domiinverket. som 
avkastning på domänfonden. skall för vart och ett av åren 1980-1984 till 
staten inleverera dels en fast del pä 30 milj. kr., dels en rörlig del motsva
rande 30 procent av överskottet efter skatt. dock minst 40 milj. kr. Under 
1981 har dessutom regeringen vid två skilda tillfällen beslutat om en 
höjning av utdelningen för 1980 och 1981 med totalt 30 milj. kr. 

I domänverkets årsredovisning för 1982 lämnas en närmare redogörelse 
för verksamheten under detta år. Överskottet för 1982 blev 133 milj. kr. 

Beräkningen för 1984 grundar sig på en preliminiir budget. Arbetet med 
denna kommer att fortgå under hösten. Beräkningen för 1985 bygger på en 
grov bedömning. 

Rörelseintiikter 

Rörelseintäkterna för 1983 väntas öka i förhållande till 1982 till följd av 
ökade virkespriser. Ökningens storlek motverkas av att försålda virkes
kvantiteter beräknas minska. 

Riirclsekos tnader 

Rörelsekostnaderna för 1983 beräknas öka i takt med rörelseintäkterna. 
Avverkningskostnaderna beräknas dock i kr/m3 fub öka något snabbare än 
virkespriserna. 

Resultat 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt beräknas 1983 minska 
något jämfört med 1982. För 1984 och 1985 beräknas resultatet bli 141 resp. 
I03 milj. kr. 

Under 1983 inlevereras 89 milj. kr. till statsverket. Inleveransen under 
1984 beriiknas uppgå till 76 milj. kr. 



Prop. J 983/84: 100 I 18 

/nl'(:Steringar 

Investeringarna under åren I 983-1985 .beräknas till följande (milj, kr.): 

1983 1984 1985 

Aktier 10 15 
Maskiner och inventarier 112 127 110 
Mark. byggnader och mark-

anläggningar 137 131 133 

Summa 259 273 243 

Personal 

Antalet anställda (personår) var 6 374 under 1982 och beräknas under 
1983 uppgå till ca 6 200. En fortsatt minskning är att vänta kommande år. 

Tahell 49. Domänverkets resultaträkning för åren 1982-1985 

1982 1983 

Beräk- Utfall Be räk- Be räk-
ning ning ning 
okt. dec. okt. 
1982 1982 1983 

Rörelseintäkter I 785 I 835 1 802 1889 
Rörelsekostnader -1506 -1526 -1550 -1569 
Rörclserernltat före 

avskrivningar 279 309 252 320 
Räkenskapscnliga avskrivningar -125 -122 -134 -133 
Rört'iseresultat 154 187 118 187 
Finansiellt netto 9 10 -6 I 
Extraordinära poster 
Rcrnltat före hnksluts-
dispositioner 163 197 112 188 
Bokslutsdispositioner -5 -32 -10 -2 
Kommunala skatter -34 -32 -34 -34 
Årets överskott· 124 133 68 152 
In/ei·erans 84 84 87 89 
Överskott i procent av 
i medeltal disponerat 
statskapital IU 12.4 6.0 13.4 

RRV ansluter sig till domänverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

domänverkets inlevererade överskott beräknas till 76000000 kr. för bud

getåret 1983/84 och till 58 000 000 kr. för budgetåret I 984/85. 

2121 Statens vägverks inlevererade överskott 

Räkenskapsåret för statens vägverk omfattar perioden I januari - 31 

december. Till inkomsttiteln inlevereras ränta på de anläggningstillgångar 

som vägverket disponerar. Räntan beräknas på den genomsnittliga kapital

behållningen under kalenderåret. Den genomsnittliga kapitalbehållningen 

beräknas efter anskaffningsvärdet minskat med normal- och indexavskriv

ningar vid kalenderårets början resp. slut. Beräkningen sker efter den 

1984 1985 

Beräk- Be räk-
ning ning 

1957 2035 
-1660 -1768 

297 267 
-154 -162 

143 105 
-2 -~ 

141 103 
-15 -9 
-:14 -34 

92 60 
76 58 

7,7 4.8 
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genomsnittliga procentsatsen som gällt under året som förräntningskrav 

för statens investeringar i allmänhet. 

J skrivelse till RRV den 25 oktober 1983 har statens vägverk beräknat 

överskottet efter räntesatsen 12.5 % för år 1983 och 13 % för därpå följande 

år. Statens vägverk beräknar inkomsterna till 30.9 milj. kr. för budgetåret 

1983/84 lverksamhetsåret 1983) och till 33.5 milj. kr. för budgetåret 1984/85 

(verksamhetsåret 1984!. 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln 

statens vägverks inlevererade överskott beräknas till 30900000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 33 .500 000 kr. för budgetåret 1984/8.5. 

2122 Sjöfartsverket~ inlevererade överskott 

Till inkomsttiteln inlevercras ränta på de anläggningstillgångar som sjö

fartsverket disponerar. Räntan beräknas på bokfört statskapital. I skrivel

se till RRV den 18 oktober 1983 har sjöfarts verket beräknat överskottet 

efter räntesatsen 13 % för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Sjöfartsverket 

beräknar inkomsterna på titeln till 66.0 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och 

till 68.0 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sjöfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 66000000 kr. för bud

getåret 1983/84 och till 68000000 kr. för budgetåret 1984/8.5. 

2123 Inlevererat Ö\'erskott av uthyrning a\' ADB-utrustning 

Till inkomsttiteln överförs ett belopp som svarar mot statens avkast

ningsränta på kapitalbehållningen vid budgetårets ingång för ADB-utrust

ning som finansierats över rcservationsanslaget XIII D 2 Anskaffning av 

ADB-utrustning. 

Statskontoret har i skrivelse till RRV den 12 oktober 1983 beräknat 

överskottet efter räntesatsen 13 o/r; för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Inkomsterna på titeln beräknas tiil 43,2 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och 

till 54,0 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln 

inlevererat .överskott av uthyrning av ADB-utrustning beräknas till 

43 156 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 54 000 000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

2131 Riksbankens inlevererade överskott 

Riksdagen har genom lag (1934: 437) för Sveriges riksbank förordnat 

bestämmelser för riksbanken. Enligt lagen äger riksdagen förfoga över 

riksbankens behållna årliga vinst med det undantaget att om riksbankens 
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reservfond inte uppgår till 500 milj. kr. skall minst 10% av vinsten avsättas 

till densamma. 

Riksbankens resultat för kalenderåret 1981 blev 5 425 milj. kr. varav 

2000 milj. kr. inlevercrades till titeln budgetåret 1981/82. Resultatet for år 

1982 blev 6949 milj. kr. varav 4000 milj. kr. inlevererades till titeln budget

året 1982/83. 

Riksbanken har i skrivelse till RRV den 20oktober 1983 schablonmässigt 

beräknat inkomsterna på titeln till 4000,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84 

och till 4 000,0 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till riksbankens beräkning. Inkomsterna på titeln riks

bankens inlevererade överskott beräknas till 4 000000000 kr. för budget

året 1983/84 och till 4000000000 kr. för budgetåret 1984i85. 

2141 Myntverkets inlevererade överskott 

Inkomsterna på titeln härrör från myntningsverksamhcten. Inkomsterna 

utgörs av nominella värdet av präglade mynt med avdrag av kostnaden för 

inköpta metaller o<.:h halvfabrikat. Färdiga mynt levereras allt efter beho

vet till riksbanken som sätter in motsvarande belopp på statsverkets 

checkräkning i riksbanken för myntverkets räkning. I mindre utsträckning 

sker försäljning direkt till samlare m. fl. 
I skrivelse till RRV den 20oktober 1983 beräknar myntverket inkomster

na till 128.0 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 122.0 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. Under budgetåret 1983/84 planeras tillverkas cirka 20 

milj. 5-kronorsmynt. Nedräkningen av inkomsterna pft titeln mellan bud

getåren 1983/84 och 1984/85 beror bl. a. på att tillverkningen av 5-kronors

mynt beräknas minska till 15 milj. budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till myntverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

myntverkets inlevererade överskott beräknas till 128000000 kr. för bud

getåret 1983/84 och till 122000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2151 Tipsmedel 

AB Tipstjänst anordnar tips och lotto. Tipsinsatsen utgör 60 öre per rad. 

lotto utgör insatsen I krona per spelfält. Hälften av insatserna skall 

fördelas bland vinnarna. För att bestrida sina kostnader får AB Tipstjänst 

ta i anspråk del av insatserna. På inkomsttiteln redovisas överskottet av 

AB Tipstjänsts verksamhet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetärcn framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

424.9 
399.2 

1980/81 

624.0 
610.8 

1981/82 

827,0 
777.5 

1982/83 

795.1 
874.6 

1983/84 

937.0 
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I skrivelse till RRV den 27 oktober 1983 har AB Tipstjänst beräknat 

inkomsterna på titeln till 997.6 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 

I 127,3 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Ökningen av inkomsterna på titeln 

mellan budgetåren 1983/84 och 1984/85 beror bl. a. på införandet av den 

nya spelformen Joker fr. o. m. vecka 39 år 1984. Joker beräknas oms~itta ca 

5 milj. kr. per vecka. 

RRV ansluter sig till AB Tipstjänsts beräkning. Inkomsterna på titeln 

tips medel beräknas till 997 600 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

I 127 300 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2152 Lotterimedel 

Svenska Penninglotteriet AB skall i mån av tillgång i lotteriet inom en 

månad efter den dag då dragning förrättats till kammarkollegiet betala in 

ett belopp som motsvarar försäljningssumman för sålda lotter efter avdrag 

av dels den totala vinstsumman inkl. vinstskatt, dels det belopp bolaget har 
tagit i anspråk för att bestrida sina kostnader. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1979/80 

296.1 
336;7 

1980/81 

360,8 
378,9 

191W82 

415.4 
382.3 

1982/83 

403.7 
396.7 

1983/84 

396.4 

I skrivelse till RRV den 24 oktober 1983 har Svenska Penninglotteriet 

AB beräknat inkomsterna på titeln lotterimedel till 399, I milj. kr. för bud

getåret 1983/84 och till 415,0 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Beräkningar

na baseras på faktisk försäljning t. o. m. den 15 oktober 1983. 

RRV ansluter sig till Svenska PenningloHeriet ABs beräkning. Inkoms

terna på titeln lotterimedel beräknas till 399069000 kr. för budgetåret 

.1983/84 och till 415032000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 

Under denna rubrik redovisas de överskott som statens civila fastighets

förvaltning ger upphov till. 

RRV har erhållit uppgifter från kriminalvårdsstyrelsen, byggnadsstyrcl

sen och generaltullstyrelsen om de beräknade överskotten av statens civila 

fastighetsförvaltning. De beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 

1983/84 och 1984/85 framgår av tabell SO. 



Prop. 1983/84: 100 122 

Tahell 50. Ö•·erskott av civil fastighetsfön·altning budgetåren 1983/84 orh 1984/85, 
tusental kr. 

2211 Överskott av kriminalvårdsstyrelsens 
fastighet.~förvallning 

2214 Överskott av byggnadsstyrelsens 
fastighetsförvaltning 

22 I~ Överskott av genernltullstyrelsens 
fastighetsförvaltning 

1983184 

500 

412481 

589 

Summa 413 570 

1984/85 

520 

320 225 

3 782 

324527 

Byggnadsstyrelsens årsbokslut skall inlämnas till regeringen före den I 

november varje år med förslag till disposition av överskott resp. täckning 

av underskott. Verksamhetens överskott inlevereras med ett års eftersläp

ning till inkomsttiteln överskott av byggm1dsstyrelsens fastighetsförvalt

ning. Verksamhetens överskott budgetåret 1982/83 beräknas till 412,5 

milj. kr. Medlen inlevereras budgetåret 1983/84. Verksamhetens överskott 

budgetåret 1983/84 beräknas till 320,2 milj. kr. Medlen inlevereras budget

året 1984/85. Minskningen av överskottet mellan budgetåren samman

hänger med att bokslutet för budgetåret 1982/83 omfattar endast kostnader 

för tre kvartal när det gäller verksamheten med att hyra in lokaler. Detta 
heror på att bokslutet för första gången i sin helhet gjorts efter bokförings

mässiga principer budgetåret 1982/83. 

RR V ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Överskott av civil 

fastighetsförvaltning beräknas uppgå till 413 570 000 kr. för budgetåret 

1983/84 och till 324 527 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2300 Ränteinkomster 

Under denna rubrik redovisas statens ränteinkomster vid statlig utlå

ning. För vissa inkomsttitlar redovisas ränta (ofta statens normalränta) på 

kapitalbehållningen för verksamheten utan att någon utlåning ägt rum. 

Kapitalbehållningen för dessa verksamheter utgörs i många fall av real

kapital dvs. inte fordringar som är fallet vid utlåningsverksamhet. 

Inkomsterna vid denna inkomsthuvudgrupp är indelade i sju inkomst

grupper, vilket framgår av nedanstående uppställning. 

Ränteinkomster (milj. kr.) 

23 IO, 2320 
2330 
2340 
2350 
2360 

2370 
2380. 2390 

Räntor på niiringsl&n 
Räntor på bostadslån 
Räntor på studielån 
Räntor på energisparlån 
Räntor på medel avsatta 
till pensioner 
Räntor på bcredskapslagring 
Övriga ränteinkomster 

Summa 

1982/83 
Utfall 

425 
7 229 

42 
373 

180 
667 

I 336 
10252 

1983/84 1984/85 
Prognos Prognos 

466 609 
8099 8837 

40 24 
415 511 

6 6 
936 I 152 

1489 1603 
11451 12742 
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RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingår i 

inkomsthuvudgruppen ränteinkomster. 

2311 Räntor på lokaliseringslån 

Inkomsterna på titeln utgörs av ränta på lokaliseringslån som utlämnats 

enligt 1964 och senare års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. Statens 

industriverk beräknar inkomsterna på titeln till 290,0 milj. kr. för budget

året I 983/84 och 295 .0 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till statens industriverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln räntor på lokaliseringslån beräknas till 290000000 kr. för budgetåret 

1983/84 och till 295 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2324 Räntor på telel·erkets statslån 

I televerkets treårsplan föreslås att statskapitalct den 30juni 1984 om

vandlas till ett amorteringsfritt statslån den I juli 1984. Detta belopp beräk

nas uppgå till 2 240 milj. kr. Räntan på det nya statslånet beräknas med 

nuvarande ränteläge uppgå till 290 milj. kr. per budgetår. 

Under inkomsttiteln 2112 Televerkets inlevererade överskott nämns att 

regeringen ännu inte tagit ställning till treårsplanen. Om regeringen följer 

televerkets treårsplan föreslår RR V att räntan på statslånet redovisas på 

den nya inkomsttiteln 2324 Räntor på televerkets statslån. 

Inkomsterna på titeln räntor på televerkets statslån beräknas uppgå till 

290 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Den utgående balansen på 

lånefordringar för lån till bost<1dsbyggande var c<163 671 milj. kr. per den 30 

juni 1983. För ca 95% av dessa lånefordringar gäller den statliga bostads

låneräntan. För resterande lånefordringar gäller lägre räntesatser. 

Räntan på statliga bostadslån är 13 ,0 % för kalenderåret 1983 <SFS 

1982: 1074). Denna räntesats. tillsammans med ett antagande om en årlig 

nyutlåning på 6 miljarder kr., ligger till grund för beräkningen av räntein

komster på lån för bostadsbyggande. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln ränteinkomster på lån för bostads

byggandc till 8 098 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 8 836 000 000 

kr. för budgetåret 1984/85. 
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2.'71 Räntor på hrrcdskapslagring och förrådsanläggningar 

Inkomsterna redovisas av statensjon.lbruksniimnd och överstyrelsen för 

ekonomiskt fiirsvar. Räntan beräknas efter statens avkastningsränta. 

Överst}Telsen för ekonomiskt fi"!rsvar och statens jordbruksniimnd erhåller 

anslagsmedei for räntekostnaderna. Riintorna inlevereras i juni avseende 

hela budgetåret. Riintan som avser varulagret beräknas utifrån värderingen 

av varulagret vid resp. budgetårs ingång. Värdet pft anläggningstill

gångarna anlags varn oförändrat under perioden, dvs. avskrivningar och 

nyinvesteringar balanserar varandra. Räntesatsen är för hela prognospe

rioden satt till 13 C.lr·. 
·Överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens jordhruksnämnd be

räknar inkom~terna på titeln till 9~6.2 milj. kr. för budget<°1ret 1983/84 och 

till I 152 miij. kr. för budgctftrcl 1984/85. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning. Inkomsterna på titeln 

räntor på beredskapslagring beriiknas till 936 165000 kr. för budgetåret 

1983/84 och till 1151768000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2396 Ränleinkomster på det av hyggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet 

Fr.o.m budgetåret 1981/82 redovisas förräntningen av det förvaltade 

kapitalet hos byggnadsstyrelsen under denna inkomsttitel. Tidigare redovi

sades dessa inkomster under inkomsttiteln för överskott av byggnadssty

rclsens fastighetsförvaltning. Räntekostnaderna beräknas med hjälp av 

statens avkastningsränta. För budgetåret 1983/84 har en räntesats på 13 % 

använts !SFS 1983: 2041. Även för budgetåret 1984/85 har en avkastnings

ränta om 13% använts i prognosen. 

Byggnadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till ca I 263 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84 och ca 1354 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till byggnadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på 

titeln riinteinkomstcr på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet 

beräknas till 1 262 500 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 1 353 500 000 

kr. för budgetåret 1984/85. 

2400 Aktieutdelning 

Inkomsterna utgörs av avkastningen på statens aktieinnehav. Inkoms

terna redovisas av kammarkollegiet. 

2411 Inkomster av statens aktier 

Utfallet för budgetåret 1981/82 samt beräknade inkomster (utdelning) för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 enligt aktiebolagens uppgifter framgår av 

tabell 51. 
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Tabell 51. Inkomster av statens aktier budgetåren 1982/83-1984/85, tustontul kr 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utfäll Prognos Prognos 

AB Aerotransport 17 625 17625 17625 
Apoteksbolagel :\B 1500 I 500 I 500 
Ccmenta AB 1957 800 600 
Företagskapilal AB 500 .:iOO 500 
AB Industrikredit 3 600 3600 3600 
Lantbrukskredit AB 300 300 300 
Post- och Kreditbanken 82 368 95040 135 000 
Statskonsull AB 180 180 180 
AB Svensk Bilprorning 29 29 29 
AB Svensk Exportkredit 13 750 21000 21 OlJO 
Swedair AB 225 0 0 
Svenska Pcnningluttcriet AB 5 
Systembolaget AB 25 25 25 
AB Tipsljänst 5 5 5 
AB Vin- & Spritcentralen 750 7.50 750 
Värdcpapperscentralen AB 180 180 180 
Svenska Elektriska Materiel-

kontrollanstalten 180 195 195 
Övriga 225 

Total! 123404 141 734 1814!14 

RRV beräknar inkomsterna på titeln inkomster av statens aktier till 

141 734 000 kr. för bu<lgetårt:t 1983/84 och till 181 494 000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

2500 Offentligrättsliga avgifter 

De offentlisrättsliga avgifterna tas ut av myndigheter mt:'<l reglerande 

verksamhet bestående av tillsyn, kontroll. tillståndsgivning etc. Avgifterna 

fastställs vanligen av regeringen. Efterfrågan på de tj~inster som produ

ceras styrs av lagar, förordningar eller liknande. Inkomsterna av dt::nna 

verksamhet betraktas som offentligrättsliga avgifter oavsett om det !inns 

koppling mellan inkomstc:r och ulgifter i form av ett uttalat t:konomiskt mål 

för verksamhelen. 

RRV har erhållit uppgifter från olika mynJigheter på flertalet inkomsttil

lar under offentligrättsliga avgifter. RRV kommenlerar i det följande några 

av dessa inkomsttitlar. 

2517 Registerhållningsavgift 

för fordon som är registrerat och inte avställt utgår rc:gistc:rhrdiningsav

gift. Avgiften för bil, motorcykel. traktor, motorredskap och släpvagn tas 

ut en gång per år. Detta sker samtidigt med all fordonsskatt påförs. För 

terrängfordon tas däremot en engiingsavgift ut i samband med skyltavgif

ten. Största delen av dessa inkomster tillförs anslaget TSV: Bil- och 

körkortsregistret m. m., vilket är ett s.k. I 000-kr. anslag. 
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Den I januari 1982 höjdes registerhållningsavgiften för terrängfordon 

från 60 kr. till 80 kr. samt för andra fordon från 30 kr. till 40 kr. (SFS 

1981: 1127). De ökade inkomsterna som följd härav redovisas för närvaran

de under inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 

(prop. 1981/82: 100). Budgetåret 1982/83 uppgick den del av registerhåll

ningsavgiften som redovisades under nämnda titel till 44 milj. kr. Eftersom 

dessa inkomster är relativt stora och hänför sig till huvudgruppen Offent

ligrättsliga avgifter föreslår RRV att en speciell inkomsttitel härför uppförs 

på statsbudgeten. 

RR V föreslår att en ny inkomsttitel benämnd registerhållningsavgift 

införs fr. o. m. budgetåret i984/85. Inkomsterna på titeln registerhållnings

avgift beräknas till 43000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2518 Fyravgifter, farlcdsvaruavgifter 

De statliga sjöfartsavgifterna består av fyravgifter, farledsvaruavgifter 

samt lotsavgifter. Lotsavgifterna redovisas på särskild inkomsttitel. För 

gods som förs till eller från Sverige utgår fyravgift och farledsvaruavgift. 
Fyravgift utgår även för passagerarfartyg i utrikestrafik. Farledsvaruavgif

ten är dels distansberoende, dels differentierad efter varuslag. medan 
fyravgiften tas ut för varje registerton av fartygets nettodräktighet. In

komsterna redovisas av tullverket. 

Sjöfartsverket beräknar inkomsterna på titeln enligt nedanstående tablå .(milj. kr.). 

Redovisat Beräknat 

1982/83 1983/84 1984/85 

Farleds varuavgift 209,8 217,9 225,9 
Fyravgift 123,0 127.9 132.7 

Summa 332,8 345,8 358,6 

Avgår till: 
H:mdelsfloHans kultur-

och fritidsfond 7,0 6,0 8,0 
Trollhättc kanalverk 28.9 37,2 35,0 
Vänerns seglationsstyrelsc 5.7 5,6 6.0 
H ammarbyleden 1,5 1.6 1.6 
Rahatter m. m. 0,5 1.0 1,0 

Summa netto 289,2 294,4 307,0 

RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

fyravgifter, farledsvaruavgifter beräknas till 294 400 000 kr. för budgetåret 

1983/84 och till 307 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 
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2532 Utsökningsavgifter 

Den !januari 1982 upphörde exekutionsavgiftskungörelsen (SFS 

1971: !027) att gälla. Vid samma tidpunkt trädde förordningen om utsök

ningsavgifter !SFS 1981: 1185) i kraft. Enligt denna förordning skall i mål 

hos kronofogdemyndigheterna ersättning för förrättningskostnader, dvs. 

statens kostnader för förfarandet hos myndigheterna, tas ut genom ucsök

ningsavgifter. Dessa utgörs av grundavgift, försäljningsavgift och särskild 

avgift. Inkomsterna härav redovisas under inkomsttitel 2532 f.n. benämnd 

exekutionsa vgifter. 

RRV föreslår med hänvisning till ovanstående att denna inkomsttitel 
fr. o. m. budgetåret I 984/85 benämns utsökningsavgifter. Inkomsterna be

räknas till 86500000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 90500000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

2535 Avgifter för statliga garantier 

Staten lämnar skilda slag av garantier för lån som tas upp av privata och 

statliga företag samt av organisationer och enskilda personer. Denna verk

samhet bruttoredovisas i stor utsträckning fr. o. m. budgetåret 1983/84. 

Inkomsterna tillförs inkomsttitlarna 2535 Avgifter för statliga garantier och 

4138 Återbetalning av tidigare infriade garantier. l normalfallet utgår en 

kreditgarantiavgift med en procent på utestående garanterat belopp. 

Inkomsterna på titeln redovisas bl. a. av riksgäldskontoret, statens in

dustriverk, lantbruksstyrelsen och fiskeristyrelsen. RRV ansluter sig till de 

prognoser som dessa myndigheter har lämnat. 

Inkomsterna på titeln avgifter för statliga garantier beräknas till 

I 06 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 130 000 000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

2537 Miljöskyddsavgift 

Miljöskyddslagen (ML) har till syfte att förebygga vattenförorening, 

luftförorening, buller och andra miljöstöringar från fast egendom. Lagen 

anger vilka krav som skall uppfyllas för att en miljöfarlig verksamhet skall 

få bedrivas. Tillsynen och tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet 

utövas av koncessionsnämnden, länsstyrelserna och naturvårdsverket. I 

prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslås att en 

avgift skall utgå för att täcka myndigheternas kostnader i samband med 

prövning enligt ML liksom kostnaderna för myndigheternas tillsyn. Skyl

digheten att betala avgift föreslås gälla företag och anläggningar som är 

förprövningspliktiga enligt bestämmelserna i miljöskyddsförordningen 

(SFS 1969: 388). Den kostnad som skall finansieras med avgifter beräknas 
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uppg{1 till ca 105 milj. kr. i 1983 års pris- och löneläge. I propositionen 

föreslås att avgiftsskyldigheten bör gälla fr. o. m. den I juli 1984. 

RRV föreslår att en ny inkomsttitel benämnd miljöskyddsavgift införs 

fr. o. m. budgetåret 1984/85. Inkomsterna beräknas till 105 000000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslås att en 

särskild miljöavgift tas ut på bekämpningsmedel och handelsgödsel för att 

uppnå en minskad användning av dessa medel. Avgiften föreslås börja 

gälla fr. o. m. den I juli 1984. I propositionen sägs vidare att den kosinad 

som avgiften kommer att medföra inte får utgöra skäl för höjda konsument

priser. 

H.RV föreslår att en ny inkomsttitel benämnd miljöavgift på bekämp

ningsmedel och handelsgödsel införs fr. o. m. budgetåret 1984/85. Inkoms

terna beräknas till 120000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2539 Täktavgift 

Enligt naturvårdslagen (NVL) krävs länsstyrelsens tillstånd för täkt av 

sten. grus, sand. lera eller andra jordarter. Tillsyn enligt NVL utövas i 

första hand av länsstyrelserna. 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslås att 

avgiftsskyldighet skall gälla alla täkter för vilka det krävs tillstånd enligt 

NVL. Avgifterna bör täcka naturvårdsverkets och länsstyrelsernas kost

nader för prövning av tillståndsärenden och tillsyn över täkterna lik.som 

kostnaderna för grusinventering och för administration av avgiftssystemet. 

Av giftsskyldigheten föreslås gälla fr. o. m. den I juli l 984. 

RRV föreslår att en ny inkomsttitel benämnd täktavgift införs fr. o. m. 

budgetåret 1984/85. Inkomsterna beräknas till 16000000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

2600 Försäljningsinkomster 

Försäljningsinkomster redovisas av myndigheter som säljer varor eller 

tjänster till enskilda persom:r, företag eller offentliga institutioner. Priserna 

bestäms vanligen av myndigheten själv (efter samråd med RRV). Det finns 

ofta konkurrerande företag inom verksamhetsområdet. Det pris som köpa

ren får betala täcker vanligtvis hela kostnaden eller en inte obetydlig del 

därav. RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som 

ingår i försäljningsinkomstcr. 
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2617 Lotsavgifter 

Budgetåret 1982/83 uppgick inkomsterna till 50.6 milj. kr. I statsbudge

ten upptogs inkomsterna för budgetåret 1983/84 till 57 milj. kr. Sjöfartsver

ket beräknar inkomsterna för budgetåret 1983/84 till 57,4 milj. kr. och för 

budgetåret 1984/85 till 59 ,5 milj. kr. Sjöfansverket har i sina beräkningar 

tagit hänsyn till den planerade höjningen av de allmänna sjöfartsavgifterna 

med 4 % fr. o. m. den 15 november 1983. 

RRV ansiutc1' sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

lotsavgifter beräknas till 57 400000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

59 400 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 

Uppdragsverksamheten vid riksantikvarieämbetet finansieras fr. o. m. 

budgetåret 1983/84 över ett I 000-kr. anslag. Detta innebår att inkomsterna 

i stället för att levereras in på inkomsttitel används i den löpande verksam

heten. För alt täcka in det undaskott som uppkommit i verksamh1.:ten 

under tidigare år skall riksantikvarieämbetet successivt leverera in mot

svarande medel på inkomsttiteln. 

RRV ansluter sig till riksantikvarieämbetets beräkning. Inkomsterna på 
titeln inkomster vid riksantikvarieämbetet beräknas till 11 430000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 300000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2700 Böter m. m. 

I denna inkomstkategori ingår böter, viten och andra straffavgifter som 

ink iir knutna till någon typ av skatt. lnkomsthuvudgruppen Böter m. m. 

är undcrindelad i tre inkomsttitlar, restavgifter, bötesmedel och vattenför

oreningsavgifter. 

2711 Restavgifter 

Restavgifter redovisas av riksskatteverket, länsstyrelserna. tullverket 

och trafiksäkerhets verket. På inkomsttiteln redovisas restavgifter och till

Higgsavgifter enligt uppbördslagen och uppbördskungörelsen samt avgifter 

och riintor i vissa andra fall. Uppbörden av restavgifter överförs successivt 

från länsstyrelserna till riksska11everket i och med alt kronofogdemyndig

ht:terna ansluts till REX-systcmet. Först vid utgfingen av budgetåret 

1983/84 beräknas samtliga kronofogdemyndigheter vara anslutna. vilkd 

medför viss osäkerhei i beräkningarna. 

RRV beräknar inkomsterna på litc\n restavgifter till \90000000 kr. för 

budgt:tåret 1983/84 och till 209000000 kr. för budgetåret 1984/~5. 

9 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 1.2 

; . 
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2712 Bötesmcdd 

Bötcsmedel redovisas av riksskatteverket, tullverket, trafiksäkerhets

verket och de länsstyrelser som ännu inte anslutits till REX-systcmet. På 

inkomsttiteln redovisas böter i form av dagsböter. normerade böter eller 

penningböter. Dagsböter ådöms till ett antal av minst en och högst ett

hundratjugo allt efter brottets svärighetsgrad och fastställs till visst belopp 

med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet och ekonomiska 

förhållanden i övrigt. Normerade böter bestäms efter värdet av föremålet 

för brotlet. Beträffande penninghöter stadgas att om det för böter iir utsatt 

visst högsta belopp ej över I 000 kr .. ådöms de omedelbart i penningar. 

Böter och viten tillfaller staten om inte annat är föreskrivet. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

bötesmedel beräknas till 172000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

176 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 

På denna inkornsthuvudgrupp finns endast inkomsttiteln 28 I I med sam

ma namn som huvudgruppen. 

Tillfälliga inkomster samt andra inkomster, som ej är hänförliga till 

annan titel i statsbudgeten. redovisas på denna inkomsttitel. Inkomsterna 

på titeln uppgick till 2 169.9 milj. kr. för budgetåret 1982/83. I tabell 52 

redovisas några av de största inkomstposterna på titeln under de tre 

senaste budgetåren. 

Tabell 52. Övriga inkomster av statens verksamhet (milj. kr.) 

Särskild rällsverkan 
Förlusttäckningsavgifter 
Trafiksäkerhetsavgifter 
Rewrs till Statsföretag AB 
Revers tili Eriksson 
Överlåtebt' av aktier i AB 
ASEA-ATOM till ASEA AB 
Återbetalning från Export
kreditnämndcn 
Återbetalning av kostnader 
för svenska FN-styrkor 
Återbetalade lån för inlösen 
av fastigheter i TUVE 
Slutredovisning BT-Kemi 
Oljeskadccrsättningsfonden 
Ersiillning för skyddade 
verkstiider 
Aroetslöshetsllinden 
Avve..:kling av vissa 
statliga fonder 
Öve1forda medel från 
rescrvationsanslag 
Diverse 

Summa 

1980/81 

5,0 
14.5 

5.5 

16,2 

102,5 

815,2 

868.1 
70,4 

1921,8 

1981/82 

6.3 
13.3 

5,5 

27.3 

4,1 
0,6 

775,0 

1118.6 
139.2 

1079,9 

1982/83 

9.6 
11.5 
44.5 

44,6 

50,0 

11.9 

290,8 

1495,6 

65.0 
146.4 

2169,9 
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Budgetåret 1979/80 övertog staten det kommunala kostnadsansvaret för 

skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. m. Som kompensation för 

övertagandet har staten erhållit sammanlagt 2 325.1 milj. kr. av landstingen 

och av vissa kommuner. Ersättningarna upphörde fr. o. m. budgetåret 

1982/83. 

Arbetslöshetsfonden och arbetsmarknadsutbildningsfonden löstes upp 

vid utgången av budgetåret 1980/81. Av behållningen på arbetslöshetsfon

den har 309,2 milj. kr. använts för eftersläpande utgifter för arbetsmark

nadsutbildningen. Resterande del, 290,8 milj. kr. levererades in på denna 

inkomsttitel under budgetåret 1982/83. 

Under budgetåret 1982/83 slutfördes i stort sett avvecklingen av vissa 

statliga fonder i enlighet med riksdagens beslut den I december 1982 (prop. 

1982/83: 213). De medel som frigjordes under det gangna budgetåret upp

gick till 1495,6 milj. kr. 

Överförda medel från reservationsanslag är sådana medel som i enlighet 

med regeringsbeslut eller på grund av att dispositionstiden gått ut inte 

längre får disponeras. Dessa medel har omförts från statsbudgetens utgifts

sida till denna inkomsttitel. 

RR V beräknar inkomsterna på titeln övriga inkomster av statens verk

samhet till 574000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 400000000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 
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3000 Inkomster av försåld egendom 

Med inkomster av försii.ld egendom menas realkapitalp[1verkande in
komster, vilka stuten erhåller i utbyte för en motprestation. 

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m. 

Huvudgruppen avser försäljning av byggnader, maskiner och apparater 

samt transportmedel. 

Vid försäljning av en anläggningstillgång som utgör en del av myndighe

tens förräntningspliktiga statskapital skall de medel som motsvarar till

gångens bokförda värde tillföras vederbörlig inkomsttitel inom inkomsthu

vudgruppen 3100 Civila myndigheters inkomster av försålda byggnader 

och maskiner. Från detta undantas försäljning av anlägg.ningstillgång för 

vilken gäller att medel motsvarande avskrivningar inte skall inlevereras till 

statsverket. Med en anliiggningstillgi'tngs bokförda viirde förstås i detta 

sammanhang tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för ackumuh:rade 

avskrivningar på anskaffningsviirdet (SFS 1982: 49). 

Tabell 53. Affärsverkens inkomster av försålda byggnader och maskiner hndgdårcn 
19113/114 och 1984/115, tusental kr. 

3111 Post verkets inkomster av förs<llda hyggnadcr 
och maskiner 

3112 Televerkets inkomster av försålda byggnadt:r 

1983/84 

och maskiner I 000 
3113 Statens järnvägars inkomster av försålda 

byggnader och maskina -· I 00 000 
3114 Luftfartsverkets inkomster av försillda ' 

byggnader och maskiner 
3115 Fön:nade fabriksverkens inkomster av för

sålda byggnader och maskiner 
31 lo Statens vattt:nfallsverks inkomster av för-

sålda byggnader och maskiner 10 000 
3117 Domiinv.:rkets inkomster av fiirs:ilda 

byggnadt:r och maskiner 

Summa 811999 

1984/85 

1000 

~0000 

10000 

31001 

I skrivelser till RRV har domänverkc:t, förenade fabriks verken. luftfans

verket, postverkct, statens järnvägar, statens vattenfallsvcrk och telever

ket lämnat uppgifter om affärsverkens inkomster av försålda byggnader 

och maskiner. 

De bcriiknade inkomsterna p:'t titlarna i"ör budgetaren 1983/84 och 

1984/85 framgiir av tabell 53. 

Enligt rikshokföringen for budgetåret 1982/83 (stabbudgetcns utfall, 

uppgick statens jiirnviigars inkomster av försålda fastigheter och maskiner 

till I :B milj. kr. Utfallet enligt statens järnviigars bokslut är 13 milj. kr. 
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Skillnaden är 120 milj. kr. Riksbokföringen avslutades emellertid innan 

statens järnviigars hokslut blev klart. Statens järnvägar beräknar inkoms

terna på titeln till 20 milj. kr. under budgetf1ret 1983i84. Efter korrigering 

för budgetåret 1982/83 beriiknas utfallet på titeln statens järnvägars in

komster av försålda fastigheter och maskiner för budgetåret 1983/84 bli en 

utgift på 100 milj. kr. 

Utfallet under inkomsttitelgruppen affärsverkens inkomster av försålda 

byggnader och maskiner m. m. beräknas bli en utgift på 88999000 kr. för 

budgetåret 1983/84. Inkomsterna under budgetåret 1984/85 beräknas till 

31001000 kr. 

Kriminalvårdsstyrelsen. statens vägverk. sjöfartsverket. statskontoret, 

byggnadsslyrelsen och general!ullstyrelsen har lämna! uppgifter till RRV 

om civila myndigheters inkomster av försälda byggnader och maskiner. De 

beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 1983/84 och 1984/85 

framgår nv tabell 54. I de fall markviirdet inte har gått att särskilja från 

värdet av den sålda egendomen har hela försäljningssumman förts till 

inkomsttitlarna 3121-3126. 

Tahell 54 Ch·ila myndigheters inkomster a,· försålda hyggnader och maskiner hudget
åren 1983/84 och 1984/85, tusental kr. 

19!U/84 1984/85 

3121 Kriminalvårdsstyrclsens inkomster av 
försålda byggnader od1 maskiner 300 1200 

3122 Statens viigvcrks inkomster av 
försålda byggm1der och maskiner 002 4152 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 50 50 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m. m. HJO 100 

3 I 25 Byggnadsstyrclsens inkomster av 
förstilda byggnader och maskiner 2000 2000 

3126 Generallullstyrelsens inkomslcr av 
försålda byggnader och maskiner I 700 300 

Summa 8452 7802 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Civila myndigheters 

inkomster av försålda byggnader och maskiner beräknas till 8452000 kr. 

för budgetåret 1983/84 och till 7802000 kr. för budgetåret 1984/85. 

3131 Förs,·arets myndigheters inkomster a,· försålda byggnader och 

maskiner 

Enligt rcgleringsbrev för 1983/84 avseende försvarets myndigheters ma

terielanskaffning och fastighetsförvaltning m. m. skall med avsteg från 

förordningarna 1982: 49 och 1982: 51 om statliga myndigheters medelsredo

visning m. m. vid försäljning av anläggningstillgångar. inkomster från för

säljning av anläggningstillgångar i de enskilda fall försäljningsbcloppet 
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överskrider 300000 kr. tillföras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av 

statens verksamhet. I de fall försäljningsbeloppet är högst 300000 kr. skall 

hela beloppet tillgodoföras berörda anslag. 

Kapitaltillskott till försvaret för investeringar i mark och byggnader 

skrivs omedelbart av med 100%. Eftersom varje inleverans av medel på 

inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom bl. a. skall härröra från en 

transaktion som kan klassificeras som realkapital på verkande föreslår RRV 

att inkomsttitel 3131 Försvarets myndigheters inkomster av försålda bygg

nader och maskiner utgår ur statsbudgeten för budgetåret 1984/85. 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning 

lnkomsthuvudgruppen omfattar försäljning av mark. skog. insjöar och 

underjordiska tillgångar. Om markvärdet inte kan särskiljas från värdet på 

den försålda egendomen skall hela försäljningssumman föras till huvud

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

3211 Övriga inkomster av markförsäljning 

I skrivelse till RRV har byggnadsstyrelscn. generaltullstyrelsen. krimi

nalvårdsstyrelsen, sjöfartsverket och statens vägverk lämnat uppgifter om 

övriga inkomster av markförsäljning. 

De beräknade inkomsterna på titeln budgetåret 1983/84 och 1984/85 

framgår av följande sammanställning (tusental kr.). 

1983/84 1984/85 

Byggnadsstyrelsen I 000 1000 
Kriminalvårdsstvrelscn 70 100 
Övriga myndigheter 0 0 

Summa I 070 1100 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

övriga inkomster av markförsäljning beräknas till 1 070000 kr. för budget

året 1983/84 och till I I 00 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom 

Under denna huvudgrupp redovisas inkomster vid försäljning av imma

teriella tillgångar som brytningsrättigheter och fiskerättigheter. andra 

koncessioner och arrenden med avseende på marken samt patent och 

copyright. 
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3311 Inkomster av statens gruvegendom 

På inkomsttiteln redovisas arrendeinkomster för upplåtna gruvfyndighe

ter. Under budgetåret 198:!/83 var inkomsterna på titeln 4,7 milj. kr. I 

skrivelse till RRV beräknar nämnden för statens gruvegendom inkomster

na på titeln till 9,0 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 15,0 miij. kr. för 

budgetåret 1984/85. 

RR V ansluter sig till nämndens för statens gruvegendom beräkning. 

Inkomsterna på titeln inkomster av statens gruvegendom beräknas till 

9 000 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 15 000 000 kr. för budgetåret 

1984/85. 
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4000 Återbetalning av lån 

Till återbetalning av lån räknas återbetalningar iill statliga utlåningsor

gan. som erhåller alla sina medel från staten och som inte har nf1gon rätt att 

ta pi\ sig skulder gentemot andra. Exkluderade är finansiella institutioner 

som tar emot insättningar eller inlåningar. 

För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades större delen av den 

statliga utlåningen på statens utlåningsfonder och fonden för låneunder

stöd. Inom statens utlåningsfonder var utlåningen till stor del revolveran

de. dvs. återbetalningarna återfördes till resp. fond. I och med budgetom

läggningen budgetåret 1980/81 har revolveringen avskaffats för ett stort 

antal fonder. 

Inkomsttypen återbetalning av lån indelas i fem inkomsthuvudgrupper. 

vilket framg;1r av nedanstående uppställning. 

Återbetalning a\· lån (milj. kr.I 

1982/83 1983/84 1%4185 

Utfall Prognos Prognos 

4 IOO Aterbetalning av nä-
ringslån 365 395 333 

4200 Atcrhctalning av ho-
stadslän m. m. 1418 1700 1850 

4300 Aterbetalning av stu-
dielfm 711 I 125 908 

4400 Ä.terhc1<1lning av encr-
gisparlån 153 170 190 

4500 Atcrbetalning av övriga 
lån 331 369 305 

Summa 2978 3759 3586 

RR V kommenterar i del följande några av de inkomsttitlar som ingår i 

ovanstående inkomsthuvudgrupper. 

411 l . .\terbetalning av lokaliseringslån 

Inkomsterna p[1 titeln utgörs av återbetalningar på lokaliseringslån som 

utbetalas enligt 1964 och 'enare års riksdagsbeslut om regionalpolitiken. 

Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar inkomsterna på titeln till 235 milj. kr. 

för budgetåret 1983/84 och 235 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till arbetsmarknadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna 

på titeln återbetalning av lokaliseringslån beräknas till 235 000 000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och till 235 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 
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4212 ..\terbetalning av lån för hostadsbyggande 

Bostadsstyrelsen har beriiknat återbetalningarna av lån för bostadshyg

gandc till I 700 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och I 850 milj. kr. för bud

getåret 1984/85. En närmare redogörelse för kapitalbchf1ilningen återfinns 

under rubriken 2332 Ränteinkomster på lån för hostadsbyggande. 

RRV ansluter sig till bosladsstyrclsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

återbetalning av lån för bostadsbyggande heriiknas till I 700000000 kr. för 

budgetåret 1983/84 och I 850000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

4313 Återbetalning av studiemedel 

Inkomster på titeln utgörs dels av amorteringar av studiemedel. dels av 

återbetalning av felaktigt uppburet studiestöd. I statsbudgeten uppfördes 

inkomsterna med 780.4 milj. kr. Centrala studiestlidsnämnden !CSN) be

räknar nu inkomsterna till I 075.0 milj. kr. for budgetåret 1983/84 och 887,0 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. Uppjusteringen av prognosen för budget

året 1983/84 förklaras av att CSN beräknar att ca 300 milj. kr. skall inbeta

las i form av frivilliga inbetalningar p.g.a. den förhöjda rabaften som gäller 

under hösten 1983. 

RRV ansluter sig till centrala studiestödsnämndens beräkning. Inkoms

terna på titeln återbetalning av studiemedel beräknas till I 075 000000 kr. 

för budgetåret 1983/84 och till 887000000 kr. för budgelåret 1984/85. 
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5000 Kalkylmässiga inkomster 

De kalkylmässiga inkomsterna består av avskrivningar och statliga pen

sionsavgifter, netto. 

5100 Avskrivningar 

Med avskrivning menas en kalkylerad kostnad för ett kapitalobjekts 

värdeminskning under en viss period. Värdeminskningen. som kan bero på 

fysisk förslitning. benämns också kapitalkonsumtion. De avskrivningar 

som redovisas på dessa inkomsttitlar avser avskrivningar på affärsverkens 

och myndigheternas statskapital. 

Tahell 55. Affärsverkens avskrivningar, tusental kr 

5 I 11 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar· 
5113 Statens järnviigars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriks verkens avskrivningar 
51 In Statens vallenfallsverks avskrivningar 

Summa 

1983/84 

344000 
I 886000 

873 ()()() 
96000 
62400 

I 893 400 

s 154800 

1984/85 

117 000 

I 055 000 
115 000 
114600 

2 038 500 

3390100 

I skrivelse till RRV har förenade fabriksverken. luftfartsverket. postver

ket, statens järnvägar. statens vattenfalls verk och televerket lämnat upp

gifter om affärsverkens avskrivningar. Utdrag ur skrivelserna redovisas i 

samband med beräkningarna av affärsverkens inlevererade överskott <in

komsttitelgrupp 2110). De beräknade inkomsterna på titlarna för budget

åren 1983/84 och 1984/85 framgår av tabell 55. 
Postvcrkets avskrivningar under budgetåret 1983/84 beräknas uppgå till 

344 milj. kr. varav 300 milj. kr. utgör en extra avskrivning på statskapitalet. 

Televerket beräknar att avskrivningarna under budgetåret 1983/84 skall 

uppgå till 1 830 milj. kr. inkl. en extra avskrivning på statskapitalet på 50 

milj. kr. Rikshokföringen för budgetåret 1982/83 avslutades innan telever

kets bokslut blev klart. Under budgetåret 1983/84 görs i riksbokföringen en 

justering på 56 milj. kr. som hänför sig till budgetåret 1982/83. Televerkets 

avskrivningar för budgetåret 1983/84 enligt riksbokföringen beräknas såle

des uppgå till 1886 milj. kr. Om regeringen följer förslagen i televerkets 

treårsplan. som omnämns under inkomsttiteln 2112 Televerkets inlevere

rade överskott. upphör avskrivningarna mot statsbudgeten från budgetåret 

1984/85. 

Även statens järnvägars bokslut blev klart efter det att riksbokföringen 

avslutats för budgetåret 1982/83. Enligt SJs bokslut uppgick avskrivningar

na till 879 milj. kr. vilket är 17 milj. kr. mindre än enligt riksbokföringen. SJ 
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har beräknat avskrivningarna under budgetåret 1983/84 till 890 milj. kr. 

Efter justering för budgetåret 1982/83 beräknas SJs avskrivningar uppgå till 

873 milj. kr. enligt riksbokföringen. 

Inkomsterna under inkomsttitelgruppen affärsverkens avskrivningar be

räknas till 5 154800000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 3390100000 kr. 

för budgetåret 1984/85. 

5121 Avskrivningar på civila fastigheter 

r skrivelse till RRV har byggnadsstyrelsen. generaltullstyrelscn och 

kriminalvårdsstyrelsen beräknat inkomsterna av avskrivningar på civila 

fastigheter för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

De beräknade inkomsterna på titeln framgår av följande sammanställ

ning (tusental kr.). 

Byggnadsstyrelsen 
Generaltullstyrclsen 
Kriminalvårdsstyrclscn 

Summa 

1983/84 

210700 
805 

5 500 

217005 

1984/85 

227900 
1200 
6000 

235100 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på civila fastigheter beräknas till 217 005 000 kr. för budget

året 1983/84 och till 235 100000 kr. för budgetåret 1984/85. 

5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. komplementkostnader 

Uppdragsmyndigheter som tillämpar programbudgetering redovisar in

komster och utgifter för uppdragsverksamheten på förslagsanslag som tas 

upp med formellt I 000 kr. Särskilda utrustningsanslag har införts vid dessa 

myndigheter. 

Utgifter motsvarande avskrivning och förräntning av det kapital som 

lagts ned i utrustning skall till den de! de avser uppdragsverksamheten i 

den omfattning det framgår av regleringsbrev tas från uppdragsinkomster

na. Dessa medel skall omföras till denna inkomsttitel. Till titeln skall i 

vissa fall även omföras medel som motsvarar ersättning för portokostnader 

och medel som motsvarar räntekostnaden på disponerat rörelsekapital. 

Nedanstående tablå visar myndigheternas beräkningar (tusental kr.). 
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----
1983/84 1984/85 

Allm;inm1 advokatbyråer 128 17 
/\ rbetsmark nadss ty re ben J 800 3 400 
Konsument verket 40 40 
Marintekniska institutet SSPA fi 181 fi 723 
Myntverket 800 700 
Skogsv<1rdsst yrchcrna 17 )()0 29000 
Statens h;1ktcriologiska lahora· 

torium 5 000 5 ~tlO 
Statens institut för personal· 

administration <;ch personal-
utbildning 143 143 

Statens geotekniska institut 405 430 
Statens lantbrukskemiska labo-

ratoriurn 691 
Statens lantmäteriverk J 595 4337 
St;Hens provningsanstalt 6725 6800 
Statens utsiideskl,ntroll 358 376 
Statens v~g-· och trafikinstitut 860 720 
Styrelsen för teknisk utveckling 18000 19000 
Sveriges geologiska undersökning 1500 1500 

Summa 65326 711386 

Budgetåret 1982/83 inlcvcrerades 52,6 milj. kr. p<°1 titeln. Den heräknade 

ökningen av inlcvcranserna för hudgctåren 1983/84 och 1984/85 beror på 

nya riktlinjer fiir finansiering av skogsvårdsstyrelsernas kapitalbehov. in

nefattande bl. a. krav på inleverans av medel motsvarande ränta och av

skrivning på investeringslån !regleringsbrev för budgetåret 1983/84). 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på ti

teln uppdragsmyndighctcrs m. fl. komplementkostnader beräknas till 

65326000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 78386000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

5141 Statens vägverks avskrivningar 

Statens vägverks avskrivningar beräknas efter återanskaffningsvärdct 

för anläggningar resp. maskiner. För anläggningar görs en normalavskriv

ning på anskaffningsviirdet med varierande procentsatser för olika anlägg

ningsdclar. För maskiner görs en normalavskrivning som beräknas med 

hänsyn till återstående livslängd och anskaffningsvärdc. För både anlägg

ningar och maskiner görs dessutom en indexuppräkning av normalavskriv

ningen. 

I skrivelse Lill RRV den 25 oktober 1983 beräknar statens vägverk av

skrivningarna till 131.6 milj. kr. för budget:'\rct 1983/84 och till 138.7 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln 

statens vägverks avskrivningar beräknas till 131 600000 kr. för budgetåret 

1983/84och till 138700000 kr. för budgetåret 1984/85. 



Bilaga l.2 Rikrevisionsverkets inkomstberäkning 141 

5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 

På titeln redovisas avskrivningar på de anläggningstillgångar som bel<is

tar sjöfarts verkets anslag. Verkets avskrivningar beräknas efter tillgångar

nas ateranskaffningsvärde. Avskrivningarna beräknas för varje tillgi\ng 

som sumnrnn av planenlig avskrivning oc:h indexavskrivning. Planenlig 

avskrivning beräknas på anskaffningsvärdct. Indexavskrivning är en upp

räkning av planenlig avskrivning. Uppräkningen baseras på konsument

prisindex. 

I skrivelse till RRV den 18 oktober 1983 beräknar sjöfarts verket inkoms

terna till 84,0 milj. kr. för budgeiåret 1983/84 och till 97,0 milj. kr. för 

budgetåret 1984185. 

RRV ansluter sig till sjöfarts verkets beräkning. Inkomsterna pil titeln 

sjöfarts verkets avskrivningar beräknas till 84 000000 kr. för budgetåret 

1983!84 och till 97000000 kr. för budgetåret 1984185. 

5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 

Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot planmässig avskriv

ning av ADB-utrustning som finansierats över reservationsanslagel XIII 

D'.! Anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontoret har i skrivelse till RRV den I'.! oktober 1983 beräknat 

inkomsterna till 102.0 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 122.0 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till statskontorets beräkning. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på ADB-utrustning beräknas till 102 000000 kr. för budget

året 1983/84 och till 122 000 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar 

Till denna titel har 1. o. m. budgetåret 1981/82 inlevererats avskrivnings

medel för vissa iildre förrf1dsanläggningar. Fr.o.m. budgetåret 1982/83 har 

alla anläggningar invärderats. Avskrivningarna sker enligt plan. Översty

relsen för ekonomiskt försvar erhåller anslagsmedel för avskrivningskost

naderna. 

I skrivelse till RRV den 18 oktober 1983 beräknar överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar inkomsterna på titeln till 36.6 milj. kr. för budgetåret 

1983/84 och till 36.6 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning. 

Inkomsterna på titeln avskrivningar på förrådsanläggningar för ekono

miskt försvar beräknas till 36 617 000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 

36 617 000 kr. for budgetåret 1984/85. 
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5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

Under denna rubrik redovisas nettot av de på titeln redovisade inkoms

terna och utgifterna. På titelns inkomstsida bokförs de statliga myndighe

ternas lönekostnadspålilgg och ersättningar från de allmänna försäkrings

kassorna till riksförsäkringsverket avseende personalsjukpenningar på 

grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. Här redovi

sas liven de inkomster som tidigare redovislldes under uppbördstiteln 

Bidrng till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m. 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetår och det 

nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket och sta

kn~ iöne- och pensionsverk. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln 

redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 

Program I avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadspålägg 

utgår. 

Program 2 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönckost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall reducerat lönekostnadspålägg 

utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetalning av 

utgående personalpensionsförmåner. 

Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i program I. 

För program I gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar redo

visas ersättningar från de allmänna försiikringskassorna till riksförsäk

ringsverket på grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäk

ring. Förutom statliga myndigheter omfattar inbetalningarna fr. o. m. den I 

juli 1977 även vissa lärarkategorier. Dessa inkomster särredovisas i tabell 

56. 

De myndigheter som utbetalar lön från anslag där reducerat lönekost

nadspålägg skall utgå. redovisar del reducerade lönekostnadspålägget i 

program 2. De största inkomsterna i program 2 kommer från bidragsansla

gen rill driflen av grundskolor och gymnasieskolor samt från statens järn

vägar. 

Med undantag för de affärsdrivande verken, riksbanken och dess indu

strier samt riksdagens ledamöter utbetalas från inkomsttiteln de arbetsgi

varavgifter som staten är skyldig att erlägga. 

Vissa socialavgifter omförs vidare till andra inkomsttitlar. Som exempel 

kan nämnas avgiftt:rna till den allmänna sjukförsäkringen som förs över till 

inkomsthuvudgruppen 1200 Lagstadgade socialavgifter. Vissa andra so

cialavgifter omförs till fonder utanför statsbudgeten, exempelvis socialför

säkringsavgifien till försäkringen för tilläggspension. 
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Utgiftsposten avsättning till framtida kompletteringspensioner utgör en 

saldopost under program I och 2. Motsvarande medel redovisas ~om in

komst i program 3. Under utgiftsposten personalpensionsförmåner m. m. 

redovisas pensioner åt f.d. statstjänstemän m.11. som betalas ut av försva

rets civilförvaltning. riksförsäkringsvcrkt:t, sjöfartsverket och statens 

löne- och pensionsverk. 

Överskottet i program 3 är en saldopost och i.Jtgör det totala överskottet 

på inkomsttiteln. För buågctåret 1983/84 är lönckostnadspålägget oföränd

rat 39%. Den I januari 1983 höjdes arbetsmarknadsavgiften med 0,5 pro

c\.!ntenht:ter till 1.3 %. Vidare höjdes socialförsäkringsavgiften till den all

männa tilläggspensioneringen med 0,2 procentenheter och en allmän löne

avgift infördes på 2,0%. En tillfällig höjning av den allmänna löneavgiften 

till 3 % under perioden juli-december år 1983 (SFS 1983: 581) belastar 

inkomsttiteln första halvåret 1984. Saldot på inkomsttit~ln beräknas till 641 

milj. kr. för budgetåret 1983/84. Socialförsäkringsavgiften till den allmänna 

tilläggspensionen höjs med 0.4 procentenheter fr. o. m. den I januari 1984, 

varav 0.2 procentenheter skall bidra till finansieringen av löntagarfon

dc:rna. Riksdagen har för år 1985 inte fastställt storleken på avgiften för 

tilläggspensioneringen. I beräkningen av saldot på inkomsttiteln har ett 

antagande om oförändrat avgiftsuttag om 10% gjorts för år 1985. För 

budgetåret 1984/85 beräknas saldot till 700 milj. kr. 

RRV har mot bakgrund av det övt:rskott som beräknats för budgetårt:t 

J 983/84 och budgetåret 1984/85 valt att räkna med eti oförändrat lönt:kost

nadspålägg på 39% ävt:n för budgetåret 1984/85. 
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Tabell56. Statliga pen~ion~medel, netto (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Prognos Prngnos 

Program I 

Inkomster 
I I .öm:kost nad s pålägg 8635 9366 9820 
2 Personalsjukpenning m. m. I 193 I 280 I 356 

därav vissa lärarkategorier 422 448 475 

Summa 9828 10646 11176 

Utgifter 

I Sodali'örsiikringsavgift till 
försäkringen för tilliiggspcnsilrn 2004 2246 2 390 

2 Socialförsäkringsavgift till 
den al!miinna sjukförsäkringen 2106 2 201 2 317 

3 Socialförsäkringsavgift till 
folkpensioneringen i 891 2 189 2 305 

4 Lönegarantiavgift 42 46 48 
5 Delpensionsavgift 105 116 123 
6 Vissa yrkesskade.:rsättningar m. m. 39 44 4:1 
7 Ersättning frirn grupplivförsäkring 67 70 73 
8 Vuxenuthildningsavgift 53 58 62 
9 Arbetarskyddsavgift 33 36 38 

10 Barnomsorgsavgift 464 510 536 
Il Arbetsmarknadsavgifl 223 301 316 
12 Allmiin löm:avgift 218 575 486 
13 Avsällningar till framtida 

ko1nplt:lteringspensioner 2 583 2 254 2437 

Summa 9828 10646 11 176 

Program 2 

Inkomster 

Lönckostnadspfiliigg m. m. 1956 2 173 2 222 

Utgifter 

1 Ersältning tH111 grupplivförsäkring 28 32 35 
2 Avsättningar till framtida komplel· 

i.:ringspensioncr 1928 2 141 2 187 

Summa 1956 2 173 :! :!22 

Program 3 . 

Inkomster 

I A vsiittningar till framtidu 
komplettt:ringspensioncr 4511 4395 4624 

2 Hidrng till kostnader för polis-, 
domstols- och uppbördsväsendet 55 54 '!.? 

3 Vissu pensionsavgifter 17 15 16 

Summa 4583 4464 4667 

Utgifter 

I J>ersonalpensionsförmäner m. m. 3667 3 823 3967 
2 Overskott 916 641 700 

Summa 4 583 4464 4667 

RRV bcriiknar inkomsterna på titeln statliga pensionsavgifter. netto till 

641 000000 kr. för budgetåret 1983/84 och till 700000000 kr. för hudgetåret 

1984/85. 
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Tabellförteckning 

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomstsida budget

åren 1982/83- 1984/85 

2 Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse budgetåren 

145 

8 

1982/83 - 1984/85 I 0 

3 Lagstadgade socialavgifter för budgetåren 1982/83 och 

1983/84 11 

4 Skatt på varor och tjänster budgetåren 1982/83-1983/84 11 

5 Sammanställning av beräkningsresultat för budgetåren 

1983/84 och 1984/85 12 

6 Statsbudgetens utfall budgetåren 1978/79-1982/83 14 

7 Statligt taxerad inkomst för aktiebolag m.fl. åren 1971-1982 17 

8 Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetal-

ningar och forsknings- och u\\lecklingsavdrag fördelat på 

företagsstorlek verksamhetsåren 1982 och 1983 

9 a Effekter av ändrade skatteregler 1984 enligt prop. 

1983/84:69 

9 b Effekter av ändrade skatteregler 1984 fördelade efter under

skottets storlek och sammanräknad inkomst 

IOa Effekter av ändrade skatteregler 1985 enligt prop. 

1983/84:69 

10 b Effekter av ändrade skatteregler 1985 fördelade efter under-

18 

37 

38 

39 

skottets storlek och sammanräknad inkomst 40 

11 Effekter av ändrade skatteregler inkomståret 1983 41 

12 Begränsningen av det skauemässiga värdet av underskous-

avdrag för inkomståret 1983 42 

13 Statliga skatten 1983 niir tilliiggsbeloppet beräknats med 

olika underlag 43 

14 Fysiska personers skatt på inkomst. n.:alisationsvinst och 

rörelse 48 

15 Juridiska personers skatt på inkomst. realisatior1svinst och 

rörelse 

16 Ofördelbara skaller på inkomst, realisationsvinst och rörel-

se 

17 Lagstadgade socialavgifter 

18 Inkomster av arbetsgivaravgifter 

19 Folkpensionsavgift 

20 Beräkning av sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäk

ringens kostnader 

21 Inkomster och utgifter under inkomsttiteln sjukförsiikrings-

avgift. nello 

,.,,., Barnom!'>orgsavgift 

23 Vuxenutbildningsavgift 

10 Riksdagen 19831/i.I. I sa111/. Nr 100. Bilaga 1.2 

50 

51 

54 

57 

58 

60 

61 

62 
62 
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24 Övriga socialavgifter. netto 65 

25 Allmän löneavgift 66 

26 Mervärdeskatt budgetåret 1982/83 73 
27 Energiskatt budgetären 1983/84 och 1984/85 84 

28 Fordonsskatt budgetåren 1983/84 och 1984/85 92 

29 Kilometerskatt budgetåren 1983/84 och 1984/85 93 

30 Postverkets överskott budgetären 1978/79-1982/83 96 

31 Postverkets resultaträkningar budgetåren 1982/83-1984/85 98 

32 Post verkets rörelseintäkter och rörelsekostnader 99 

33 Televerkets överskott budgetåren 1978179-1982/83 99 

34 Televerkets driftstat budgetåren 1982/83-1984/85 101 

35 Statens järnvägars överskott budgetåren 1978/79-1982/83 103 

36 Statens järnvägars driftstat budgetåren 1982/83-1984/85 104 

37 Luftfartsverkets överskott budgetåren 1978179-1982/83 105 

38 Luftfartsverkets driftbudget för budgetåren 1982/83-

1984/85 106 

39 Luftfartsverkets intiikter 106 

40 Luftfartsverkets kostnader 107 

41 Förenade fabriksverkens överskott 107 

42 Fön:nade fabriks verkens driftstat för räkenskapsåren 

1982-1984 109 

43 Förenade fabriksverkens rörelseintäkter 109 

44 Statens vattenfallsverks överskott 1978179-1982/83 110 

45 Statens vattenfallsverks driftstat för budgetåren 1982/83-

1984/85 113 

46 Driftstat för kraftverken 114 

47 Driftstat för kanalrörelsen 116 

48 Domänverkets överskott 116 

49 Domiinverkets resultaträkning för åren 1982-1985 118 

50 Överskott av civil fastighetsförvaltning budgetåren 1983/84 

och 1984/85 122 

51 Inkomster av statens aktier budgetåren 1982/83-1984/85 125 

52 Övriga inkomster av stah:ns verksamhet 130 

53 Affärsverkens inkomstt:r av försålda byggnader och maski-

ner budgetären 1983/84 och 1984/85 132 

54 Civila myndigheters inkomster av försålda byggnader och 

maskiner budgetåren 1983/84 och 1984/85 133 

55 Affärsverkens avskrivningar 138 

56 Statliga pensionsavgifter. netto 144 
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BILAGOR 

Statsbudgetens inkomster budgetåren 1980/81-1982/83 

Tusental kronor 

147 

BilagaA 

1980/81 1981/82 1982/83 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inko~st, realisations~'inst och 
rörelse: 

1110 Fysiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska perso11ers skatt på inkomst, 
rea/i.rntio11s1·inst och riJre/se: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
n::lse 

1130 Ofördelbam skatter pc/ i11ko111st. 
rea/isations1·inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

I J.10 Öl'riga i11komstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
123 I Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkcsinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt ptl .fi1st ei;endom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

134818283 

34057117 

30214277 

30214277 

I 703 555 

1703555 

1470256 

1470256 

669030 
37377 

15 331 
3470 

612852 

33889574 

23 351 672 
4414023 
5 443 495 

673 365 
-109803 

48816 

68006 

2358247 

16 230 
16230 

140471359 

36250572 

29 759479 

29759479 

3 074 392 

3074392 

2661465 

2661465 

755 236 
42998 

20921 
2 854 

688463 

31250374 

23 567 835 
I 096909 
6110731 

672314 
-317434 

51 267 

68 752 

2741360 

55 04fJ 
5504h 

159429220 

39534121 

28CJ23 502 

28 923 502 

8477811 

8477 811 

I 290 215 

1290215 

842593 
54 745 

31964 
3 179 

752 705 

36032 151 

26 5'27 797 
-642 137 
6569521 

716103 
84 114 

54 544 

73256 
2648953 

3284062 

2284/fJ 
228416 
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1980/81 1981/82 1982/83 

1320 Föm1iigenl11.'tsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 An•sskatt och gävoskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt pä egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på \'aror och tjänster: 

1410 Allmänna försä/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430 Ska1t på specifika varor: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

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

försurning 

1440 Ö1'cr.l'kott 1·id j()rsii/jninK aF 1·aror 
med statsmonopo/: 
1441 AB Vin-& Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 

1450 Skatt ptl ~jiinster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och rek!am 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

/./60 Skall pi) l'iigtra}ik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilomt:terskatt 

602456 

588 142 

14314 

518258 
466854 

51 405 

I 221302 
I 221 302 

64513345 

37 31.J.1951 
37 304 951 

21273637 
4 774040 

661178 

522 187 
2999107 
4457 183 

992080 
I 013063 
5 854350 

438 
12 

200773 

114683 

86089 

650175 
123 839 
221 348 
233 687 
71300 

3 768670 
2 295 785 
1472 885 

717027 

702216 

14 811 

638077 
545 643 

92434 

1331210 
1331210 

70229052 

40664 ~43 
40664843 

23 330 707 
5 286118 

663 112 

583 851 
3090460 
4633 131 
I 114 746 
I 047 626 
6906891 

4 775 
3 

232 131 

139724 

92407 

733 176 
159551 
249810 
250730 

73 085 

3 906536 
2 272345 
1634191 

740603 

717871 

22 732 

694263 
559722 
134 541 

1620780 
1620780 

80578886 

45 423 102 
45 423 102 

28412443 
6659601 

685 526 

642473 
3008235 
4931025 
1282 771 
I 036888 
8272 155 

4006 
1437319 

15044 
3 085 

429076 

5239 

282 504 

175472 

107032 

811823 
150778 
300 251 
278958 
81836 

3Y89569 
2 302608 
1686961 
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1980/81 

1470 Skatt p<I import: 
1471 Tullmedel 

1480 Ö1·riga skatter på varor ocfl tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster 3\' statens verksamhet: 

2100 Rörclscöwrskott: 

2110 Af(iirs1·crke11s inle1·c·rernde överskorr: 
2 I I I Post verkets inlevererade över

skott 
2 I 12 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve-

rerade överskott 
2117 Domänverkets 

överskott 
inlevererade 

2120 Öl'l"iga myndigheters inlevererade 
överskott: 
212 I Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2 I 22 Sjöfarts verkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Rikshankens inlevererade överskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverkets inle1•ererade Öl'erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Överskott från spe/verksamhet: 
2°151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Överskott al' civil fa.1·tighetsförvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 

1315128 
1315 128 

12 

12 

14552022 

3941517 

1844561 

61848 

176491 

38055 

48735 

1408888 

110544 

/08608 

15957 

64023 

28628 

850000 

850000 

148656 

148656 

989691 
610794 
378897 

738331 

737 599 

1396 

149 

1981/82 

1361656 
I 361656 

3 

17761976 

5553578 

2162 527 

81564 

201137 

66272 

50317 

1665858 

97379 

140049 

31274 

73608 

35167 

2000000 

2000000 

91204 

91204 

1159798 
777493 
382 305 

317141 

317141 

408 

1982/83 

1659444 
1659444 

22407433 

8068046 

. 24368/0 

81504 

246680 

78880 

40400 

1900046 

89300 

129503 

29249 

62203 

38051 

4000000 

4000000 

230394 

230394 

1271339 
874621 
396718 

135034 

135 034 

198 
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1980/81 

2:! 12 Överskott av karolinska sjukhu
sets fastighetsförvaltning 

2213 Överskott av akademiska sjuk
husets fastighetsförvaltning 

2214 Överskott av byggnadsstyrel
sens fastighetsförvaltning 

22 I 5 Överskott av gencraltullstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2220 Överskott m' ./i"fr.1Tarets fastiRlietsför
l'{lltnini: 
22::! I Överskott av förrådsanläggning

ar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

2310. 2320 Riintor p1/ 11iiri111:slå11: 
2J 11 Räntor på lokaliseringslftn 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Riinteinkomster pä fiskbered

ningslån 
2316 Riinteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Riinteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Riintor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Riintor pil hostatls/ån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

li'tn 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsforsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrelsen 

2340 Riintor på .. 1·t1ulie/å11: 
2341 Ränteinkomster pc"1 statens lån 

för universitetsstudier 

150 

1981/82 

46201 

689877 

125 

731 

731 

5887971 

340100 
291699 

4 

760 
2112 

299 

275 
2247 

11 220 

6 
82 

29193 

2202 

4 811646 

41 

4810931 

385 

288 

40211 

23 

1982/83 

25954 . 

3591 

286606 

582 

8793973 

4/lW35 
338 653 

1898 
2322 

338 

204 
2 157 

14369 

5 
71 

55257 

2760 

6294208 

2 

6293 360 

359 

487 

37896 

15 

134064 

772 

10251525 

424 764 
313 141 

521 
3 587 

424 

294 
2065 

17467 

4 
53 

84160 

3048 

7229368 

7228705 

334 

328 

41446 

8 
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2342 Ränteinkomster på allmänna 
studielån 

2343 Räntor på övriga studielån, 
Kammarkollegiet 

2350 Riintor på energispar/ån: 
2351 Räntor rå energisrarUtn 

2360 Riinror pil medel c11'sutte1 till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster p[1 medel avsat

ta till civila tjänsterensioner 
2363 Riinteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepcnsioner 
2365 Rtintcinkomstt:r rå medel avsat

ta vid statens pcnsionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Riintor på heredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanHiggningar 

2380. 2390 Öi·riga rii11tei11ko111stcr: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförv.altningen 
m.m. 

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

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster pli lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor pr1 intressemedel 
2394 Övriga ränteinkomster 

1980/81 

40188 

191631 
191631 

151 

1981/82 

115447 

80646 

3182 

406 

9882 

21268 

64 

152 294 

1982/83 

37881 

295 796 
295 796 

127924 

91364 

3 397 

430 

10315 

22350 

68 

437379 

437 379 152294 

236641 I 182 735 

604 

219 

24409 

92934 

130 

6831 

576 

6125 

1663 

10303 
26018 
66829 

674 

265 

26667 

113807 

170 

9060 

372 

3475 

6802 
37662 
58806 

41438 

372953 
372953 

180010 

144115 

3503 

321 

10290 

21720 

61 

667195 

667 195 

1335 789 

880 

347 

20522 

105 500 

173 

10466 

162 

656 

5301 
30741 
75635 
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2396 Ränteinkomster på det av bygg
nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

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

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av Hi

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhctsvcr

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter för registrering av mo-

torfonlon 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgiftcr . 
2519 Skeppsmiitningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m.fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 

1980/81 

93504 

()J 504 
93504 

869743 

212 336 
139 

37 132 

")") ........ 

57931 
. 26321 

116600 
239884 

1670 
4698 

I 071 

838 

2 530 

7031 
23 841 

526 
5930 

85791 

7404 
37109 

938 

888854 

99681 

1620 

152 

1981182 

924975 

122 110 

122110 
122 110 

I 005622 

285190 
92 

43 722 

46 

33091 

159425 
234 188 

2483 
4818 

1506 

798 

2169 

7033 
28293 

440 
6691 

103921 

20947 
70092 

677 

602632 

102517 

6186 

1982/83 

I 085 406 

123404 

123404 
123 404 

1072680 

358972 
1289 

44348 

100 

289259 
2517 
5671 

2054 

850 

1922 

8666 
32949 

5182 

115836 

21889 
82862 

659 

97 133 

241703 

106288 

7 312 
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1980/81 

2613 Inkomster vid karolinska sjuk
huset 

2614 Inkomster vid statens vilrdan
stalter för alkoholmi~sbrukare 

2615 Inkomster vid arbetarskydds-
styrelsen 

2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitutet 

2619 Inkomster vid riksantikvarieäm
betet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar
keringsavgifter 

2625 Utförsäljning av beredskaps
lager 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

3110 A.f.fiirsverkens inkomster a1· försålda 
fa.1·tiRheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3 I 12 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försrtlda fastigheter och maski
ner 

153 

1981/82 

640407 

291 

3076 
5859 

28019 

52 824 

14199 

6029 

1 177 

12906 

22767 

210296 

97142 
113 153 

I 921 806 

1921806 

76630 

63037 

61651 

18872 

308 241 

447 

5683 
9712 

38120 

54 128 

20001 

6781 

1786 

12 221 

36803 

287056 

148664 
138 392 

I 079864 

1079864 

48975 

29633 

22421 

1456 

3156 

121 

8228 
9042 

50631 

17 383 

7818 

1 515 

33 365 

345178 

170969 
174209 

2169863 

2169863 

190100 

184 192 

169842 

-1298 

9340 

132 759 



Prop. 1983/84: 100 

3115 Förenade fabriksvcrkcns in
komster av försftlda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vatknfallsverks in-

komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domiinverkets inkomqer av 
forsi'tlda fastigheter och maski
ner 

3120 Cirila m_rndighetcr.1· i11ko111.1·t1T a1-.fi'ir
.1tild11 hrgg1111dcr och 11w.1ki11cr: 
3121 Kriminalv<lrdsstyrelsens in-

komster av fiirs{llda hyggnader 
och maskiner 

3122 Statens viigverks inkomster av 
försiilda hyggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkom•aer av fiir
si'ilda datorer m.m. 

1980/81 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av forsillda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försfilda byggnader och ma
skiner 

3130 Fiir.1Taret.1· myndighcta.1· in/.:omstcr 
ar j('irscllda hygg1111dcr och maskiner: 
3131 Försvarets mymlighctcrs in

komster av försålda hyggnadcr 
och maskiner 

3200 ('h-riga inkomster a,- markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför-. 
säljning 

3300 Övriga inkomster a,- försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen-
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning a,· näringslån: 

4110 Återhetalning m· ind11stril<ln: 
4111 Åtcrhctalning av lokaliserings-

lån 

154 

1981/82 1982/83 

42779 17809 29041 

1386 7212 14350 

96 50 108 

717 5 398 3 540 

286 1698 8024 

288 66 224 

2413 

41 

Il 4340 1219 

Il 4340 I 219 

1351!2 15002 4689 

13582 15002 4689 

2405740 26--13500 2978390 

332796 337022 365558 

226 963 2/!3 808 290197 

226963 283 808 290197 
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1980/81 

4120 Återhl'tafning a\'jordhrnf.:sfcln: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 ...\terbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilitn 
4124 Återbetalning av fiskbered-

ningslftn 

4130 Återhctafning m· ii1Tiga 11iiri1w~ltl11: 
4131 Aterbetalning av vattenkraftslftn 
4132 Återbetalning av luftfart slån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

l{tn 
4135 Återbetalning av skogs väglän 
4136 Återbetalning av övriga niirings

lån. K;1mmarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån. Lantbruksstyreben 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 

4211 Återbetalning av l<'ln till egna
hem 

4212 Återbetalning av l{tn för bo
stadsbyggande 

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

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning a\· studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitet ss t ud ier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

155 

1981/82 1982/83 

14 030 11423 

66 22 

2568 1584 
I 0 700 89.~2 

697 865 

91803 41 791 
3 731 181 

42965 2on 

17190 15 773 

18 19 
181 104 

26344 19286 

1 374 4356 

I 040284 1231137 

1334 27 

I 038 I 03 I 230 313 

829 797 

18 

612441 612 33.~ 

78255 117 

39732 36Yil 
494454 575 855 

79927 109761 

79927 109761 

340293 353247 

4172 4446 

2421 2968 

20365 

1367 
171162 

I 336 

5499() 

269 
1957 

16811 

19 
93 

33 189 

2()58 

1417654 

3 

I 416900 

744 

7 

710636 

59 

32746 
677 831 

153159 

153159 

331383 

4683 

3311 
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1980/81 1981/82 1982/83 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lfm för all
m~inna samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostiider 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-stvrkor 
4526 Återb~talning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5 IOO Avskrivningar: 

5110 A.ffiir.1Terkcns avskrin1ingar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens jiirnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A l'.~krivninr<ar ptl cil'ila Jastigl11'ter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdra[<.rn1y11di1:heters komplement-
kostnader: · 
5131 Uppdragsmyndigheters m.tl. 

komplementkostnader 

5140 Övriga ankriw1ingar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter. netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto .. 
STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

116851 

I 111 

4012 

10176 
5740 

6757 

56667 

3716 

128671 

3434125 

4271441 

3 769602 
59993 

1138772 

819956 
67051 

37904 

1645926 

176824 

176824 

46805 

46805 

278210 
120732 
59561 

96855 

I 062 

-837 316 

-837316 

155 286801 

140652 172440 

124 899 

4634 5 517 

13657 13391 
7082 7069 

6%1 7172 

58071 54270 

7431 1836 

33090 26887 
74132 33908 

6204975 6275045 

4913174 5358716 

4387 379 4739667 
367181 84720 

1440388 I 531089 

938298 896061 
65727 72479 

45846 53970 

1529939 2101348 

204223 194830 

204223 194830 

49482 52586 

49482 52586 

272090 371633 
113432 162899 
66253 72121 

91343 99996 

I 062 36617 

1 291801 916329 

1291801 916329 

167130785 191280188 
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Bilaga B 

Beräkning rörande utfallet av statsbudgetens inkomstsida för budgetåret 1983/84 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

1110 Fysiska per.wners skatt på inkomst, 
rea/isation.1Tinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridi.1·ka personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

1130 Oförde/bara skatter på inkomst, 
reali.rntion.1·vinst och riirelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Örriga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

178190902 

39464000 

28856000 

28856000 

7181000 

7 181000 

2 500000 

2 500000 

927000 
49000 

10000 
3000 

865000 

48261900 
30750000 

1900000 
7 165 000 

781 000 
-120000 

57'.WO 

78 700 
7650000 

Beriiknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

184 517 501 

44419000 

32 804 000 

32 804000 

9 55 I 000 

9551000 

I I 00 000 

1100000 

964 {)()() 

55000 

21 000 
3 000 

885 000 

48738000 
31113000 

1894000 
7 257 000 

791 000 
-247000 

59000 

81 000 
7790000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt pil .fi1st egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Hyreshusavgift 

1320 Förmiigenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arvsskatt och gåw1skatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Ö1•rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt på värdepapper 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försii/jningsskatter: 
1411 Mcrvärdeskatt 

1420, 1430 Skatt pil spec(fika l'llror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

hränsle 
1431 Särskild avgift för oijeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 
1435 Särskild avgift mot försurning 

1440 Ö1•erskott 1•id Firsii/jning m• varor 
med statsmonopo/: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

3607 501 

274 001 
274000 

I 

814 000 

799000 

15 000 

7900UO 
680000 
110000 

l 729500 
I 729500 

86857501 

49 IOOOUO 
49100000 

30 903 500 
6480000 

702000 

590000 
3 820000 
5950000 
1460000. 
I 253000 
9155000 

1500 
325 000 

80000 
90000 

935000 
62000 

285000 

185 000 

158 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

4111500 

313 000 
313000 

924000 

901 000 

23000 

8.WOUO 
680000 
150000 

2044500 
1834500 

210000 

87 249001 

4 8 3 ou 000 
48 300000 

31916000 
6495000 

733 000 

743 000 
4110000 
5 735000 
I 700000 
I 285000 
9 140 000 

2000 
821 000 

45 000 
65000 

970000 
72000 

370000 

250 000 
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1442 Systembolaget ABs inlevere
rade överskott 

1450 Skatt på tjänster: 
1451 Rescskatt 
1452 Skatt på annonser m:h reklam 
1453 Totalisatormt:del 
1454 Skatt pti spel 

1460 Skatt på viigtrajik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pli import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter pil l'(Jror och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Ajfiir.1·1·erke11s inlevererade i'il'erskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fahriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets 

överskott 
inlevererade 

2120 Öl'l·iga mymlighetcrs i11/e1•ererade 
ii~·erskott: 

2121 Statens vägverks inlevererade 
överskott 

2122 Sjöfartsverkets inlevererade 
överskott 

2123 Inlevererat överskol! av uthyr
ning av ADB-utrustning 

1983/84 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

100000 

874 oou 
148000 
331000 
310 000 
85000 

3 990000 
2 270000 
I 720000 

I 705 000 
1 705000 

I 

22441 468 

8626725 

3026400 

100000 

286300 

140000 

142200 

57 900 

2260000 

40000 

138962 

30962 

65000 

43000 

159 

Beriiknat 
utfall 

Tusenwl 
kr. 

120000 

878 (){)/) 
137000 
341 000 
310 000 
90000 

4 080 ()(}{) 
2 340000 
I 740000 

I 705 000 
I 705 00() 

I 

229621 IO 

8544815 

2880090 

93874 

284000 

50000 

93900 

54600 

2227716 

76 000 

140056 

30 900 

66000 

43 156 
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2130 Rik.l'hanken.1· inle1'('/"{'fl/de ii1•asko11: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 My1111·erkets i11/e1·ererade ii1·erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Ö1·erskott friin spe/1•erk.rnmhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Över.~kotl av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Öl'ersko11 lll' ci1·i/ }tHliRhet~ji'irl'a/1-
11i11R: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relscns fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighi.:tsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Riintor pä 11iiri11Rsli/11: 
2311 Räntor på lokaliscringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 R~intt:inkomstcr på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattcnkrafts

lån 
2317 Ränteinkomstt:r på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten • 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån, 

Kammarkollegiet 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

4000000 

4000000 

128000 

128000 

1333 363 
937 000 
396363 

205819 

2058/fJ 

500 

204 730 

589 

11198422 

448819 
290000 

420 
2500 

927 

217 
2001 

16980 

4 
55 

133143 

160 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

4 000000 

4000000 

128 ()(}() 

128 000 

I 3CJ6669 
997 600 
399069 

413570 

413 570 

500 

412481 

589 

11450915 

465970 
290000 

420 
4000 

I 070 

219 
1979 

20046 

3 
52 

144871 
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2323 Räntor på övriga näringslån, 
Lantbruksstyrelsen 

2324 Räntor på televerkets statslån 

2330 Räntvr pä bostadslån: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
23)3 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
mt:dlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

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

för universitt:tsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Riimor ptl energisparl<ln: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Riintor på medel m·satta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat-. 

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pt:nsioner för vissa ,;v riks
dagens verk 

2370 Riintor på beredskup.1·/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanliiggningar 

11 Riksdagen /983!X4. I .rn111/. Nr /OU. Bilt1g11 1.2 

1983/84 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

2572 

7980619 

7980000 

290 

328 

35008 

8 

35 000 

415000 
415000 

75266 

40000 

2042 

228 

6286 

26630 

80 

782365 

782 365 

161 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

3310 

8098640 

8098000 

312 

328 

400/0 

10 

40000 

415000 
415000 

6005 

6000 

936165 

936 165 
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2380, 2390 Övriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

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

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

· 2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster av statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2517 Registerhållningsavgift 
2518 Fyravr,ifter. farledsvaruavgifter 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

1461345 

840 

938 

14000 

83000 

160 

11500 

700 

6700 
30800 
56707 

1256000 

114984 

114984 
114984 

1202567 

378500 
150 

48200 

32 

306000 

162 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

1489125 

900 

450 

14000 

82400 

160 

10500 

570 

5 300 
30 800 
81545 

1262500 

)4) 734 

141 734 
141734 

1211850 

377 000 
150 

45200 

32 

294400 
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2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m.fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift på bekämpningsme

del och handelsgödsel 
2539 Täktavgift 

2600 Försäljningsinkomster: 
2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

- miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

staltcr för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarie~im

betet 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

3500 
6820 

2497 

900 

2546 

7900 
30600 

420 
6700 

101451 

22000 
78800 

550 

105000 
100000 

I 

263950 
125000 

10100 

10350 
5700 

57000 

300 

163 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

2400 
6700 

2497 

900 

2000 

8500 
32350 

420 
-4700 

113051 

22000 
86500 

550 

105000 
106000 

1500 

263225 
115000 

8625 

11340 
8830 

57400 

11430 
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2621 Inkomster vid Iantbruksnämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av felpar
keringsavgifter 

2625 Utförsäljning av beredskaps
lager 

2700 Böter m.m.: 
2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 
2811 Övriga inkomster av statens 

verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

3110 A.f.fiirsrerken.1· inkomster m· försålda 
j(istigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnviigars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

6000 

1500 

48000 

361 001 
190000 
171000 

468000 

468000 

54004 

38904 

31001 

I 000 

20000 

10000 

164 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

7 1()0 

I 500 

42000 

362001 
190000 
172000 

574000 

574000 

-70477 

-80547 

-881J<)<) 

I 000 

-100000 

I 0000 
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3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Civila myndigheters inkomster a1'för
sålda hygwwder och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försi'tlda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m.m. 

3125 Byggnadsstyrclsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrclsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Försrnrets myndigheters inkomster 
av fi"]rs<Uda hy,1a:nada och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återbetalning lll' industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

1983/84 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

7903 

400 

5153 

50 

100 

I 000 

1200 

IOO 

100 

15000 

15000 

3318757 

334575 

235000 

235000 

165 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

8452 

300 

4302 

50 

100 

2000 

1700 

I 070 

I 070 

9000 

9000 

3759374 

394678 

235000 

235000 
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4120 Återbetalning avjordhrukslån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered-

ningslån 

4130 Återbetalning av övriga närinf?slån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogs väglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

Iån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån, Lantbruksstyrclsen 
4138 Återbetalning av tidigare infri

ade statliga garantier 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

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

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

1983/84 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

12 702 

1100 
9500 

2102 

86873 
218 

2107 

17139 

20 
90 

15799 

1500 

50000 

1700660 

10 

I 700 000 

650 

8!0460 

60 

30000 
780400 

166 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

14363 

I IOO 
Il 000 

2263 

145315 
216 

2041 

24 729 

20 
93 

13 266 

I 500 

103450 

1700651 

1700000 

650 

. 1125060 

60 

50000 
I 075 000 
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4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

1983/84 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

170000 

170000 

-· ·---------------· -·· -

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av lån för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO ~ffär.n•erkens avskrivningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

303062 

6000 

7218 

142000 

200 

5425 

16000 
7000 

7200 

40000 

1800 

20000 
50219 

6792346 

5761346 

5138800 
395000 

1829600 

890000 
67000 

62000 

1895200 

167 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

170000 

170000 

368985 

5200 

3720 

190000 

160 

5400 

16000 
7069 

45000 

1800 

27000 
67636 

6432348 

5791348 

5154800 
344000 

1886000 

873000 
96000 

62400 

1893400 



Prop. 1983/84: 100 168 

1983/84 

I stats- Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

5120 Avskrivningar på civilafastigheter: 219405 217005 
5121 Avskrivningar på civila fastighe-

ter 219405 217005 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement-
kostnader: 47002 65326 
5131 U ppdragsmyndigheters m.tl. 

komplementkostnader 47002 65326 

5140 Övriga avskrivningar: 356139 354217 
5141 Statens vägverks avskrivningar 140450 131600 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 91000 84000 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 94000 102000 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg-

ningar för ekonomiskt försvar 30689 36617 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto I 031000 641000 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto I 031000 641 ()()() 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 210797477 217600856 
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Bilaga C 

Specifikation .a\· inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1984/85 

1984/85 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisations\'inst och 
rörelse: 

11 /0 Fysiska pcr.w111crs skatt {1<1 inkomst, 
rc11/i.wtio11Sl'i11st och riirelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska per.1·011crs skaft på inkomst. 
rcalisatio11.1Ti11st och riircl.H': 
112 I Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1130 Ofi'irdclhara skafler på i11ko111st. 
rcali.wtio11.1Ti11st och riirc/se: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 
1140 Övriga inkomstskatter: 

1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade sociala\'gifter: 

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

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän löneavgift 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt på fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Hyreshusavgift 

Tusental kr. 

30602000 

10313000 

I 100000 

57000 

IOOOO 
3000 

I 055 000 

32171000 
1604000 
7 490000 

815000 
-417000 

62 000 

83000 
6950000 

315000 
720000 

30 602 000 

10313000 

1100000 

I 125 000 

48 758000 

I 035000 

43140000 

48758000 
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1984/85 

1320 Förmiigcnhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 
1330 Amukatt och gål'Oskatt: 

1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Ö1.,.ig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt på värdepapper 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Al/miinna .fi"irsii/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430 Skatt på .1peci.f/ka varor: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 

Tusental kr. 

2 071 000 

23000 

725000 
150000 

1982000 
540000 

53 100000 

6560000 
774000 

885 000 
3925000 
5 100000 
I 565000 
1268000 
9795000 

1431 Särskild avgift för oljeprodukter 
m.m. 

1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt på viss elektrisk kraft 
1435 Särskild avgift mot.försurning 

1440 Ö1·'l'rskott Fid försäljning tll' Faror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin-& Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskott 
1450 Skatt på tjänster: 

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

1460 Skatt på vägtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

I 395 000 
55000 
85000 

925000 
101 000 

160000 

90000 

137000 
386000 
345'000 
95000 

2 370000 
1780000 

1870000 

170 

2094000 

875 000 

2522000 6526000 

53 100000 

2000 

32435000 

250000 

963000 

4 150000 

I 870000 
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1984/85 Tusental kr. 

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

tjänster 

2000 Inkomster av statens wrksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Affiirsl'erkens inle1·ererade örerskatt: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
21°16 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 
2120 Övriga myndigheters in/erererade 

överskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 
2130 Riksbankens inlevererade ö1·erskott: 

2131 Riksbankens inlevererade över
skott 

2140 Myntverkets inlevererade ifrerskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 
2150 Ö1·erskott från spe/verksamhet: 

2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Överskott av civil fastighetsförvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

65000 

245000 

20000 

90400 

66800 

2 396000 

58 000 

33500 

68000 

54000 

4000000 

122000 

I 127 300 
415032 

520 

320225 

3782 

171 

92768001 

Summa skatter 191192001 

2 941200 

155 500 

4 000000 

122000 

1542 332 8761032 

324527 324527 
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1984/85 Tusental kr. 

2300 Ränteinkomster: 

2310. 2320 Riintor på niiringslc/11: 
2311 Riintor på lokaliseringslån 
2312 Riinteinkomster rå jordbrukets 

lagerhuslån 
231 J Riinteinkomster rå statens av

dikningsl<°Ln 
23 14 Riinteinkomster p<°1 fiskerilfm 
23 15 Riintcinkomster på fiskbered

ningslån 
23 16 Riintcinkomster pft vattenkrafts

lån 
2317 Riintcinkomster rå luftfartsl<°m 
2318 Riinteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfartcn 
2319 Ränteinkomster rå kraftled

ning~J[in 

2321 Ränteinkomster rå skogsviiglån 
2322 Riintor rå övriga niiringslfm, 

Kammarkollegiet 
2323 Riintor p<°1 övriga niiringslån. 

Lantbruksstyrelsen 
2324 Riintor rå televerkets statslån 

2330 !Wntor pä hostadsli/11: 
233 I Riinteinkomster rå egnahems-. 

lån 
2332 Ränteinkomster p<°1 lån för bo

stadsbyggande 
2333 Riinteinkomster rå l<°m för bo

stadsfiirsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Riintor p{i övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen 

2340 Räntor på st11dieltln: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för univcrsitetsstudicr 
2342 Ränteinkomster rå allmänna 

studielån 
2350 Riintor pil e11ergispari</11: 

235 I Räntor r<°1 energisparl<°m 
2360 Riintor ptl medel l/\'.\'llffa till pen

sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster rå medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat

ta till militiira pensioner 
2364 Riinteinkomster på medel avsat

ta till alfmänna familjepensioner 

295000 

330 
4500 

1366 

209 
I 889 

20787 

52 

281637 

3800 
290000 

8836000 

293 

328 

JO 

24000 

511000 

6000 

172 

899571 

8836621 

24010 

511000 
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1984/85 Tusental kr. 

2365 Ränteinkomster pt1 medel avsat
ta vid statens pensionsanstalt 

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

2370 Räntor på hcredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

och förrådsanläggningar 
2380, 2390 Öl'riga riinteinkomster: 

2381 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

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

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på län för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
. männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster pt1 kfeJiter till 
utlandet 

2389 Ränteinkomster på ltm för in
ventarier i vissa specialbostiiJer 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

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

nadsstyrelsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster uv stutens aktier: 

2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2517 Registerhållningsavgift 
2518 Fyravgifter, farlcdsvaruavgiftcr 
2519 Skeppsmiitningsavgifter 

I 151768 

·I 000 

525 

9000 

58000 

160 

11000 

485 

5 300 
30800 

133061 

I 353 500 

181494 

391900 
150 

47782 

32 
4:.HIOO 

307000 
2445 

173 

(j {){){) 

1151768 

1602 831 13031801 

181494 181494 
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1984/85 Tusental kr. 

2521 Far1ygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
n~imnd 

2525 Avgifter for växtskyddsinspek
tion 

2526 A vgiftcr vid köllbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

streringsväsendet 
· 253 I Avgifter för registrering i för-

enings m.tl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift på bekämpningsme

del och handelsgödscl 
2539 Täktavgift 

2600 Försälj ningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rällske

miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbctarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsme

delsverk 
2623 Inkomster vid statens veterinär

medicinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av bercdskaps

lagcr 

7 100 

2656 

900 

2000 

8600 
33450 

560 
5 400 

I JO 101 

23 000 
90 500 

590 

105000 
130000 

1500 
105000 

120000 
16000 

125000 

9030 

13500 
8900 

59500 

300 

7000 

1500 

42000 

174 

155./ 666 1554666 

266 730 266730 



, 
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1984/85 Tusental kr. 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 
2713 Vattenföroreningsavgift 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

209000 
176000 

I 

400000 

175 

385 001 385001 

400000 400000 

Summa inkomster av statens verksamhet 24905251 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

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

31 JO Afjär.\'l'erkens inkomster av försålda 
jiistigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
·försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Cil'ila myndigheters inkomster av för
sålda bygwwder och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrclsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3 I 23 Sjöfarts verkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m.m. 

I 000 

20000 

10000 

31001 

1200 

4152 

50 

100 
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1984/85 

3125 Byggnadss!yrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av först1lda byggnader och ma
skiner 

3130 Fhr.1·1·are1.1· my11diglieter.1· i11ko111ster 
a1·fiir.1illda hyggnculcr och 11ul.l'ki11er: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
s~iljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning a'' lån: 

4100 Återbetalning av näringslåni 

4110 Återheui/11i11J.: lll' i11J11stri/c/11: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 
4120 Återhetalning lll' jorclhmksltln: 

4121 Återbetalning av jordbrukets la
gerhuslån 

4122 Återbetalning av statens avdik~ 
ningslån 

4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av tiskbered-

ningslån 
4130 Å tcrhcw/ning lll' ii1Tiga 11iiri11gslcl11: 

4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfanslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning <iv kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogs väglån 
4136 Återbetalning av övriga narings

lån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån. Lantbruksstyrelsen 
4138 Återbetalning av tidigare infri

ade statliga garantier 

176 

Tusental kr. 

2 000 

300 7XV2 

38803 

1100 I I 00 1100 

15000 15000 15000 

Summa inkomster av försi'tld cgendom 54903 

235 000 

I 000 
11000 

3 123 

226 
2129 

24 703 

11 
93 

25 931 

J 500 

28050 

235 oou 

15 !]3 

/12643 332766 
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1984/85 Tusental kr. 

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

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

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
univcrsitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

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

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförviirv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

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

landet 
4519 Återbetalning av statens bosätt

ningsltin 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4525 Återbetalning av län för svenska 

FN-styrkor 
4526 Återbetalning av övriga l{rn 

I:! Rihdt1gc11 l':J83184. I .mm/. Nr 100. Bilaga 1.2 

8 

1850000 

550 

60 

21000 
887000 

190000 

6000 

4400 

170000 

160 

6100 

13 000 
7069 

40000 

1800 

30000 
26521 

1850558 1850558 

908060 908060 

/90000 190000 

305 0511 305050 

Summa ilterh.::talning av hin 3586434 
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1984/85 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO Affär.n•erkens al'skril'ningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 
5 I 2U Avskrivningar på civila fastigheter: 

5121 Avskrivningar på civila fastighe
ter 

5 I JO Uppdragsfr1yndiglzeters komplement
kostnader: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.11. 

komplementkostnader 
5140 Övriga avskrh'ningar: 

5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfarts verkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

Tusental kr. 

117000 

I 055 000 
115000 

64600 

2038500 

235 100 

78 386 

138700 
97000 

122000 

36617 

178 

3390100 

235 ioo 

78386 

394317 4097903 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto ___ 7_0_0_0_00 ____ 7_00_0_()_0 ____ 1_0_0_0_0_0 

Summa kalkylniässiga inkomster 4 797 903 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 224536492 



Bilaga 1.2 Rikrevisionsverkets inkomstberäkning 

Inkomster på statsbudgeten kalenderåren 1983, 1984 och 1985 

Tusental kr. 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst. realisationsvinst och 
rörelse: 

11 JO Fysiska personers skatt ptl inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personers skall /Hl inkomst. 
realisation.1Tin.1·t och rörelse: 
1121 Juridiska persom:rs skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

I 130 Of{'jrdelhara skaller ptl inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

I 140 Ö1·riga inkomstskaller: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 

1983 

169972400 

43332098 

30290502 

30290502 

10582811 

10582811 

1567696 

1567696 

891089 
27787 

31964 
3026 

828 312 

40536745 

29031821 
-1868 791 

6864049 
748909 
140070 

179 

Bilaga D 

1984 

192501722 

43998646 

32186000 

32 186000 

9846000 

9846000 

900000 

900000 

I 066 6-+6 
90684 

21000 
I 513 

953 449 

50426752 

32054000 
2117000 
7 462000 

814000 
-147000 

1261 Bidrag till förvahningskostnader 
för arbetsskadeförsäkringen 56447. 60442 

1271 Inkomster av arbetsgivaravgif
ter till arbctarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1281 Allmän lönc:avgift 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skall påji1st egendom:. 
1311 Skogsvårdsavgifter 
1312 Hyreshusavgift 

77287 
5 486953 

3346955 

:!28416 
228416 

83 310 
7983000 

4598212 

3 I 3 !HJO 
313000 

1985 

194464301 

43090000 

29554000 

29554000 

I I 243000 

Il 243 000 

I /00 000 

I 100000 

I N3 000 
60000 

10000 
3 000 

I 120 000 

50133800 

32959000 
I 847000 
7674000 

83Ml00 
-449000 

63 500 

85 300 
7 118000 

6673000 

I 03511110 
WiOOO 

7 ~o ooo 
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1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 Arvsskatt och gu\'Oskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 
1342 Skatt på värdepllpper 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

14 JO Allmänna försiiljning.1·skattcr: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430Skatt pi/ specifika 1•aror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

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

bränsle 
1431 Särskild avgift för oljeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1433 Skatt på videobandspelare 
1434 Skatt pi't viss elektrisk kraft 
1435 Särskild avgift för åtgärder mot 

försurning 

J.140 ÖFerskott l'id fi'irsiiljni111: m• l'llror 
med :statsnwnopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget ABs inlevere

rade överskot! 

1450 Skon ptl l}iinstcr: 
145 I Rcseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklllm 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1./60 Ska Il pil 1•iig I rl(/tk: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1983 

740603 

717871 

22732 

762 596 
613508 
149088 

1615340 
1615 340 

82756602 

46183 /02 
46183 102 

29713187 
7033045 

712200 

641868 
3 145 183 
5 032042 
1408057 
I 082638 
8909693 

2603 
809959 

35499 
20085 

849076 

31239 

282 504 

175472 

107032 

835 779 
137 659 
319313 
290300 
88507 

4 024 569 
2316608 
1707961 

180 

1984 

924 000 

90 I 000 

23000 

858455 
699840 
158615 

2 502 757 
2042 757 

460000 

93478111 

52 800000 
52800000 

33477025 
6531000 

751948 

887041 
4325000 
5 762 000 
I 753000 
1330515 
9636000 

2521 
1308000 

50000 
98 000 

950000 

92000 

370000 

250000 

120000 

913085 
138 163 
363 822 
319000 
92 I 00 

4 I IXOOU 
2 352 000 
I 766000 

1985 

2 094 000 

2 071 000 

23000 

900000 
750000 
150000 

2644000 
2029000 

615000 

94567501 

54 500000 
54 500000 

32 669 500 
6580000 

804 500 

900000 
3 930 000 
5 I 30000 
1580000 
1274000 
9 823 000 

2000 
I 476000 

60000 
85000 

925 000 

I 00 000 

250 000 

160000 

90000 

I 003 000 
137000 
413000 
355000 
98 000 

4 185 (){){) 

2 390 000 
I 795 000 
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1470 Skatt pä import: 
1471 Tullmedel 

1480 ärriga skatter på Faror och tjiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 

2110 Affiir.n·erkcn.1· inlevererade iivcrskott: 
2111 Postverkets inlevererade över

skott 
2112 Televerkets inlevererade över-

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2120 ÖFriga myndigheters inle1·ererade 
ii1·erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utmstning 

2130 Riksbankens inle1·ererade ö1•erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverkets inlevererade ö1•erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Överskott från spe/verksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Ö1wskott al' c:ivil ji1.1·tighetsfiirl'{1/t
ning: 
2211 Överskott av kriminafvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 

1983 

I 717 460 
1717460 

I 

23072884 

8254593 

2619942 

84 768 

254589 

82285 

81300 

2027700 

89300 

145847 

29249 

78547 

38051 

4000000 

4000000 

179292 

179292 

1309513 
925240 
384273 

135034 

135034 

198 

181 

1984 

1800000 
1800000 

24179715 

8855677 

3043948 

94106 

297811 

70000 

96215 

63800 

2346016 

76000 

174533 

64400 

66977 

43156 

4000000 

4000000 

154829 

154829 

1482 366 
I 052881 

429485 

413570 

413570 

500 

1985 

1960000 
1960000 

25360181 

8765981 

2897700 

55000 

228000 

89000 

71700 

2 396000 

58000 

153 100 

33600 

65500 

54000 

4000000 

4000000 

/17000 

117000 

1598181 
1175900 

422281 

324527 

324527 

520 
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2214 Överskott av byggnadsstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2215 Överskott av generaltullstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2300 Ränteinkomster: 

2310. 2320 Riintor på näringshln: 
23 I I Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Riintcinkomster på fiskerilån 
23 I 5 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
23 I 8 Riinteinkomster på statens lån 

till den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 
2324 Räntor på televerkets statslån 

2330 Räntor på hostadslcln: 
2331 Riinteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrclsen 

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

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Riintor på övriga studielån. 

Kammarkollegiet 

2350 Riintor på energisparftln: 
2351 Räntor på energisparlån 

1983 

134064 

772 

10682601 

456835 
320993 

521 
3913 

654 

4'.l"l 

2065 

17467 

3 
57 

107691 

3048 

7633242 

7632534 

379 

328 

40109 

9 

40101 

406135 
406135 

182 

1984 

412481 

589 

12029397 

643420 
427 148 

585 
3 741 

1384 

48 
1978 

28771 

1 
48 

174 742 

4974 

8488868 

8488 291 

249 

328 

41209 

14 

41194 

448900 
448900 

1985 

320225 

3 782 

13429274 

901085 
300000 

305 
5000 

1727 

202 
1888 

19633 

52 

278 327 

3950 
290000 

9 203613 

9203000 

285 

328 

24010 

JO 

24000 

556000 
556000 
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1983 1984 1985 

2360 Riintor pil medel avsatta till pen-
sioner: 142644 6443 6000 
2361 Ränteinkomster på medel avsat-

ta till folkpensionering 108164 6438 6000 
2362 Ränteinkomster på medel avsat-

ta till civila tjänstepensioner 3310 
2363 Ränteinkomster på medel avsat-

ta till militära pensioner 283 
2364 Ränteinkomster på medel avsat-

ta till allmänna familjepensioner 9833 
2365 Ränteinkomster på medel avsat-

ta vid statens pensionsanstalt 20993 
2366 Ränteinkomster på medel avsat-

ta till pensioner för vissa av riks-
dagens verk 61 

2370 Riimor på heredskapslaRrinR: 667195 936165 I 151768 
2371 Räntor på beredskapslagring 667195 936165 1151768 

2380, 2390 Ö1-riga riinteinkomster: I 336441 1464392 1586 798 
2381 Ränteinkomster på lån till per-

sonat inom utrikesförvaltningen 
m.m. 940 936 I 050 

2382 Riinteinkomster på lån till per-
sona! inom biståndsförvaltning-
en m.m. 400 486 565 

2383 Ränteinkomster på statens bo-
sättningslån 17344 11178 7000 

2384 Ränteinkomster på lån för kom-
munala markförvärv 125364 38791 46200 

2385 Ränteinkomster på lån för stu-
dentkårlokaler 105 228 160 

2386 Ränteinkomster på lån för all-
männa samlingslokaler 12846 8362 11250 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 54 

2389 Ränteinkomster på lån för in-
ventarier i vissa specialbostäder 656 570 485 

2.391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 5301 6500 5300 

2392 Räntor på intressemedel 26360 35734 30420 
2394 Övriga riinteinkomster 61666 99106 130868 
2396 Ränteinkomster på det av bygg-

nadsstyrelsen förvaltade kapita-
let 1085406 1262500 1353 500 

2400 Aktieutdelning: 124003 140981 181494 

2410 Inkomster m· statens aktier: 124003 140981 181494 
2411 Inkomster av statens aktier 124003 140981 181494 
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2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter för trafiksäkerhetsver-

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Registerhållningsavgift 
2518 Fyravgifter, farleds varuavgifter 
2519 Skeppsmiitningsavgifter 
2521 Fartygsinspektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

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

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m.fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 
2534 Vissa avgifter för registrering av 

körkort och motorfordon 
2535 Avgifter för statliga garantier 
2536 Lotteriavgifter 
2537 Miljöskyddsavgift 
2538 Miljöavgift på bekämpningsme

del och handelsgödsel 
2539 Täktavgift 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds

styrelsen 

1983 

1152475 

345 302 
303 

45184 

100 

291408 
2307 
6039 

2314 

847 

1782 

8599 
34244 

483 
4983 

114888 

21562 
85468 

597 

101064 
85000 

251 247 

111989 

8034 

13 

9039 

184 

1984 

l 4I0979 

403104 
72 

47496 

46 

15500 
308350 

2555 
6582 

2438 

881 

1944 

9690 
35 151 

420 
5722 

108662 

23 613 
91711 

584 

78759 
147 400 

2300 
50000 

60000 
8000 

275437 

117625 

9202 

12673 

1985 

1586999 

397 400 
150 

49643 

32 

43000 
310000 

2445 
7 100 

2728 

900 

2000 

8600 
33450 

560 
5500 

110701 

24000 
92100 

590 

105000 
142600 

1500 
109000 

122000 
16000 

273905 

129900 

9255 

14300 
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2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsa vgiftcr 
2619 Inkomster vid riksantikvaricäm

hctet 
2621 Inkomster vid lantbruksniimn

derna 
2622 Inkomster vid statens livsmc

dclsverk 
2623 Inkomster vid statens vetcriniir

mcdicinska anstalt 
2624 Inkomster av uppbörd av felpar

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning . av bercdskaps

lager 

2700 Böter m.m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Rötesmcdel 
2713 Vattenförordningsavgift 

21100 ÖHiga inkomster a\' statens \'erksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster a\' försålda byggnader och 
maskiner m.m.: 

3110 Affiirsrcrkens inkomster m' fiirsålda 
fastigheter och 11wski11C'I': 
3111 Postverkcts inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattcnfallsverks in-

komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domiinvcrkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

1983 

9546 
54951 

13 772 

7244 

1430 

35 229 

354014 

181043 
172971 

21111917 

2 118917 

62198 

562111 

4221/i 

-1298 

9340 

12859 

21317 

185 

1984 

7 I 04 
59 093 

7659 

7 573 

1573 

52 9.~5 

31143111 

210650 
173 7)0 

I 

669293 

669293 

54992 

4411112 

32 280 

I 500 

19 900 

10879 

1985 

8 900 
(JO 500 

300 

7250 

1500 

42000 

31111001 

212000 
176 000 

I 

410000 

410000 

53903 

37803 

31001 

1, 

I 000 

20000 

10000 
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3120 Ci1·ila myndikheters inkomster m• för
s i/Ida hygwwder och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m.m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 Förwarets myndigheters inkomster 
a1· j{'ir.wllda hyggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återh~talning av industri/ån: 
4111 Aterbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återhetalning avjordhmh/ån: 
4121 Återbet~lning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

1983 

14063 

168 

3937 

7279 

224 

2413 

41 

1228 

1228 

4689 

4689 

3535184 

338223 

265550 

265 550 

18381 

1367 
15231 

1783 

186 

1984 

12602 

806 

7940 

57 

100 

2000 

1700 

1110 

1110 

9000 

9000 

3595062 

420305 

239693 

239693 

17187 

1600 
12745 

2842 

1985 

6802 

1200 

3 152 

50 

100 

2000 

300 

1100 

1100 

15000 

15000 

3755168 

331667 

235000 

235000 

15956 

875 
11000 

4081 
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4130 Återheta/ninR a1· ö1Tiga närings/ån: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån till 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsviiglån 
4136 Återbetalning av övriga närings

lån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga närings

lån. Lantbruksstyrelsen 
4138 Återbetalning av tidigare infri

ade statliga garantier 

4200 Återbetalning a,· bostadslån m.m.: 

4211 Återbetalning av I fin till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggande 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsör:jning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning a'' studielån: 

4311 Återbetalning av statens lån för 
universitetsstudier 

4312 Återbetalning av allmänna stu
dielån 

4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning a,· energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning a,· öniga lån: 

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

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

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

1983 

54292 
209 

1957 

20567 

19 
99 

28884 

2555 

1678650 

3 

1679705 

600 

-1658 

996081 

58 

34096 
961927 

177865 

177865 

344365 

4879 

3506 

185346 

225 

4778 

187 

1984 

163425 
275 

2041 

24572 

11 
86 

17224 

1743 

117475 

1666831 

1666 100 

730 

994464 

94 

59370 
935000 

167 900 

167900 

345562 

5665 

4117 

180996 

94 

6665 

1985 

xo 711 
232 

2 122 

24 703 

Il 
93 

24500 

1 500 

27 550 

1925508 

1925000 

500 

996060 

60 

21 000 
975 000 

200000 

200000 

301933 

6500 

4 700 

160000 

160 

6350 
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4516 Återhetalning av utgivna start
l;0m och hidrag 

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

landet 
4519 Äterhetalning av statens hosätt

ningslän 
452 I i\terhetalning av lfm för inventa

rier i vissa specialhostiider 
4525 Äterhetalning av lftn för svenska 

f'N-styrkor 
4526 Äterhctalning av övriga lån 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

51110 A Yskrimingar: 

51 IU A}fi.ir.1·1·1•rken.1· m·skril'llingar: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens jiirnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 förenade fabriksvcrkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

512() A 1·skril'11i11g11r pc/ cil'ila .fi1stighl'ter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndighetcrs ko111plemc111-
ko.1·1n(/(ler: 
5131 Uppdragsmyndigheters m.ll. 

komplementkostnader 

5140 Ö1.,-iga 11rskril'!1i11gar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto: 

5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 

1983 

14253 
7266 

3613 

49829 

1836 

27464 
41371 

6078525 

5168448 

4575017 
84575 

1554641 

735 545 
72479 

53 970 

2073807 

194830 

194830 

53950 

53950 

344651 
133020 
75018 

99996 

36617 

9!0077 

910077 

202 721191 

188 

1984 

15177 
6871 

38441 

I 800 

27283 
58452 

6322162 

5744162 

5035244 
344 000 

1436587 

960395 
96000 

62400 

2135862 

217005 

217005 

69439 

69439 

422474 
172342 
111515 

102000 

36617 

578000 

578000 

226653652 

1985 

13000 
7069 

40000 

1800 

30000 
32 354 

4904270 

4204270 

3487600 
117000 

I 077 500 
115000 

64600 

2 113 500 

235 100 

235100 

78853 

78853 

402 717 
141100 
103000 

t 22 000 

36617 

700000 

700000 

228537823 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 1.3 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1983/84 

RIKSREVISIONSVERKET 

1983-12-09 

REGERINGEN 

FINANSDEPARTEMENTET 

Beräkning över utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1983/84 

Riksrevisionsverket (RRYl lämnar härmed en beräkning över utfallet av 

statsbudgeten för budgetåret 1983/84. 

I beräkningarna ingår begärda anslag på tilläggsbudget I (prop. 

1983/84:8. 25. 38, 40, 46. 47, 62 samt förs. 1983/84:8). Vidare ingår rege

ringens beslut om utnyttjande av finansfullmakten (finansdepartementet 

1983-10-10). Sammanlagt uppgår de medtagna anslagen på tilläggsbudget 

till 3 131 milj.kr. Besluten att utnyttja finansfullmakten gäller 532 milj.kr. 

I statsbudgeten anvisades 6000 milj.kr. för beräknat tillkommande ut

giftsbehov, netto. Beloppet var avsett för tilläggsbudgetar särskilt för 

åtgiirder inom arbetsmarknads- och industripolitiken. I denna beräkning 

har hänsyn tagits till utgifter på tilläggsbudget I enligt ovan angivna propo

sitioner och till beslut om att utnyttja finansfullmakten. Beräknat tillkom

mande utgiftsbehov, netto tas i denna beräkning upp med 4000 milj.kr. 

Beloppet är avsett för utgifter på tilläggsbudget Il och III samt ytterligare 

beslut att utnyttja finansfullmakten. För att undvika dubbelräkning, sedan 

anvisade medel på tilläggsbudget tagits mt:d. har det i statsbudgeten anvi

sade beloppet för beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto justerats ned 

med 2000 milj.kr. till 4000 milj.kr. 

Statsbudgetens inkomster beräknas uppgå till 217601 milj.kr. för bud

getåret 1983/84 vilket är 6804 milj.kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. 

Utgifterna beräknas uppgå till 301437 milj.kr. Det beräknade utfallet för 

statsbudgetens utgifter blir I I 13 milj.kr. mindre än vad som anvisats i 

statsbudgeten (inkl. tilläggsbudget I och finansfullmakt). Statsbudgetens 

underskott för budgetåret 1983/84 blir därmed 83 836 milj.kr. vilket är 7 917 

milj.kr. mindre än beräkningen i statsbudgeten. I bilaga I redovisas stats

budgetens inkomster och utgifter fördelade på inkomsttyp och huvudtitlar. 

I Riksdagen /9X3/M. I .w111I. Nr 1011. Bilug11 1.3 
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Tabell 1. Statsbudgeten för budgetåret 1983/84 (milj.kr.) 

Inkomster Statsbudget Beräknat Differens 
utfall beräknat 

utfall och 
statsbudget 

Skatter 178191 184 518 +6327 
Inkomster av statens 

verksamhet 22441 22 962 + 521 
Inkomster av försåld 
"egendom 54 70 - 124 
Aterbetalning av lån 3319 3 759 + 440 
Kalkylmässiga inkomster 6792 6432 - 360 

Summa 210797 217 601 +6804 

Utgifter Anvisat Beräknat Differens 
t.o.m. utfall beräknat 
tilläggs- utfall och 
budget I anvisat 

Förslags- och obetecknade 
anslag 239 288 240557 +1269 

Reservationsanslag 57762 56169 -1593 
Rörliga krediter ( + = ökad 

disposition, - = minskad 
disposition) + 1500 + 711 - 789 

Beräknat tillkommande 
utgifts behov. netto 4000 4000 0 

Summa 302550 301437 -I II3 

Statsbudgetens saldo 
(inkomster-utgifter) -91 753 -83 836 +7917 

Inkomster 

Det beräknade utfallet för inkomsterna i förhållande till beräkningen i 

statsbudgeten framgår av bilaga2. Inkomsterna beräknas bli 6804 milj.kr. 

större än beräkningen i statsbudgeten. De största förändringarna hänför sig 

till följande inkomsthuvudgrupper. 

Tahell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj.kr.) 

Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse ( 1100) 
Ltgstadgade socialavgifter ( 1200) 
Skatt på egendom ( 1300) 
Skatt på varor och tjiinster ( 1400) 
Överskott av statens fastighetsförvaltning !2200) 
Riintcinkomster 12300) 
l

0
nkomster av försålda maskiner och byggnader !3100) 

Atcrbetalning av studielån (4300) 
Statliga pensionsavgifter, netto (5200) 
Ovriga 

Summa 

+4955 
+ 476 
+ 504 
+ 392 
+ 208 
+ 253 
- 119 
+ 31.'i 
- 390 
+ 210 

+6804 

Antaganden om utvecklingen av den totala lönesumman i statsbudgeten 

och denna beräkning framgär nedan. 
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Tabell 3. Lönesummans utveckling åren 1982-1984 

Procentuell förändring 
från föregående ;ir 
1982 1983 1984 

Statsbudget 
Beräkning över utfallet 

budgetaret 1983/84 

6,6 

6,0 

7,2 6,0 

8,2 6,5 

3 

Inkomsterna inom inkomsthuvudgruppen skatt på inkomst, realisations

vinst och rörelse beräknas bli 4 955 milj. kr. större än beräkningen i stats

budgeten. Det beror bl.a. på att inkomsterna på titeln fysiska personers 

skall på inkomst, realisationsvinst och rörelse beräknas uppgå till 32 804 

milj. kr. under budgetåret 1983/84 vilket är 3 948 milj. kr. mer än i statsbud

geten. Den preliminära A-skatten beräknas bli I 862 milj.kr. större än i 

statsbudgeten till följd av högre antagande om den totala lönesummans 

utveckling under år 1983. Fyllnadsinbetalningarna våren 1984 har räknats 

upp med 788 milj.kr. vilket beror på höjningen av förmögenhetsskatten. 

Denna omförs budgetåret 1984/85 till inkomsttiteln fysiska personers för

mögenhetsskatt. Den kommunala medclutdeb.iteringen för år 1984 beräk

nas bli 15 öre lägre än i beräkningen till statsbudgeten. Detta tillsammans 

med den lägre ökningen av lönesumman år 1982 beräknas medföra en 

minskning av utbetalningarna av kommunalskattemedel med 1127 milj.kr. 

under budgetåret 1983/84. 

Prognosen för juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst 

och rörelse har räknats upp med 2 370 milj.kr. i förhållande till statsbudge

ten. Den preliminära B-skattcn beräknas bli 1418 milj.kr. större än i 

statsbudgeten vilket beror på att det statliga skatteunderlaget blev större 

än vad som tidigare beräknats. Fyllnadsinbetalningarna har justerats upp 

med I 463 milj.kr. Denna uppjustering grundar sig på RRVs enkät till 

aktiebolagen. Ofördelbara skatter på inkomst. realis&tionsvinst och rörelse 

har med ledning av utfallet för budgetåret 1982/83 räknats ned med 400 

milj.kr. till I 100 milj.kr. 
De lagstadgade socialavgifterna berliknas uppgå till 48 738 milj.kr. under 

budgetåret 1983/84 vilket är 476 milj.kr. mer än enligt statsbudgeten. 

Uppräkningen beror på det högre antagandet om lönesummans utveckling 

för år 1983. Detta leder till ökade fyllnadsinbetalningar våren 1984. 

lnkomstana av skatt på egendom har räknats upp med 504 milj.kr. i 

förhållande till statsbudgeten. Av uppräkningen hänför sig 210 milj.kr. till 

den föreslagna omsättningsskatten på aktier och vissa värdepapper som 

införs den I januari 1984 (prop. 1983/84:48). Stämpelskatten och fysiska 

personers förmögenhetsskalt beräknas bli 105 milj.kr. respektive 102 

milj.kr. större än i statsbudgeten. Denna förmögenhetsskatl avser in

komståret 1982. 

Prognosen för inkomstgruppen skatt på varor och tj~inster har höjts till 
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87 249 milj.kr. vilket är 392 milj.kr. mer än enligt statsbudgeten. Inkoms

terna av mervärdeskatt beräknas bli 800 milj.kr. lägre än i statsbudgeten. 

Detta beror bl.a. på att antagandet om den privata konsumtionens utve<.:k

ling justerats ned något. Regeringen har föreslagit en höjning av försälj

ningssirntten på motorfordon från den 1 januari 1984 ( prop. 1983/84:40). 

Inkomsterna på denna inkomsttitel beräknas till följd därav bli 153 milj.kr. 

större än i statsbudgeten. Tohaksskatten höjdes den 5 de<.:embcr 1983 

(prop. 1983/84:37, SkU 1983/84:7). Den beräknas nu bli 290 milj.kr. större 

än i statsbudgeten. Skatten på spritdrycker, vin och starköl höjdes den 21 

november 1983. Trots skattehöjningen beräknas skatten på spritdrycker bli 

215 milj.kr. lägre än beräkningen i statsbudgeten. Detta beror på all försälj

ningen av spritdrycker minskat. Skatten på vin beräknas däremot bli 240 

milj.kr. större än i statsbudgeten. Inkomsterna av den särskilda avgiften 

för oljeprodukter beräknas bli 496 milj.kr. större än beloppet i statsbudge

ten. Detta beror främst på att regeringen föreslagit att den särskilda avgil~ 

tt:n på olja höjs och att en särskild avgift införs den I januari 1984 på 

bensin, kol och elkraft från kärnkraftverk (prop. 1983/84:62). 

Överskottet av statens fastighetsförvaltning beräknas bli 208 milj.kr. 

större än i statsbudgeten. Det under budgetåret 1983/84 inlevererade be

loppet hänför sig till verksamheten under budgetåret 1982/83. Den ökade 
inleveransen beror på att byggnadsstyrelsen ändrat bokföringsprinciper. 

Ränteinkomsterna beräknas bli 253 milj.kr. större än i statsbudgeten. Av 

detta belopp hänför sig 118 milj.kr. till räntor på lån för bostadsbyggande 

och 154 milj.kr. till räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar. 

Utfallet under inkomstgruppen inkomster av försålda maskiner och 

byggnader beräknas bli en utgift på 81 milj.kr. under budgetåret 1983/84 

vilket är 119 milj.kr. mindre än i statsbudgeten. Statens järnvägar har 

beräknat inkomsterna på titeln statens järnvägars inkomster av försålda 

byggnader och maskiner till 20 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Efter en 

korrigering på 120 milj.kr. som hänför sig till budgetåret 19S:Y83 beräknas 

utfallet på denna inkomsttitel bli en utgift på 100 milj.kr. under budgetåret 

1983/84. 

Inkomsterna under inkomstgruppen återbetalning av studielån har rak

nats upp med 315 milj.kr. i förhållande till statsbudgeten. Av detta belopp 

hiinför sig 295 milj.kr. till titeln återbetalning av studielån. Uppräkningen 

heror pii ökade återbetalningar till följd av beslutet alt ge en förmånligare 

premie vid frivilliga och förtida återbetalningar under perioden juli-de

cemhcr 1983 (prop. 1982/83: 129, SfU 1982/83:25. rskr. 1982/83:386). Stat

liga pensionsavgifter, netto har justerats ned med 390 milj.kr. i förhållande 

till statsbudgeten. 
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Förslags· och obctecknade anslag 

Utgifterna på förslags- och obetecknaue anslag beräknas uppgå till 

240557 milj.kr. (bilaga3). Utgifterna på dessa anslag blir då 1269 milj.kr. 

större än beräkningen i statsbudgeten fink!. tilläggsbudgec I och beslut att 

utnyttja finansfullmakten). De största differenserna mellan beräknat utfall 

och statsbudget anges nedan. 

Tabell 4. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj.kr.> 

Anslag 

Försvarsdepartementet 
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
·rnckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. 
Studiemedel rn.m. 
Folkpensioner 
Prisrcglerande åtgärder på jordbrukets område 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 
R~intebidrag m.m. 
Drift ~1v beredskapslager 
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende 

export av fartyg m.rn. 
Rilntor på statsskulden rn.m. 
Övriga 

Summa 

Ökning(+) 
Minskning ( - ) 

- 640 
+ 450 
-20tl0 
+ 174 
- 390 
- 500 
+ 413 
- 800 
+ 260 

+ 285 
+3500 
+ 517 

+1269 

Utgifterna under försvarshuvudtiteln beräknas till 21 464 milj.kr. vilket 

är 640 milj.kr. mindre än vad som anges i statsbudgeten. Minskningen 

beror på att kompensationen för prisstegringar blir mindre än beräknat. 

Till grund för beräkningen av löner i statsbudgeten ligger de lönebelopp 

som gällde fr.o.m. den I januari 1982. Anslag i vilka löner ingår har räknats 

om med hlinsyn till löneavtalet för år 1983 <ALS 1983). Till följd därav har 

bl.a. förvaltningskostnaderna för den lokala polisorganisationen räknats 

upp med 450 milj.kr. till 4275 milj.kr. 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 anvisas 3 000 milj. kr. för täckning 

av merkostnader för löner och pensioner. Utgifterna på anslaget beräknas 

till I 000 milj.kr. under budgetåret 1983/84. Detta belopp är avsett att täcka 

merkostnader för löner under år 1984. 

Utfallet för anslaget studiemedel m.m. beräknas bli 4037 milj.kr. bud

getåret 198.3/84. Det är 174 milj.kr. högre än i statsbudgeten. Detta beror på 

ökningar av dels antalet utbildningsplatser, dels andelen studerande som 

utnyttjar studiemedel i förhållande till antalet som studerar. 

Utgifterna för folkpensioner beräknas till 40450 milj.kr. vilket är 390 

milj.kr. mindre än vad som anges i statsbudgeten. Minskningen beror på 

att beräkningen i statsbudgeten baserades på antagandet att basbeloppet 

för år 1984 (inkl. tilläggsbelopp) skulle uppgå till 21000 kr. Nu beräknas 

basbeloppet uppgå till 20 300 kr. Dessutom har regeringen föreslagit en 

extra uppräkning av folkpensionens grundnivå och ·handikappersättningen 
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för år 1984. Den extra uppräkningen motsvarar en höjning av basbeloppet 

med 200 kr. (prop. 1983/84:40). 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 anvisas 3 838 milj.kr. för prisreg

lerande åtgärder på jordbrukets område. Anslagsbelastningen har räknats 

ned med 500 milj.kr. till 3 338 milj. kr. Det beror på att subventionerna på 

ost, kött och fläsk togs bort den 1 december 1983 (prop. 1983/84:401. 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 anvisas 2 317 milj.kr. för bidrag 

till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. Anslagsbelastningen har 

räknats upp med 413 milj.kr. till 2 730 milj.kr. Det beror främst på högre 

arbetslöshet än beräknat i statsbudgeten. I statsbudgeten för budgetåret 

1983/84 anvisas I 0 300 milj. kr under anslaget räntebidrag. Anslagsbelast

ningcn beräknas nu minska med 800 milj.kr. till 9 500 milj.kr. Det beror 

bl.a. på att antalet nybyggda lägenheter minskat i förhållande till tidigare 

beräkningar. 

Utgifterna under anslaget drift av beredskapslager beräknas till 864 

milj.kr. vilket är 260 milj.kr. mer än anvisat i statsbudgeten. Ökningen 

beror på en övergång till att beräkna kapitalkostnaderna för bercdskaps

lager efter principer och metoder som bättre belyser de verkliga kostna

derna. Kostnaderna för statsstödd exportkreditgivning avseende export av 

fartyg m.m. beräknas till 635 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Det är 285 

milj.kr. mer än anvisat i statsbudgeten. Ökningen av anslagsbelastningen 

beror på ökad utlåning i samband med en viss konjunkturförbättring för 

svensk varvsindustri. 

Räntorna på statsskulden beräknas uppgå till 58900 milj. kr. under 

budgetåret 1983/84. Det är 3 500 milj.kr. mer än beräkningen i statsbudge

ten. Ökningen beror bl.a. på ökad emission av statsskuldväxlar med längre 

löptider och under juli och augusti 1983 realiserade valutaförluster. 

Reservationsanslag 

Anslagsbehållningarna beräknas uppgå till 23 201 milj.kr. vid budget

årets slut (bilaga4). Det är en minskning med 1407 milj.kr. jämfört med 

behållningarna vid början av budgetåret. De största förändringarna av 

anslagsbehållningarna anges nedan. 
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Tahell S. Förändringar av anslagshehållningar (milj.kr.) 

Anslag 

Övriga u-landspolitiska insatser m.m. 
Drift av statliga vägar 
Byggande av statliga viigar 
Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 
Bidrag till drift av enskilda vägar 
Bidrag till vissa transporter pf1 malmbanan (82/83) 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartcmcntets 

verksamhctsomri"ide 
Sysselsältningsskapande fögärdcr 
Medel för särskilda insatser för övertaliga inom 

Luossavaara-Kiirunavaara AB !LKABJ 
Lån till bostadsbyggande 
Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsheståndet m.m. 
Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 
Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m.m. 
Investeringar inom energiområdet 
Stöd till åtgi"irder i samband med upphandling 

inom energiområdet 182/83! 
Avskrivningslån till svensk varvsindustri 
Kapitaltillskott till Svenska Varv AB <82/83) 
Övriga 

Summa 

Ökning (+J 
Minskning (-) 

+ 292 
+ 151 
- 650 
+ 569 
+ 261 
- 195 

- 289 
- 523 

+ 169 
+ 230 
+ 207 
+ 215 
- 290 
+ 175 

- 313 
+ 349 
- 175 
-1590 

-1407 

7 

De största förändringarna av anslagsbchållningarna hänför sig till 

utrikes-. kommunikations-, utbildnings-, arbetsmarknads-, bostads- och 

industridepartementen. 

Utrikesdepartementets anslagsbehållningar beräknas öka med 121 

milj.kr. till 4830 milj.kr. vid budgetårets slut. Av ökningen hänför sig 292 

milj.kr. till anslaget övriga u-landspolitiska insatser. Ökningen beror på att 

det tar lång tid från beslut om u-kredit till dess att kontrakt tecknats, 

förbindelse utfärdats och utbetalning gjorts. 

Kommunikationsdepartementets anslagsbehållningar beräknas minska 

med 380 milj.kr. till 4934 milj.kr. vid budgetårets slut. I statsbudgeten för 

budgetåret 1983/84 anvisas 3 525 milj.kr. för drift av statliga vägar. Med 

stöd av finansfullmakten har regeringen anvisat ytterligare 6 milj.kr. För

brukningen beräknas nu till 3 380 milj.kr. varvid behållningen på anslaget 

ökar med 151 milj .kr. För byggande av statliga vägar anvisas 900 milj. kr. i 

statsbudgeten. Med stöd av finansfullmakten har regeringen anvisat ytter

ligare 118 milj. kr. för ändamålet. Anslagsbelastningen beräknas bli I 668 

milj.kr. Detta innebär att anslagsbehållningcn minskar med 650 milj.kr. till 

I 002 milj.kr. I statsbudgeten anvisas I 021 milj.kr. för bidrag till drift av 

kommunala vägar och gator samt 541 milj.kr. för bidrag till drift av enskil

da vägar m. m. Beloppen avser att täcka kostnader för bidragsåren 1983 

och 1984. Endast medel för bidragsåret 1983 betalas ut under budgetåret 

1983/84. Det innebär att reservationsmedelsbehållningarna på dessa anslag 

ökar med sammanlagt 830 milj.kr. till 854 milj.kr. I tilläggsbudget lII för 

budgetåret 1982/83 anvisades 390 milj.kr. för bidrag till vissa transporter på 
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malmbanan. Vid ingången av budgetåret 1983/84 var reservationsmedcls

behållningen 195 milj.kr. Hela detta belopp beräknas betalas ut under 

budgetåret 1983/84. 

Utbildningsdepartementets anslagsbehållningar beräknas uppgå till 445 

milj.kr. vid budgetårets slut. Det innebär en minskning med 322 milj.kr. 

För anslaget byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksam

hetsområde anvisas 20 milj .kr. i statsbudgeten. Med stöd av finansfullmak

ten anvisas ytterligare 15 milj.kr. Anslagsbelastningen beräknas bli 324 

milj.kr. vilket innebär att anslagsbehållningen minskar med 289 milj.kr. till 

66 milj.kr. 

Arbetsmarknadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas minska 

med 377 milj.kr. till 3 181 milj.kr. vid slutet av budgetåret 1983/84. För 

budgetåret 1983/84 har riksdagen anvisat 5 250 milj.kr. för sysselsättnings

skapande åtgärder. Regeringen har med stöd av finansfullmakten anvisat 

ytterligare 52 milj. kr. och därutöver har regeringen föreslagit att ytterliga

re 500 milj.kr. anvisas i tilläggsbudget I (prop. 1982/83:26). Anslagsför

brukningen beräknas till 6325 milj.kr. Därmed minskar anslagsbehållning

en med 523 milj.kr. till 2 546 milj.kr. vid budgetårets slut. I statsbudgeten 

för budgetåret 1983/84 anvisas 309 milj.kr. för särskilda insatser för överta

liga inom Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB). Medlen skall fördelas 

på budgetåren 1983/84 och 1984/85. Utbetalningarna beräknas till 140 

milj.kr. för budgetåret 1983/84. 

Bostadsdepartementets anslagsbehållningar beräknas uppgå till I 464 

milj. kr. vid budgetårets slut. Det innebär en ökning med 518 milj. kr. Av 

detta belopp hänför sig 207 milj.kr. till vissa energibesparande åtgärder 

inom bostadsbeståndet m.m. och 230 milj.kr. till anslaget lån till bostads

byggande. 

Industridepartementets behållningar beräknas minska med 573 milj.kr. 

till 7.224 milj.kr. Riksdagen har i statsbudgeten för budgetåret 1983/84 

anvisat 500 milj.kr. för regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån. Utbetal

ningarna under 1983/84 beräknas sammanlagt uppgå till 285 milj.kr. Det 

innebär att anslagsbehållningen uppgår till 2 162 milj.kr. vid budgetårets 

slut. I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 anvisas 3 219 milj.kr. till sta

tens vattenfalls verk för investeringar i kraftstationer. Regeringen har med 

stöd av finansfullmakten anvisat ytterligare 15 milj.kr. och därutöver före

slagit att 85 milj.kr. anvisas i tilläggsbudgetl (prop. 1983/84:47). Anslags

belastningen beräknas till 3 609 milj.kr. Därmed minskar anslagsbehåll

ningen med 290 milj.kr. till 295 milj.kr. vid budgetårets slut. Regeringen 

har föreslagit att 350 milj.kr. anvisas i tilliiggsbudget I för investeringar 

inom energiområdet (prop. 1983/84:62). lnvesteringsprogrammct avser ka

lenderåret 1984. Hälften av beloppet beräknas betalas ut under budgetåret 

1983/84. Anslagsbehållningen blir därmed 175 milj.kr. vid budgetårets slut. 

Vid ingången av budgetåret 1983/84 uppgick reservationsmedelsbehåll

ningen p<'i anslaget stöd till åtgiirder i samband med upphandling inom 
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energiomrf1det till 699 milj.kr. Med anledning av inkomna ansökningar oni 

stöd beräknas uthetalningarna uppgå till 313 milj. kr. under hudgetåret 

1983/84. Det innehiir att anslagshehf1llningen uppgf1r till 386 milj.kr. vid 

budget<'trets slut. Avskrivningslån till svensk varvsindustri ges i form av 

stöd per produktionstimme för ny- och omhyggnad av fartyg. I statsbudge

ten för budgetf1ret 1983/84 anvisas 465 milj.kr. för iindamf1let. Anslagsbe' 

lastningen beräknas till 116 milj.kr. vilket inncbiir att anslagsbeh{illningen 

blir 349 milj. kr. vid slutet av budgetf1ret. Anslagsbehällningen pil anslaget 

kapit<1ltillskott till Svenska Varv AB uppgick till 350 milj.kr. vid hörjan av 

budgetåret 1983/84. Med ledning av Svenska Varvs AB planer fiir verk" 

samheten beriiknas anslagsbelastningen till 175 milj.kr. för budgetåret 

1983/84. Beh[1llningen p[1 anslaget minskar med samma belopp. 

Rörliga krediter 

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 5. I statsbud

geten beriiknades dispositionen av rörliga krediter öka med I 500 milj.kr. 

Det utestående beloppet på rörliga krediter beräknas nu uppgå till 3 756 

milj.kr. vid budgetf1rets slut. Det iir en ökning med 711 milj, kr. 

Vid ingi'tngen av budgetf1ret 1983/84 uppgick den utestående rörliga 

krediten för televerket till 145 milj.kr. Lyftningarna under budgetåret 

beräknas till 475 milj.kr. Det innebär en ökning av den utestående krediten . 

till 620 milj.kr. vid slutet av budgetåret. Det utestående beloppet vid 

budgetårets slut på televerkets rörliga kredit för abonnentutrustningar 

beräknas bli I 526 milj.kr. Det ~tr en ökning med 426 milj.kr. Ökningen 

beror på investeringar i nya telefonviixlar. Vid början av budgetåret var det 

utestående beloppet på statens jiirnviigars rörliga kredit 408 milj.kr. Sta

tens järnvägar räknar med att återbetala hela beloppet under budgetåret 

1983/84. Vid budgetårets slut heriiknar EKN-Exportkreditniimnden utnytt

ja 1133 milj.kr. av den rörliga krediten för förluster på exportkreditgaran

tier. Vid budgetårets ingång var den utestf1ende krediten 820 milj.kr. De 

kraftigt ökade förlusterna beror på garantigivningen på Polen. 

Beslut 

Beslut i detta firende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell, byrådirektören Hansson. föredragande, och 

förste revisorn Unandcr. 

G Rune Berggren 

Jörgen Hansson 
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Statsbudgeten för budgetåret 1983/84 (milj.kr.I 

lnkomqcr 

1000 Skaller 
2000 lnkorm1cr av statens verksamhet 
3000 l_nknmsler av försåld egendom 
4000 Atcrhclalning av lf1n 
5000 Kalkylmiissiga inkomster 

Summa inkomster 

lJmkrskott 

Summa 

Utgifter 

Utgiftsanslag 

I Kun!!L hov- och slottsstaterna 
Il Justitiedepartementet 
111 Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 
V I Kommunikationsdepartcmentet 
V 11 Finansdepartementet 
VI 11 Utbildningsdcpartementet 
IX Jordhruksdepartcmcntet 
X Arbetsmarknadsdepartementet 
XI Bostadsdepartementet 
XII I ndustridepartcmentet 
XIII Civildepartementet 
XIV Riksdagen och dess verk m.m. 
XV Riintor~på statsskulden m.m. 
XVI Oförutsedda utgifter 

Summa 

Beräknad övrig mcdclsförbrukning 

l 
Il 

Minskning av anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 

Summa 

Bcriiknat tillkommande utgiftshehov. netto 

Summa 

Slatsbudgcl 

178 191 
22 441 

54 
3 319 
6792 

210 797 

91 753 

302550 

Anvisat 

28 
8035 
7882 

22612 
70470 
14468 
I_~ 494 
34433 
6966 

18452 
22 2.'i5 
12 843 
6217 

492 
55 400 

I 

294050 

3000 
+1500 

4500 

4000 

302550 

10 

Bilaga I 

Beräknat 
utfall 

184518 
22 962 

70 
3 759 
6432 

217601 

83 83() 

301437 

Bcriiknat 
utfall 

29 
8 871 
7750 

2197"2 
69953 
14883 
13 651 
35 229 
6507 

19 261 
21 054 
13 770 
4 388 

501 
58900 

5 

296726 

+ 711 

+ 711 

4000 

301437 

+6327 
+ 521 
- 124 
+ 440 
- 360 

+6804 

-7917 

-1113 

Differens 
heriiknat ut-
fall och 
statsbudget 

Differens be-
riiknat utfall 
och anvisat 

+ 
+ 836 
- 132 
- 639 
- 516 
+ 414 
+ 157 
+ 7% 

460 
+ 809 
-1201 
+ 927 
-1829 
+ 9 
+3 500 
+ 4 

+2676 

-3000 
- 789 

-3789 

-1113 
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Heriikning a•· statsbudgetens inkomster under budgetåret l98J/84 <milj; kr.I 

1111 Fysiska personers skatt på inkomst. realisations
vinst oi.:h rörelse 

1121 Juridiska personers skatt på inkomst. realisa
tionsvinst och rörelse 

I 131 Ofördclbara skatter på inkomst. realisationsvinst 
och rörelse 

1211 Folkpensionsavgift 
1231 Barnomsorgsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1281 Allmiin löneav1,?ift 
J 311 Skogsv;irdsavgiftcr 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 
I ]32 Gåvoskalt 
1341 Stiimpelskatt 
1342 Skatt pt1 värdepapper 
1411 Merviirdcskatt 
1422 Siirskilda varuskatter 
1423 Försiiljningsskatt på motorfordon 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt p~1 spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
J 427 Skatt pil malt- och läskedrycker 
1431 Siirskild avgift för oljeprodukter 
1432 Kassettskatt 
1434 Skatt rå viss elektrisk kraft 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inlevererade över-

skott 
1461 Ford<'nsskatt 
2113 Statens jiirnvägars inlevererade överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 
2 J 16 Statens vattenfalls verks inlevererade överskott 
z 117 Domänverkets inlevererade överskott 
2151 Tipsmedel 
2214 ()vcrskott av byggnadsstyrelsens fastighetsför

valtning 
2332 Riinteinkomster på lån för bostadsbyggandc 
2361 Riinteinkomster på medel avsatta till folkpensio

neringen 
2371 Riintor på beredskapslagring och förr<°tdsanHigg

ningar 
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 
3113 Statens jiirnviigars inkomster av försålda fastig

heter och maskiner 
4 t 38 Återbetalning av tidigare infriade ~tatliga garan-

tier 
4313 Återbetalning av studiemedel 
4513 Återbetalning av lån för kommunala markförviirv 
5111 Postvcrkcts avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 
övriga 

Summa 

Statshudget 

7 181 

2 'iOO 
30 7'i0 
7 16'i 
- 120 
7 650 

274 
799 
110 

17.•0 

49100 
702 
590 

3 8:!0 
5 9'i0 
1460 
1 2'i3 

325 
80 

935 

185 
2 270 

140 
142 

2 260 
40 

937 

204 
7 980 

40 

782 
468 

20 

50 
780 
142 
395 

1830 
I 031 

39991 

210797 

Il 

Beriiknat 
Utfall 

32 804 

9 551 

I 100 
31 113 
7 257 
- 247 
7790 

313 
901 
150 

I !n5 
210 

48 300 
7:13 
743 

4 I IO 
5 735 
J 700 
I 285 

ICJ 
4'i 

970 

250 
2 340 

50 
94 

2 228 
76 

998 

412 
8098 

6 

936 
574 

- 100 

103 
I 075 

190 
344 

1886 
641 

40181 

217601 

Bilaga 2 

Differens 
heriiknat ut
fall och 
stat ,bud!,!et 

+:! 370 

-1400 
+ y,3 
+ 92 
- 1:!7 
... 140 
... 39 
+ 102 
+ 40 
+ IO'i 
+ 210 
- 800 
+ 31 
+ 153 
+ 290 
- 215 
... 240 
... 32 
+ 4% 

3'i 
35 

+ h5 
+ 70 

90 
48 
32 

+ 36 
+ 61 

+ 208 
+ 118 

34 

+ 154 
+ 10(1 

- 120 

+ 'i3 
+ 295 
+ 48 

51 
+ .% 
- .WO 
+ 190 

+6804 
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Bilaga 3 
Fiirslags- och ohelccknadc anslag under hudgeti\n•t 191!3/1!.t (milj. kr.I 

Anvisat Heriiknat Differens 
utfall beräknat ut-

ra1r och 
statsbudget 

Il H 4 Lokala polisorganisationen: 
Förvalt ningskost nadcr 3 825 4275 + 450 

D 2 All111iinna domstolarna K45 K7(i + 31 
E 2 K ri 111 i na I v ilrd sa n st a It erna 1 223 1 284 + 61 
F Riit t shjiilpskostnader 170 2~5 + 65 

111 B hirenta !'Jationcrna 129 97 32 
IV Fiin, varsdcpartemcntet 22 104 21464 - 64() 

V c I Allmiinna barnbidrag 5 890 :; 795 95 
c 3 Bidragsförskott I 240 I 190 50 
D 2 Folkpensioner 40840 40450 - 390 
f) 3 Bidrag till kommunala bostadstilliigg till 

folkpension 7KO 812 + 32 
F _3 Bidrag till kommunala familjedaghem 1 390 1500 + 110 
G 1 Bidrag till social hemhjiilp 1700 I 571 129 
I 1 Bidrag till anordnande av kliniker för 

psykiskt sjuka m. m. 240 140 - 100 
(1 Ersiittningar till kommunerna för hjiilp 

till utlfindska medborgare. flyktingar 
m.m_ 158 200 + 42 

Yl E 10 Stöd till svenska rederier 250 175 75 
G 2 Ersättning till post verket för befordran 

av t_i;instcfiirsiindelscr 413 521 + 108 
VII D 3 Tullverket: Förvalt ningsknstnadcr 663 694 + 31 

E 2 Skatteutjiimningsbidrag till kommuner-
na m. m. !0811 10846 + 35 

Ylll f) 18 Bidrag till driften av gymnasieskolor 3660 3 791 + 131 
D 25 Bidrag till åtgiirdcr inom kommunernas 

uppföljningsansvar för ungdom under 
18 iir m. 111. 266 366 + 100 

G 4 Studiemedel m. m_ 3 863 4037 + 174 
IX c 3 l'risrcglerande t1tgiinkr på jordbrukets 

område 3 838 3338 - 500 
X H Bidrag till arbetslöshetsersiittning och 

utbildningsbidrag Bl7 2 730 + 413 
B 18 ~tat\bidrag for ungdomslag 420 350 70 
D 2 AtgUrder för flyktingar 163 240 + 77 

XI B 4 Riintebidrag m. m. 10300 9500 800 
Ll 7 Bostadsbidrag m. m. I 347 1475 + 128 

XII Ll 5 Tiickandc av förluster i anledning av 
statliga industrigarantilfm m. m. 150 120 30 

B 16 Kostnader for statsstödd exportkredit-
givning genom AB Svensk Exportkredit 1000 944 56 

B 17 Kostnader för stahstödd exportkredit-
givning avseende export av fartyg m. m_ 350 635 + 285 

c 5 Ersiittning för nedsiittning av socialav-
gifter 250 193 57 

G 5 Kostnader för skuldebrev till Svenska 
Varv AB 125 81 44 

G (i Riintestöd till varvsindustrin 135 168 + 33 
G 9 Förlustfäckning till följd av statliga 

garantier till svensk varvsindustri och 
beställare av fartyg 50 50 

1-1 Drift av bercdskapslager 605 864 + 260 
XIII Ll Liinsstyrelserna I 758 1810 + 52 

H 4 Tiickning av merkostnader för löner och 
pensioner m. m. 3 000 I 000 -2000 

XV A I Riintor på statsskulden m. m. 55400 58900 +3500 
Övriga 57 620 57 890 + 269 

Summa 2392111! 240557 +1269 
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Bi/11ga ./ 
Beräknade förändringar av anslagsbchållningar på rescrvationsanslag under hudgctärct 19ll3/8-' I milj. kr.) 

Reservation Rescrvatinn Ökning (+) 
1983-07-0l 198.i-Oh-30 Minkning (-) 

Il B 10 Byggnadsarbetcn för polisviisendet 202 102 - 100 
E 7 Byggnadsarbeten för kriminalv~irdcn 198 114 8..) 

111 c I Bidrag till internationella biståndspro-
gram 2 392 2 352 ..)O 

c 2 Bilateralt ut vccklingssamarbete genom 
SIDA 2144 2014 - 130 

c 9 Övriga u-landspolitiska insatser n1. m. 292 + 292 
V I 6 Bidrag till upprustning och ut veckling 

av hem för vård clkr boende 182/83) 80 80 
VI B 2 Drift av statliga viigar 1619 1770 + 151 

B 3 Byggande av statliga viigar I 651 I 002 - 650 
B 4 Bidrng till drift av kommunala viigar 

och gator 570 + 569 
B 5 Bidrag till byggande av kommunala 

viigar och gator WJ 370 + 51 
B 6 Bidrag till drift av enskilda viigar m. m. 2..) 284 + 261 
13 10 Särskilda väginvcsteringar 182/83) 2118 125 143 
B Il Åtgärder mot eftersatt vägunderhåll 

(82/83) IOO - 100 
D I Statens järnvägar 150 199 + 50 
D 6 Särskilda investeringar vid statens jiirn-

viigar (82/83) 177 39 138 
D 7 Siirskilda järnviigsinvesteringar m. m. i 

Norrbotten 182183) 85 41 44 
D 8 Bidrag till vissa transporter på malm-

banan ( 82/83) 195 195 
F Flygplatser m. m. 152 57 94 
F 6 Siirskilda investeringar för luftfarten 

(82/83) 48 I 47 
H I Tdeanliiggningar m. m. 27 90 + 64 

VIII G 5 Vuxenstudiestöd m. m. 99 66 33 
I I Byggnadsarbeten inom utbildnings-

departementets verksamhetsområde 355 6fi - 289 
X B 2 Arbetsmarknadsutbildning 185 :!22 + 37 

B 4 Sysselsiittningsskapande åtgiirder 3069 2546 523 
B 16 Medel for särskilda insatser för 

övertaliga inom Luossavaara-
Kiirunavaara AB (LKAB) lfi9 + 169 

B 17 Medel för åtgiirder att foimja rekryte-
ring till industrin m. m. 69 + 69 

B Il Siirskilda sysselsiittningsskapande åt-
giirdcr i Norrbottens län (82/83) 121 121 

XI B 3 Lån till hostadsbyggande I..) 244 + 230 
B 9 Bidrag till förbättring av boendemiljön 30 + 30 
B 10 Anordningsbidrag 111. m. till allmiinna 

samlingslokaler 41 + 40 
l:l 17 Vissa energibesparande åtgiirder inom 

bostadsbcståndet m. m. 7:B 9..)0 + 2ll7 
XII c 2 Regionalpolitiskt stöd: 

Lokaliscringslån 1947 2 162 + 215 
c 3 Regionalpolitiskt stöd: 

Regionala ut vccklingsinsatser 151 199 + 48 
c 6 Siirskilda regionalpolitiska insatser i 

Norrbottens liin 73 + 73 
c 5 Bidrag till sysselsiittnings"1tgiirder inom 

varvsindustrin (78/79) 63 33 30 
c 5 Åtgärder för ökad sysselsättning i Norr-

bottens liin (82/83) 82 12 70 
D 8 Program för utökad prospektering m. m. 

(82/83) 29K 233 M 



Bilaga 1.3 Riksrc\'isionsverket: Budgetutfallet 1983/84 14 

Reservation Rescrvation Ökning I+) 
1983-07-01 1984-06-30 Minkning (-) 

E 11 Statens vallcnfallsvt:rk: 
Krathtatiom:r m. m. 585 295 - 290 

E 15 Investeringar inom energiomri'id.::1 175 + 175 
E (, Energibesparande i'itgärder inom 

niiringslivct m. m. 180/81) 17:! 129 44 
E 14 Stöd till utbyggnad av distributions-

anliiggningar för ljärrviirmc 182/83) 300 237 63 
E 15 Stöd for åtgärder i samband med upp-

handling inom energionmldct f!C/X.~) 699 386 313 
E lfi Lån till fiirprospektering av naturgas-

ledningar m. m. 182/831 74 39 35 
G 8 Avskrivningslån till svensk varvs-

industri 349 + 349 
G 10 Infriande av förluslläckningsgaranti för 

Zenit Shipping AB 30 + 30 
c; 15 I.än till SSAB Svenskt Stiil AB för 

struklur;indamål <80/81 I 146 !06 40 
G 13 Finansiering av stirlingmotorut veckling 

182/831 68 18 40 
G 16 Hidrag till Luossavaara-Kiirunavaara 

AB för sysselsällningsåtgiirder m. m. 
182/83) 90 90 

G 18 Lån till SSAB Svenskt Stål AB för 
rekonstruktionsiindam:IJ 182/83) 200 IOO - 100 

(i 20 Kapitaltillskoll till Svenska Varv AH 
182/831 350 175 - 175 

XIII E I Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 80 IO 70 
Övriga 4894 4615 - 282 

Summa 24608 23201 -1407 
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Beräknad disposition av rörliga krediter 

Televerket 
Televerket, Abonnentutrustningar 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Förenade fabriksverkcn 
Statens jordbruksniimnd 
Kammarkollegiet 
Förluster på cxportkrcditgaranticr 
Övriga 

Summa 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 

Utestående 
belopp 
1983-06-30 

145 
I IOO 

40!< 

91 
90 

200 
820 
19! 

3045 

15 
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Beräknat l:ler;iknad 
ute~tåcnde fiirlinJring 
belopp 1983/84 
1984-06-30 

620 +475 
I 526 +426 

-408 
40 + 40 

- 91 
!25 + 35 
140 - 60 

! !33 +313 
!72 - 19 

3756 +711 
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Vissa tabeller 
rörande den statsfinansiella 
utvecklingen m. m. 





Tabell I. Statsbudgetens utveckling 1962/63-1984/85 ec "Cl 
·-·""'I 

~ (Milj. kr.) -o = "C ~ ~· "' 2- 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969170 1970171 1971172 1972173 1973/74 -
OQ :-" ~ 
"' 20958 21960 25570 """t..I ::: Inkomster 29236 31747 33416 36236 40404 45637 SI 830 54513 61489 --
~ Utgifter 20631 22048 25735 29590 33378 36347 38883 4'221 48269 55497 60718 70881 of 

I'!> •• 

~ Anslag' = -20619 22037 25599 29569 33 314 36190 38811 44046 48653 55 570 61 195 70928 = ~= :_ Rörliga krediter = 
"' ( - = minskad disposition) + 12 + Il + 136 + 21 + 64 + 157 + 72 + 175 384 73 476 - 47 -- - - "' "'- ::i 
~ Saldo + 327 - 86 - 165 - 354 - 1631 - 2931 - 2648 - 3817 - 2632 -3667 - 6205 -9393 = = <: = "' .. 1974175 1975176 1976177 1977178 1978179 1979180 1980181 1981182 198:!/83 1983184 1984/85 [ ~ 
:::> ;' 
t:l:i Stats- Ny be- c 
:::.: budget räkning ~ "' ,,., I'!> 
"'- n 
- Inkomster 72490 93934 !04360 112 113 119664 132491 155 287 167 131 191280 210797 217 601 224114 ~ <.,. 

83187 97658 114845 137 292 =· Utgifter 158341 182475 215 238 235164 277879 300885 302502 304929 
~ 

Anslag' 82914 97232 114 739 136331 158 605 181417 214 783 .!36 406 277 031 290 385 297 929 
I'!> 

298054 = 
Förändring av 
anslagsbehållningar2 

( + = förbrukning 
- = uppbyggnad) + 9000 + 4037 + 7 500 
Rörliga krediter 
(- = minskad disposition) + :m + 426 + 106 + 961 - 264 + I 058 + 455 - I '.!42 + 848 + 1500 + 411 500 

Saldo -10698 -3724 -10484 -25179 -38678 -49984 -59951 -68033 -86599 -90088 -84901 -80815 ::0 

1 Förändring av anslagsbehållningar har för utfallsåren beräknats i anslagen. 
~ 
~ 

2 Inkl. beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. 
::: -'.t... 



Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1973/74-1982/83 ~ 
Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. 

;-
l1Q 
!ll 

1973/74 1974175 1975/7h 197h/77 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 -~ 
Inkomster 61490 72490 93930 !04360 112110 119660 132490 155290 167130 191280 

42820 
0 

Direkta skatter 20330 24920 34170 33 320 29420 32670 3h990 36420 38990 Il) 

Indirekta skatter 33 520 39 350 49710 60480 70220 72 360 78910 98400 101480 116611 :s 
"' Övriga inkomster 7640 8 220 10050 10560 12470 14630 16590 20470 26660 31849 -!ll -"' Utgifter 70880 83190 97660 114850 137 290 158340 182470 215 240 235160 277880 =a 
:s 

Statlig verksamhet 25890 29250 33580 37540 ./3030 ./7690 52810 56160 60820 65450 !ll :s 
Konsumtion 19720 22770 26120 29510 34490 38890 43 140 45 760 49090 52510 "' 
Investeringar 6170 6480 7 460 8030 8540 8800 9670 10400 11730 12940 ~ 

Transfereringar exkl. ;-
statsskuldräntor 38310 452-10 54520 66000 78980 93640 102400 120330 134670 147120 c -Till hushåll inkl. social- < 

Il) 

försäkringssektorn 18970 21370 23 610 27 300 32 360 36630 41480. 49800 55190 59250 t'l 
:ii:" 

Till kommuner 14 760 16970 19730 23 910 28 250 32840 36010 41800 45170 47360 -
Övriga 4580 6900 11180 14 790 18370 24 170 24910 28 730 34310 40510 :r 

l1Q 
Statsskuldräntor 2 700 3 740 4130 5420 6920 8800 14510 23 770 27720 48200 Il) 

Räntor inom landet 2 700 3 740 4130 5420 6540 7810 12700 18440 19140 34050 
:s 

Räntor utom landet - - - 380 950 1780 4360 7160 9740 
Valutaförluster - - - - - 40 30 970 1420 4410 

Övriga utgifter (främst 
finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 3980 ./960 5430 5890 8360 8210 12 750 14980 11950 17110 

1 Anm: From 1980/81 har förändring av den realekonomiska indelningen gjorts. Detta gäller bl. a. fördelningen mellan direkta och indirekta skatter och 
transfereringar till hushåll. 

N 



Tahell 3. Statsskulden ,·id slutet 3\' budgetåret 1974175-1982/83 m. m. ~ 
cMilj. kr.l ;-

IJC 

Budgetår Stats- Därav För- = -skulden fallna ;.. 
Ränte- Premie- Stats- Spar- Lån hos Stats- Skatt- Upplå- Öv- räntor 
löpande obliga- skuld- obliga- statsinstitu- skuld- kam- ning i riga på 0 
obliga- tionslån förbin- tionslån tioner och växlar mar- utlandet lån stats- ~ = tionslån del ser fonder m. m. växlar skul-

"' den' &i 
!ij 

Vid =i = slutet av = 
budgetåret = "' 
1974/75 63680 36980 7740 2264 3 235 1086 - 12259 109 7 3 812 

[ 
1975/76 68760 48723 9425 1652 4203 I 788 - 2771 192 6 4227 

;-
1976/77 82340 52057 11300 2 773 5 210 2 313 - 3016 5066 604 5 512 c -1977178 !05 238 62888 . 13 !00 2 553 6494 2 168 - 6829 11203 4 7015 ~ 

~ 

1978/79 139086 89025 16150 2615 8504 3 167 - 3 882 14876 868 8979 
,., 
?::: 1979/80 192088 108 385 19900 2 513 10419 4878 - 13 885 32 105 3 14582 
=· 1980/81 252968 117 878 21225 1263 15347 6376 - 44155 46721 3 23006 IJC 

1981/82 319686 170047 23 225 1263 18767 7066 - 36781 62 535 2 26468 ~ = z 1982/83 407 325 201 333 26025 333 24084 14564 58710 848 81427 I 43 734 
!! För-;; 
Q. ändring 
i: under -oj 

< budgetåret 
" ,.. 

1974/75 +11005 + 2174 +1740 + 155 + 540 + 158 - + 6163 + 73 + I + 1120 .. 
~· 1975/76 + 5080 +11744 +1685 - 612 + 968 + 702 - - 9488 + 83 - I + 416 
(Jl 

ö 1976177 +13580 + 3 334 +1875 +1121 +I 007 + 525 - + 245 + 4874 +598 + 1285 
~ 1977178 +22897 +10831 +1800 - 220 +1284 - 146 - + 3 813 + 6136 -600 + 1503 ~ 
0 1978/79 +33 848 +26138 +3050 + 62 +2010 +I 000 - - 2947 + 3673 +864 + 1964 3 
u; 1979/80 +53 002 + 19360 +3750 - 102 +1915 +1710 - + 10003 + 17229 -865 + 5603 

"' 1980/81 +60880 + 9493 +1325 -1250 +4928 +1498 +30270 +14616 - + 8424 ' ..... "' 1981/82 +66718 +52 169 +2000 - +3420 + 690 - - 7 374 +15814 - I + 3462 
1982/83 +87639 +31286 +2800 - 930 +5 317 +7498 +58 710 -35933 + 18892 - I +17266 

1 Exkl. realiserade valutaförluster på utländska lån. 
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Bilaga 2 till budgetpropositionen 1984 

Gemensamma frågor 

CIVILDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 2 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

föredragande: statsrådet Holmberg 

Anmälan till stadsbudgeten för budgetåret 1984/85, såvitt avser för 
nera huvudtitlar gemensamma frågor 

I Den allmänna lönenivån för statsanställda m.m. 

Lönerna for det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra ar

betstagare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan 

statens arhetsgivarverk (SA VJ och de statsanstiilldas huvudorganisationer. 

Den 29 april 1983 triiffade SAV samt Centralorganisationen SACO/SR. 

Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-Sl av

tal om löner 1983 för statstjänstemiin m.tl. (ALS 1%3). 

I ALS 1983 ingår bl.a. allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra 

tjänstemän IAST), allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATFJ. tjiinstcför

teckningsavtal för undervisningsområdet !TFU). 1jäm1eförteckningsav1al 

för kyrkliga tjiinster (TFK), avtal om system för lönesättning av chefstjäns

temän lchefslöneavtalet) och allmänt pensionsavtal för statliga och vissa 

andra tjiinstemiin (pcnsionsavtaktJ. F.n. gäller de lönevillkor som framgt1r 

av AST den 21 juni 1983. Enligt pensionsavtalet gäller statens allmänna 

tjänstepensionsreglcmente I 1959:287) - SPR - med anslutande föreskrif

ter i väsentliga delar som kollektivavtal i den omfattning de avser beriirda 

tjänstemän. 

Enligt ett den 16 maj 1983 triiffat avtal gäller ALS 1983 till viss del samt 

vissa av övriga i föregående stycke niimnda avtal som kollektivavtal iiven 

mellan SAV och Sveriges Arbetsledarcförbund !SALF). 

Pcnsionsförmfö1erna för de icke-statliga arhetstagarc med statlig pcn

sionsriitt som faller utanför SA V:s förhandlingsomn°1de regleras i SPR med 

anslutande föreskrifter. 

För vissa statligt anstiillda liikare har förm[incrna bestiimts genom avtal 

mellan SA V och Sveriges Wkarförbund. f.n. giiller för denna pcrsllllal de 

I Riksd11i:c11 IWl318-i. I s11111/. Nr llJO. Bilag11 2 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 2 Gemensamma frågor 2 

lönevillkor som framgår av avtal den 7 juli 1983 om allmänna bestämmelser 

för vissa statliga läkare m.fl. IABU. 

Till grund för beräkningen av anslagen till avlöningar och pensioner 

under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp som gälkr 

fr.o.m. dc:n 1maj1983. Anslagsberäkningen innefattar ett lönekostnadspå

lägg med 39%. 

I förhållande till det löneläge som låg till grund för beräkningen av 

lönekostnaderna i budgetpropositionen 1983 har medräknats ändringar 

som skett fr.o.m. den I januari 1983 dels till följd av uppgörelsen den 2 

februari 1983 i fråga om förtjänst- och löneutvecklingsgaranti samt prisut

vecklingsgaranti enligt avtal om löner 1981-1982 för statstjänstemän m.fl. 

(ALS 1981-82), dels till följd av ALS 1983. Förtjänst- och löneutvecklings

garantin samt prisutvecklingsgarantin innebar en höjning med 3,6 %. ALS 

1983 innebar en höjning i genomsnitt för statsförvaltningen med 1.5 %. 

Avtalen har beaktats i löneomräkningen, liksom de ramar, som myndig

heterna disponerar under tiden den I juli 1983 - den 30 juni 1984 enlig! avtal 

den 12 september 1978 om lokala löneförhandlingar m.m. inom ATF-områ

det (L-ATF) samt senare träffade ändringsavtal. 

Genom SA Y:s försorg har regeringskansliet i höstens budgetberedning 

haft tillgång till ett mer detaljerat underlag för beräkning av myndigheter

nas lönekostnader budgetåret 1984/85. Med utgångspunkt i SA Y:s upp

gifter har i budgetförslaget kostnadseffekterna av ALS 1983 på löneplans

lönerna beräknats utifrån resp. myndighets faktiska löneprofil. 

De flesta av de nuvarande löneavtalen upphör att gälla den 31 december 

1983. Det är därför inte nu möjligt att ange vad som kommer att gälla i fråga 

om anställningsvillkor för budgetåret 1984/85. Dessa frågor torde senare få 

anmälas för regeringen och underställas riksdagens lönedelegation. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Lönegradsplaceringen för vissa tjänster m.m. 

I allmänt ljänsteförteckningsavtal (ATF) den 3 maj och den 15juni 1983 

har statens arbetsgivarverk (SA V) samt Centralorganisationen SACO/SR, 

Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänstemannasektion ITCO-SJ 

foststiillt lönegradsplaceringcn för de statligt reglerade tjänsterna. Enligt 

avtal den 16 maj 1983 gäller ATF som kollektivavtal även mellan SA V och 

Sveriges arbctsledareförbund !SALFJ. Sedan budgetåret 1978179 har par

terna förfogat över ett årligt löneutrymme enligt bestämmelserna i avtalet 

den 12 seph:mbcr 1978 om lokala löneförhandlingar m.m. inom ATF-områ

dct ( L-ATFJ samt senare triiffadc iindringsavtal. 

Enligt ATF fi'ir under avtalsperiodcn ändring av anställningsvillkÖren för 

en tjiinst ske dels i den utstr;ickning och på det sätt som föreskrivs i 
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L-ATF. dt'ls vid större organisationsföriindringar, dels vid andra tillfällen 

om arbetsgivaren finner särskilda skäl föreligga. När ett nytt verk inrättas 

eller en störn:: organisationsförändring görs, skall arbetsgivaren lämna 

berörda huvudorganisationer till'.ällc till förhandling om anställningsvill

koren för en nyinrättad tjänst. I andra fall prövas frågan om anställnings

villkoren för en nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. När arbetsgivaren 

beslutar om anställnings villkoren för en ny tjänst, skall hänsyn tas till vad 

som gäller för andra tjänster inom det aktuella myndighetsområdet. Beslu

tet får meddelas först sedan berörda arbetstagarorganisationer underrät

tats. Den organisation som vill kan påkalla förhandling i dessa fall. Sådan 

förhandling förs under fredsplikt. 

Enligt tjänsteförteckningsavtalet den 28 juni 1983 för undervisningsom

rildet (TFUl och tjiinstcförteckningsavtalct den 27 juni 1983 för kyrkliga 

tjänster (TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler när en ny tjänst 

inrättas inom dessa områden. 

Enligt tjiinsteförteckningsavtalet den 7 juli 1983 för vissa statliga läkare 

m.tl. (TFLJ knn part påkalla förhandling om anställningsvillkoren när en 

tjänst nyinrättns eller direkt berörs av en ändrad förvaltningsorganisation. 

Sådan förhandling förs under fredsplikt. 

Tjänstemän som omfattas av che
0

fslöneavtalet uppbär i regel lön i form 

av baslön jämte ett antal tjänstetillägg och eventuellt ett personligt tillägg. 

Antalet tjänstetifögg och storleken av det personliga tillägget bestäms av 

regeringen elkr statens chdslönenämnd. Vissa tjänster är emellertid inom 

ramen för chefslöneavtalet placerade i lönegraderna F 29-F 35. 

Lönesättningen för de tjänster som regeringen i budgetpropositionen 

begär riksdagens bemyndigande att inrätta sker enli!!:t de regler som fram

går av avtalen. Även när det gäller tjänster. som kan inrättas utan riksda

gens medverkan men för vilka regeringen beräknar medel under de olika 

huvudtitlarna, har anslagsberiikningen skett med utgångspunkt i lönesiitt

ning enligt gällande regler. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

3 Arbetshandikappade i statlig tjänst 

Samhällets insatser inom handikappnmddet grundas pä en helhetssyn 

med samordnade åtgärder inom en rad omr~tden. Mfllet är att de handikap

pade skall fa en livssituation som så liingt möjligt är likvärdig med andra 

miinniskors. Varje människa har riitt till bostad, arhete och en meningsfull 

fritid och till kontakter med ~indra. 

Arbete är en väsentlig del av tillvaron. Det ger inte bara försörjning utan 

ocksa sjiilvkänsla och social gemenskap. Allas räl! till arbete är n<lgot mer 

än en rätt till försö1jning och en dräglig levnadsstandard. I rätten till arbete 
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ligger ocks:i en rätt att delta i den gemensamma produktionen av varor och 

tjänster. 

Alla människors förmiiga och resurser skall tas till vara. I ett Hige med 

brist på lediga arbeten kan det emellertid finnas en risk att endast de 

sökande som är mest attraktiva för arbetsgivarna kommer i fråga. Såväl 

offentliga som privata arbetsgivare har ansvar för att den verksamhet som 

bedrivs s{1 längt möjligt är tillgänglig för alla. 

I sin roll som arbetsgivare har staten genom ett särskilt regelsystem 

påtagit sig långtgående förpliktelser när det gäller stödåtgärder för statsan

ställda som har eller kan förväntas fä svårigheter att erhålla eller bchiUla en 

anställning på grund av fysiskt. psykiskt eller socialt arbetshinder. I för

ordningen ( 1979:518) om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning. 

m.m. (ändrad senast 1982: 1268) regleras vissa frågor om bl.a. rehabilite

ring och arbetsvärd såsom arbetsprövning. arbetsträning, omskolning. ut

bildning och omplacering. 

I förordningen ges också närmare regler för användningen av det under 

trettonde huvudtiteln uppförda förslaganslaget L<)nekostnader l'id viss 0111-

sko/11i11g och 0111placeri11g. det s.k. särskilda löneanslaget (SLAJ. Medel 

från anslaget kan tas i ansprftk för att täcka kostnader för·avlöningsför
mfmer, utbildning m.m .. bl.a. niir en arbetstagare till följd av ett arbetshan

dikapp inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande organisation 

och därför måste sjukpensioneras, om inte omskolning eller nägon annan 

form av arbetsvärd kommer till stånd. 

Statens arbetsmarknadsnämnd tSAMNJ bistår myndigheterna i deras 

rehabiliterande arbetsvårdande arbete för att behålla arbetshandikappade 

anstiillda i yrkesverksamhet genom bl.a. rådgivning. omplaceringar och 

olika former av stöd. Myndigheterna iir enligt den nyss niimnda förord

ningen om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning skyldig att 

tidigt begära samrftd med och medverkan av SAMN när de egna resurserna 

är otillriickliga. 

SAMN kan ocksii med hjiilp av omplaceringsförordningen ( 1974: 1006, 

omtryckt 1980: 1093, ändrad senast 1982: 1264) medverka till att en arbets

handikappad från en myndighet omplaceras till en annan myndighet. 

Jag vill i detta.sammanhang också peka på den insats som görs inom det 

förebyggande området bl.a. genom stiftelsen Statshälsan. Enligt avtal mel

lan de centrala parterna pil den statliga arbetsmarknaden skall företagshäl

sovärden vara förebyggande och arbetsplatsanknuten. Den skall biträda 

rnyndighekrna och deras skyddsorganisaticner i frågor som rör förhållan

den pii arbetsplatserna som kan medföra olycksfall eller fysisk och psykisk 

ohillsa. Den skall ocksil medverka vid arbetsplatsanknuten rehabilitering 

av arbetstagare efter sjukdom och annan arbetsoförmiiga bl.a. genom att 

genomföra rehabiliterings-. tjiinstbarhets- och andra utredningar. Verk

samheten, som huvudsakligen bedrivs genom lokala hiilsoeentralcr. skall 

vara ett komplement till det arbetsmiljöarbete som myndigheterna sjiilva 

bcdriver. 
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Jag går nu över till frågan om nyanställning av arbetshandikappade i 

statsförvaltningen. 

Enligt den tidigare nämnda arbetshandikappförordningen ( 1979:51 Rl 

skall myndigheterna vid nyanställning verka f'iir att arbetshandikappade 

hcrcds sysselsättning. En viktig fråga i sammanhanget gäller möjligheterna 

för de arhetshandikappadc att konkurrera om de lediga tjiinster som finns. 

Inom statens omrt1de har förutsättningarna numera förbiittrats genom att 

arbetsmarknadspolitiska skiil kan vara saklig grund vid tjänstetillsättning. 

Vidare föreskrivs i anställningsförordningen ( 1965:601. omtryckt 

1976:863, ändrad senast 1982:796) att myndigheterna kan tillsätta en tjänst 

med en arbetshandikappad som anvisats av den offentliga arbetsförmed

lingen utan att kungöra tjänsten ledig till ansökan. Avsikten med bestiim

melsen är att myndigheterna skall kunna begränsa konkurrensen till tjäns

ten till förmån för arbctshandikapppade som anvisats av arhetsförmedling

cn. 

Regeringen uppdrog den 17 juni 1982 åt SAM N att följa och utvärdera de 

statliga myndigheternas insatser för att underlätta rekryteringen av arbets

handikappade. SAMN har i samarbete med arbetsmarknadsstyrclscn 

(AMS) redovisat resultatet av uppdraget i en rapport den 15 september 

1983. 
Av rapporten framgår att AMS under budgetåret 1982/83 har vidtagit 

åtgärder inom arbctsmarknadsverket (AMY) för att öka rekryteringen av 

äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga till statsför

valtningen. SAMN har medverkat genom utbildning av berörd personal 

vid AMY och genom deltagande i konferenser i länsarbetsnämndernas regi 

för statliga myndigheter. Som mål angavs en 5 %-ig nyrekryteringsandel av 

äldre och personer med nedsatt arbetsförmåga. De rckryteringsrutiner som 

har eftersträvats har byggt på ett ökat samarbete med de statliga myndig

heterna, t.cx. genom att arbetsförmedlingarna ges förhandsinformation om 

kommande rekryteringar. Enligt SAMN :s rapport har aktiveringen visat 

att den uppsatta målsättningen om en 5 %-ig nyrekryteringsandel i det 

närmaste uppfyllts. 

Enligt vad jag har erfarit avser SAMN att fortsätta uppföljningen inom 

ett urval statliga myndigheter. Syftet är att närmare kartlägga förutsätt

ningarna för nyrekrytering av arbetshandikappade till statsförvaltningen. 

Även detta förutsätts ske i nära samarbete med AMY. 

Jag vill understryka vikten av att olika erfarenheter sprids mellan myn

digheterna. Jag förutsätter därför att SAMN på lämpligt sätt informerar om 

de vidtagna åtgärderna och de möjligheter som finns för att öka rekryte

ringen av arbetshandikappade till alla statliga myndigheter. 

Det är angeläget att det arbete som har påbör:jats för att öka rekrytering

en av arbetshandikappade fortsätter. För att detta arbete skall bli fram

gångsrikt krävs ett aktivt engagemang och intresse från verksledningarnas 

och ansvariga rekryterares sida och en systematisk bevakning inom myn-
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digheterna av att de möjligheter som finns också tas tillvara. Många arbets

platser kan förbättras och anpassas till olika personers förutsiittningar. 

Detta gäller inte minst frågor om arbetsorganisation och arbetsinneh{i]I. 

Det är viktigt att myndigheterna inventerar vilka arbetsuppgifter som 

passar för arbetshandikappade, dvs. där handikappet inte är något hinder. 

Jag räknar med att Statshälsan genom sin expertis inom de medicinska. 

tekniska och psykosociala områdena skall kunna stödja myndigheterna i 

arbetet för att åstadkomma ökade förutsättningar för arbetshandikappade 

att få statlig anställning. 

För budgetåret 1982/83 erhöll SAMN 1 rniij. kr. att fördela till statliga 

myndigheter för att stimulera nytänkande och försök att finna nya vägar 

för arbetshandikappade på den statliga arbetsmarknaden. Av de projekt 

som har satts igång kan siirskilt nämnas kartläggning av 300 anställningar 

med lönebidrag vid Lunds universitet, litteraturgenomgång och undersök

ning av arbetsledares inställning till arbetshandikappade samt [ör<.öksvcrk

samhet för gravt handikappade att arbeta med datateknik vid skolöversty

relsen. Projekten löper under budgetäret 1983/84. 

Jag räknar med att en rapport från projekten skall kunna presenteras för 

regeringen under hösten 1984. 

Riksdagen har tidigare beslutat (prop. 1981/82: 100. AU 29. rskr 2621 att 

arbetsvårdsåtgärder för bl. a. kommunalt anställda med statligt reglerade 

tjänster fr. o. m. den 1 januari 1983 skall ombesörjas av huvudmännen 

själva. Riksdagen förutsatte emellertid att regeringen skulle besluta om 

rimliga övergångsanordningar. Jag avser därför att i annat sammanhang 

föreslå regeringen vissa sådana övergångsanordningar. Således bör enligt 

min mening statliga myndigheter som f. n. sysselsätter sådana arbetshandi

kappade lärare, vilkas löner före den 1 januari 1983 betalades från det s. k. 

särskilda löneanslaget. bemyndigas att under vissa förutsiittningar inrätta 

personliga tjänster för dessa lärare. Jag återkommer till denna frfiga vid 

min anmälan av det under trettonde huvudtiteln uppfl\rda anslaget Tiick

ninR av merkostnader för löner orh pensioner m. m. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

4 Myndigheternas externa tidskrifter 

Informationsdelcgationen (B 1982: 0 I) skall enligt sina tilläggsdirektiv 

<Dir. 1983:29) överväga vilken roll de externa tidskrifterna i framtiden skall 

spela för samhällsinformationen. Delegationen skall i det sammanhanget 

belysa tidskrifternas möjligheter att helt finansiera sina kostnader med 

prenumerations- och eventuellt annonsintäkter. 
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Riksrevisionsverket lade år 1980 fram en förvaltningsrevisionsrapport 

om myndigheternas tidskriftsutgivning. Sedan dess har, enligt vad jag har 

erfarit, ett dussin tidskrifter lagts ned. Ett antal tidskrifter har ändrat 

format och utförande och andra har infört eller höjt prenumerationsav

gifter. Tidskrifterna är emellertid alltjämt i huvudsak anslagsfinansierade. 

Informationsdelegationen avser att lägga fram ett betänkande under år 

J 984. Där kommer man bl.a. att belysa de statliga externa tidskrifternas 

roll för samhällsinformationen och deras ekonomiska förutsättningar. De

legationen kommer även att i enlighet med sina direktiv redovisa möjlighe

ter för de statliga myndigheterna att minska kostnaderna för sin övriga 

produktion av informationsmatcrial hl.a. genom upphandlingssamverkan. 

De statliga myndigheterna bör nu se över sina övergripande informa

tionsplaner och informationskostnader. Jag räknar med att informations

delegationen inom ramen för sina nuvarande uppgifter och resurser därvid 

skall kunna biträda myndigheterna med synpunkter och råd. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Verksamheten i Offentliga sektorns särskilda nämnd 

Som ett led i arbetsrättsrcformen (prop. 1975/76:105, InU 45. rskr 404) 

inrättades Offentliga sektorns särskilda nämnd genom ett särskilt huvudav

tal den 29 november 1976 (SHA). 

SHA-nämnden består av sju riksdagsledamöter och sex företrädare för 

avtalsparterna. Den är beslutför endast när den är fulltalig. 

Nämnden kan enligt avtalet kopplas in, när det gäller förhandlingar om 

kollektivavtal som rör anställningar hos staten, kommunerna, landstings

kommunerna. försäkringskassorna eller svenska kyrkan. Om en förhand

lingspart invänder att ett begärt kollektivavtal i något visst iimne inte hör 

träffas. eftersom det skulle kränka den politiska demokratin, kan frågan 

därom hänskjutas till nämnden för ett utlåtande, som utgör en rekommen

dation till parterna. 

Av förarbetena till arbetsrättsreformen framgår att till det politiska be

slutsområdet hör frågor som gäller den offentliga verksamhetens mål, 

inriktning, o·mfattning eller kvalitet (anf. prop. bil. 2 s. 151). Avsikten har 

varit att det i första hand skall ankomma på parterna att inom förhandling

arnas ram lösa hithörande gränsdragningsproblem och att hänskjutande till 

nämnden sålunda skall ske bara i undantagsfall (anf. prop. bil. 2 s. 155. InU 

s. 58). 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78:176, AU 37, rskr 336) skall 

verksamheten i SHA-nämnden årligen redovisas för riksdagen. 
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Jag får därför upplysa att det hittills - fram till den 22 december 1983 -

inte har hiinskjutits något enda ärende till nämnden. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

6 Nordisk utbytestjänstgöring 

Regeringen har i september 1983 utsett ytterligare tolv svenska deltagare 

i den nordiska utbytestjänstgöringen. De skall under år 1984 tjänstgöra ett 

antal månader i Danmark, Finland och Norge. Tjänstgöringen regleras i 

förordningen ( 1980: 848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder 

<omtryckt 1981: 1270. ändrad senast 1983:65). Statens arbetsmarknads

närnnd svarar bl. a. för att sprida information om utbytestjänstgöringcn till 

myndigheter. anställda och personalorganisationer. Sedan verksamheten 

med utbytestjänstgöring inleddes år 1979. är antalet deltagare från svensk 

sida därmed uppe i 58. 

Myndigheternas och de anställdas intresse för utbytet har ständigt ökat. 

I många fall kan denna form av nordiskt samarbete förväntas bidra till att 
finna praktiska lösningar på likartade problem. Bland de områden som 

deltagarna har företrätt kan sålunda nämnas bekämpning av ekonomiska 

brott. åtgärder mot olika former av missbruk, invandrarnas situation och 

problem. miljövården. kriminalvården. arbetsmarknadsfrågor och jäm

ställdhet mellan könen. Detta framgår av civildepartementets samman

ställning <Os C 1983:7) Rapporter från nordisk utbytestjänstgöring 1979-

1981. 

I syfte att inom den svenska statsförvaltningen sprida information om de 

vunna erfarenheterna skall efter hand sådana sammanställningar ges ut 

också när det gäller deltagarrapporterna från senare år. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

7 Redovisning av statsförvaltningens ADB-användning m.m. 

I prop. 1978179:121 om användningen av ADB i statsförvaltningen redo

gjordes för olika frågor om statsförvaltningens användning av datorer för 

administrativa ändamål. Bl.a. påpekades svårigheterna att snabbt och 

enkelt skaffa en överblick över den statliga databehandlingen. Riksdagens 

behov av information anfördes särskilt. Denna fråga berördes även under 

riksdagsbchandlingen (fiU 1978/79:34) av propositionen. Riksdagen fann 

det därvid ändamålsenligt att en årlig redovisning av ADB i statsförvalt

ningen bifogades budgetpropositionen med hänsyn till dels de viktiga prin-
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cipfrågorna. dels de .betydande effekter för medborgarna som införandet 

av ADB ofta medför. 

Regeringen har mot denna bakgrund uppdragit åt statskontoret att iirli

gen utarbeta en redovisning efter vissa riktlinjer av anviindningen av ADB 

i statsförvaltningen. Nu föreliggande redovisning. som bör fogas till proto

kollet i detta ärende som bilaga 2.2. bygger s{ilunda pt1 uppgifter som 

statskontoret ställt samman. Redovisningen avser främst anviindningen av 

ADB för administrativa ändamål. Betriiffande information om pf1g{1ende 

och under budgetåren 1982/83 och 1983/84 avslutat utredningsarbete på 

dataområdet hänvisas till bilaga 2.1. 

Statskontoret har under året haft regeringens uppdrag att utviirdera 

redovisningens uppläggning och innehåll. Hittills har redovisningen publi

cerats på två siitt. dels i förevarande bilaga till budgetpropositionen. dels i 

statskontorets rapportserie. I förenklande syfte föreslftr jag att redovis

ningen av användningen av ADB i statsförvaltningen fr.o.m. budget[1ret 

1984/85 får ske helt genom statskontorets försorg. Redovisningen bör 

publiceras samtidigt som budgetpropositionen föreläggs riksdagen. Det 

bör vidare ankomma på statskontoret att förse riksdagen med erforderligt 

antal exemplar av redovisningen. Innehållet och utformningen bör i stort 

följa dagens modell. 

Jag vill i detta sammanhang även ta upp nt1gra frågor rörande datadele

Ralioncns (B 1980:03) ar/Jct.rnppRifter. 

I prop. 1982/83: 100 Bilaga 2 redovisade jag min avsikt att föreslå rege

ringen att ge datadelegationen nya direktiv som preciserar dess arbetsupp

gifter till särskilda frågor inom datapolitikens område. Vid riksdagsbe

handlingen (fiU 1982/83:33) uttalade utskottet att det är naturligt att dele

gationens verksamhet efter hand omprövas. Att en omprövning skulle ske 

efter uppskattningsvis tre eller fyra år förutsattes också i delegationens 

direktiv. Utskottet anförde vidare att eftersom riksdagen varit förespråka

re för att en datadelegation skulle inrättas och i samband därmed. på 

förslag av finansutskottet. lämnat synpunkter på delegationens verksam

het. bör - innan delegationens nya uppgifter läggs fast - riksdagen be

handla regeringens förslag om inriktningen och omfattningen av delegatio

nens fortsatta arbete. 

Datadelegationen har avslutat sitt arbete inom teknikupphandlingsområ

det. Jag återkommer till detta i samband med min anmälan av det under 

trettonde huvudtiteln upptagna reservationsanslaget Anskaffning av 

ADB-utrustning. 

Datadelegationen har i enlighet med regeringens beslut den 22 juli 1982 

haft i uppdrag att fördela vissa medel till organisationer, utbildningsanord

narc m.fl. för kostnader i samband med information till eller utbildning av 

allmänheten i datafrågor. I en rapport ''Bred utbildning i datafrågor -

redovisning av verksamheten budgetåret I 982/83 och förslag till fort salta 
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insatser"· har datadelegationen redovisat sina i1tgiirder med anledning av 

uppdraget. Delegationen liigger dessutom fram sin bedömning av behovet 

av fortsatta insatser pä omrf1det samt förslag till åtgiirder för budgetåren 

1983/84 och 1984/85. 

Datadelegationen har utarbetat en plan för sin verksamhet under budget

<'tren 1983/84 nch 1984/85. Enligt denna plan skall delegationen koncentrera 

sina insatser inom följande områden. nämligen anviindningsområdet för 

s.k. telematik <datateknik i kombination med tdekommunikation). bl.a. 

anviindning av hemdatorer. utveckling och användning av programvaror i 

offentlig förvaltning. i niiringsliv och i hushållen. kartliiggning av data

forskning vid högskolor och inom myndigheter. bred utbildning i datafrå

gor samt datateknikens inverkan pf1 yrkcsutbildningsplaneringen. Delega

tionen räknar vidare med att under budgetåret 1983/84 avge remissyttran

den över ett antal betiinkanden. 

Enligt min mening bör datadelegationen iiven i fortsättningen allmänt 

fungera som ett forum för åsikts- och informationsutbyte mellan riksdags

partierna. regeringskansliet. arbetsmarknadens parter. kommunförbunden 

och andra viktiga intressenter inom datapolitikens område . 

.Jag har inte någon erinran mot datadelegationens arbetsplan. Planen 

ligger inom ramen för de direktiv som delegationen tidigare fått och jag 

bedömer det diirför inte nödviindigt att ge delegationen kompletterande 

direktiv. I väsentliga delar bör resultaten av verksamheten redovisas under 

hösten 1984 för att därigenom ge underlag för statsmaktern<is stiillningsta

gamtc till de olika frågor inom dataområdet som kommer att aktualiseras 

under budgetr1ret 1984/85. 

I detta samm<inhang vill jag särskilt peka på vikten av att datadelega

tionen utvärderar hittills genomförd information och utbildning så att erfa

renheter diirifrftn kan ligga till grund fiir de förslag till framtida utbildnings

insatser som delegationen bör presentera för regeringen under hösten 1984 

i samband med att också annat underlag lämnas till regeringen enligt vad 

jag nyss sagt.. Jag har under kommitteanslaget heriiknat siirskilda medel -

1 milj. kr. - för detta ändami'tl samt för informations- och utbildningspro

jekt och stöd till nya försök med datautbildning i kommunal regi som syftar 

till att ge allmänheten en hred utbildning i datafrägor. Jag fl>rutsätter att de 

aktiviteter som delegationen planerar diirutöver genomförs inom oföränd

rad resursram. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om det utbildningspaket '"ADB på 

jobbet"' som har utarbetats av statens institut för personaladministration 

och personalutbildning (SIPU) och som innehåller en allmän orientering i 

ADB-frågor för användare främst inom statsförvaltningen. 

Jag vill även beröra frågan om datoriserade informationssystems sårbar

het. Den ökade användningen av ADB har medfört att många viktiga 

rutiner i bl.a. den statliga förvaltningen har blivit mycket sårbara i olika 

avseenden. Som ett led i ansträngningarna att minska sårbarheten har 
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sårbarhetsberedningen !Fö 1981 :0:!) tillsammans med bl.a. Riksdataför

bundet medverkat till att utarbeta en speciell metod fi.ir silrbarhetsanalys 

av datoriserade informationssystem. den s.k. SBA-mctoden. Metoden har 

utvecklats genom ett samarbete mellan stat och näringsliv och har finansi

erats gemensamt. 

En presentation av SBA-metodcn har sänts ut till 6000 företag. kom

muner och landstingskommuner samt till :'100 myndigheter. Avsikten har 

varit att fä berörda ledningsfunktioner att ta initiativ till en si'irbarhetsana

lys i den egna organisationen och fii underlag för beslut i förekommande 

fall om ytterligare utredningsarbete. 

S[trbarhetsfrf1gor är enligt min mening lika angeliigna i fredstid som i 

krig. Jag anser därför att det är viktigt att bl.a. myndigheter och andra 

organ inom den offentliga sektorn bevakar sårbarhehaspckterna i sin 

verksamhet med avseende på olika datoriserade rutiner. En uppföljning av 

i vad mån SBA-metoden bidragit till att ideniifiera risker och att minska 

sårbarheten är därför angcliigen. Jag har för avsikt att :ltcrkomma till 

regeringen i denna frfiga. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag alt regeringen 

dels bereder riksdagen tillfalle att ta del av redovisningen av utred

ningsarbete på dataomriidet och av anviindningen av ADB i stats

förvaltningen. 

dels föreslår riksdagen att godkänna vad jag har föreslagit betriiffan

de denna redovisning från och med budgetåret 1984i85. 

dels bered1'er riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

datadelegationens fortsatta arbete och om sfirbarheten hos datori

serade informationssystem. 
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Översikt över pågående och under budgetåren 1982/83 
och 1983/84 avslutat utredningsarbete på dataområdet 

Följande redovisning är en översikt över det utredningsarbete på da

taområdet som pågår eller har bedrivits under budgetåren 1982/83 och 

1983/84 på uppdrag av regeringen. I redovisningen ingår härutöver ett av 

styrelsen för teknisk utveckling avgivet förslag till ett nationellt mikroelek

tronikprogram. Redovisning av datadelegationens verksamhet m. m. be

handlas i bilaga 2 avsnitt 7. 

Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Utredningar som 

bedömts vara av mindre brett intresse och t. ex avser datafrågor inom 

enskilda myndigheter har som regel inte medtagits lik~om inte heller utred

ningar som berör sakområden där datafrågor kan förekomma. 

Översikten omfattar tre delar. Under budgetåret 1982/83 avslutat utred

ningsarbete redovisas i översiktens första del. Utredningsarbete som pft

gått under innevarande budgetår presenteras därefter. Avslutningsvis för

tecknas avs;ivna och planerade betänkanden. rapporter etc. Hiir redovisas 

även rapporter m. m. från datadelegationen. 

I Under budgetåret 1982183 avslutat utredningsarbete 

I Program för forskning om datateknikens framtida användning 

Forskningsrådsnämnden (FRN) fick i april 1980 i uppdrag att utarbeta 

ett samlat program för forskning om datateknik_ens framtida användning 

m. m. FRN tillsatte i juni 1981 en arbetsgrupp för ändamålet. 

Arbetsgruppen skulle enligt uppdraget inventera och definiera angelägna 

problemområden för forskningsinsatser, översiktligt inventera pågående 

svensk och nordisk forskning inom området, bedöma forskningsbarhet och 

tillgänglig forskningskompetens på resp. områden och redovisa ett så långt 

möjligt angelägenhetsgraderat förslag till forskningsprogram. 

Arbetsgruppen redovisar i sin rapport till nämnden ett omfattande forsk

ningsprogram och föreslår en betydande resursinsats i syfte att föra fram 

forskningen om datakraftens framtida anviindning till en nivå som svarar 

mot den rent tekniska utvecklingen inom omrftdet och de förändringar av 

närings- och samhällsliv som datatekniken orsakar. 

Nämnden. som ansluter sig till huvudlinjerna i arbetsgruppens förslag, 

överlämnade i september 1982 arbetsgruppens rapport till regeringen. 

Rapporten har remissbehandlats. Ärendet bereds för närvarande i rcge-
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ringskanslict och kommer all behandlas i den forskningspolitiska proposi

tionen. som förcliiggs riksdagen vtircn 1984. 

2 Förslag från styrelsen för teknisk utveckling till ett nationellt 
mikroelektronikprogram (NMP) 

Styrd sen för teknisk ut veckling (STU) överlämnade under våren 1983 

till regeringen förslag till ett nationellt mikroelcktronikprogram ( N MPJ för 

en sammanhållen satsning inom mikroelektronikområdet. Förslaget har 

utarbetats p{1 STU :s initiativ efter samråd med !lera andra myndigheter 

och företag. 

Programmets syfte iir att ut veckla och säkerstiilla den svenska elektro

nikindustrins förmåga till snabb och effektiv konstruktion och produktion 

av elektronikkomponenter relevanta för resten av 1980-talets behov. Pro

grammet förutsiitts Higga grunden för en ökad export av system med större 

innehäll av inhemskt utvecklade komponenter m:h kretsar nch dänm:d 

också för en ltrngsiktigt konkurrenskraftig komponentindustri. 

I förslaget till N MP skisseras fyra delprogram. 

I. K1111sk11p.1·.1prid11i11g.1progr11111 med syfte att snabbast möjligt f1stad

komma en bred spridning av tekniken att konstruera elektronikkretsar och 

system direkt i form av integrerade komponenter. Programmet innefattar 

stöd till mindre företag att utbilda personal och prova tekniken i begriinsad 

skala samt kompletteringar till högskolor och tekniska gymnasier i form av 

utbildning och utrustning. STU beräknar ti!Higgskostnaden för delpro

grammet till ca 20 milj. kr. under en 5-<frsperiod. 

2. Gm11d_fi>r.1-kningspru 1-:ra 111 a 1 ·.H·1·11dt' 1w tit mell h11/ded111:fi1rsk11i11g 

(NHF) med syfte· att ge kunskap om de mekanismer som styr egenskaper 

hos komponenter eller deras framställningsprocesser för att diirigcnom 

kunna förbiittra komponenter och framstiillningsmctoder. STU :s förslag 

utgär i denna del från en rapport "Upprustning av svensk halvledarforsk

ning" som utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av naturvetenskapliga 

forskningsrådet. Preliminärt beräknad kostnad är ca 55 milj. kr. för fem är. 
3. Målinriktat fi1rsk11i111;spro1;rwn där forskningen bedrivs med viss tek

nik eller en viss tillämpning i sikte och med inslag av kompetensuppbygg

nad på för svensk forskning och svensk industri nya teknikomrt1dcn. 

Programmets syfte iir att uppfylla industrins långsiktiga behov av teknisk 

kompetens inom området komponentteknologi och förutsätts ha sin bas i 

STUs ramprogram för elektronisk och elektrooptisk komponentteknologi 

m.11. programområden. Beräknad total kostnad under en 5-ärsperiod ~ir ca 

309 milj. kr. 

4. /11Ll11strie/lt ut1·eckli11gsprogra111/1ek11ik11pp/w11dli111-: med syfte att ge

nom teknikupphandling inom svensk elektronikindustri bygga upp den 

konstruktions- och produktionsförmi'tga som anses nödvändig för den 
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svenska elektronikindustrin under andra hälften av 1980-talel. Avsikten är 

alt diirigcnom skapa en livskraftig inhemsk underleverantörsindustri för 

den svenska. och kanske nordiska. systemtillverkande industrin. STU har 

identifierat ätta delprojekt som förutsiitts utföras av och inom industrin. i 

tilHimpliga delar i samverkan med högskolor och institut. Statens medver

kan i detta delprogram föreslås tidsbegränsat till fem år. Uppskattad kost

nad för delprogrammet är 330 milj. kr. Finansieringen bör delas mellan stat 

och industri. 

Enligt STUs förslag skulle de statliga insatserna för hela NMP bli 549 

milj. kr. under en 5-årsperiod, varav 254 milj. kr. tidigare planerats av dels 

STU 1244 milj. kr.) och dels naturvetenskapliga forskningsrådet ( 10 milj. 

kr.). Till detta belopp förutsiitts läggas 165 milj. kr. fr[m industrin, varvid 

totalramen för en 5-årsperiod skulle uppgå till 714 milj. kr. 

Efter remissbehandling av STU: s förslag har regeringen under hösten 

J 983 förelagt riksdagen förslag till riktlinjer för ett femårigt nationellt 

mikroelektronikprogram (prop. 1983/84: 8) och föreslagit att till program

mets första är anvisas 44 milj. kr. ptt tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1983/84. Regeringen återkommer till finansieringen m. m. av de 

återstående delarna av programmet i prnpositionen om industriell förnyel

se och tillväxt till vårriksdagen 1984. 

3 ADB-bercdningsgruppcn 

(Direktiv 1973. Tilläggsdirektiv 1979: 103) 

I december 1980 avgavs Higesrapporten ADB-prnjekt vid länsstyrelser

na. Rapporten redovisar bl. a. den ADB-verksamhet som förekommer vid 

länsstyrelserna med undantag av de stora och allmänt kända ADB-anlägg

ningarna. 

Statskontoret har på kommittens uppdrag studerat rationaliseringsmöj

ligheterna med hjälp av ADB vid länsstyrelserna med undantag av skat

teavdelningarna. Uppdraget redovisades i november 1981 i rapporten ADB 

m. m. för rationalisering inom hinsstyrdserna. Kommitten har därefter 

arbetat vidare med vissa av Je frågor som rapporten behandlar. 

ADB-beredningsgruppen har dren 1983 överliimnat sitt slutbetänkande, 

ADB-stöd och informationsbehov för samh~illsplaneringen i länen (Os C 

1983: 5). 

Slutbetänkandet har remissbchandlat!>. En sammanfattning av beUinkan

det samt en remissammanstiillning redovisas i underbilaga 15: 2. I bilaga 15 

redovisar chefen för civildepartementet vissa förslag med anledning av 

beredningsgruppens betiinkande. 

2 Riksd11g<'11 IV83/84. I .1aml. Nr 1011. Bi/11g11 :! 
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4 Statistiska centralbyråns utredning om alternativa metoder för 
framtida folk- och bostadsräkningar 

Regeringen gav i augusti 1979 statistiska centralbyrån <SCBl i uppdrag 

att utreda alternativa metoder för framtida folk- och bostadsräkningar. 

Utgångspunkten skulle vara att ersätta de traditionella folk- och bostads

räkningarna med samutnyttjande och sambcarbctning av administrativa 

register. 

SCB redovisade i en delrapport i oktober 1981 en principiell uppläggning 

av ett alternativ till folk- och bostac:isräkningar. Delrapporten remissbe

handlades. 

Regeringen gav i april 1982 tilläggsdirektiv till SCB som innebar att 

utredningsarbetet med att finna alternativ till de traditionella folk- och 

bostadsräkningarna skulle slutföras. Om det visade sig att kvaliteten enligt 

SCB inte skulle bli tillfredsställande för variablerna hushåll. lägenhet och 

yrke, skulle SCB enligt tilläggsdirektiven pröva möjligheten att använda en 

traditionell enkät år 1985. 

SCB redovisade i en rapport - Nya metoder för folk- och bostadsräk

ningar (FOBAL T) - i januari 1983 resultatet av sitt utredningsarbete. 

Rapporten innehåller ett förslag till registerlösning för framtida folk- och 

bostadsräkningar. För att utgångsmaterialet för registerlösningarna vad 

gäller hushåll och lägenheter skall kunna bli så aktuellt som möjligt föreslår 

SCB i FOBAL T att en begränsad folk- och bostadsräkning genomförs år 

1985. 

Ett åttiotal remissinstanser har yttrat sig över rapporten. 

Regeringens ställningstagande till SCB:s rapport redovisas i proposition 

1983/84: 85. 

Il Utredningsarbete under budgetåret 1983184 

Datalagstiftningskommitten (DALK) 

(Utredningen om översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB

information m. m. Ju 1976:05. Tilläggsdirektiv 1980: 14 och 1980:82) 

DALK tillkallades år 1976 för att dels göra en allmän översyn av datala

gen ( 1973:289), dels utreda datoriseringens inverk<tn på offentlighetsprinci

pen, dels överväga åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång till 

myndighe1crnas ADB-nrnterial. dels slutligen lägga fram förslag till lagbe

stiimmclser som föranleds av internationella överenskommdser m. m. 

DALK har därefter fått vissa tilliiggsuppdrag. År 1979 tick man i uppdrag 

att ytterligare öwrviiga frf1gan om författningsreglering av det statliga 

person- rn.:h adressregist.ret <SPAR). Enligt tilläggsdircktiv (1980: 14) skulle 
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möjligheterna att införa en mera generell personregisterlagstiftning utre

das. Enligt tilläggsdirektiv (1980: 82) skulle DALK med förtur dels under

söka vilka åtgärder som kunde vidtas för att på kort sikt rationalisera 

verksamheten hos datainspektionen, dels kartlägga och analysera datala

gens ekonomiska och administrativa konsekvenser. I maj 1981 erhölls 

tilläggsuppdraget att utreda och inkomma med förslag om ett nytt avgifts

system för verksamheten vid datainspektionen. 

Kommitten har avgivit delbetänkandet Personregister-Datorer-Integri

tet. Översyn av datalagen (SOU 1978: 54). promemorian Författningsreg

lering av SPAR m. m. (Os Ju 1979: 19) samt delbetänkandet Offentlighets

principen och ADB, Insyn i - tillgång till information hos myndigheterna 

(SQU 1980: 31). Förslagen har lett till lagstiftning (prop. 1978179: 109, KU 

37, rskr 360, SFS 1979:334; prop. 1980/81:62. KU Il, rskr 87, SFS 

1980: 1074; prop. 1981/82:37, KU 1981/82:21 och 1982/83: I. rskr 1981/ 

82: 163 och 1982/83: I. SFS 1982: 103 och 939). 

I september 1981 avgavs promemorian Tillstånd och tillsyn enligt datala

gen (Ds Ju 1981: 15 och 16). I denna redovisar DALK olika åtgärder som 
kan vidtas för att pä kort sikt rationalisera datainspektionens verksamhet. 

Dessutom. diskuteras datalagens ckon:Jmiska och administrativa konse

kvenser för de registeransvariga och möjligheterna att mildra dessa effek

ter. Förslaget har lett till lagstiftning (prop. 1981/82: 189. KU 33, rskr 349, 

SFS 1982: 446). I december 1981 presenterades promemorian Nya avgifter 

för datainspektionens verksamhet (Os Ju 1981: 23). Regeringen har på 

grundval härav beslutat om förordningen ( 1982: 481) om avgifter för datain

spektiom:ns verksamhet. 

Enligt arbetsplanen skall DALK våren 1984 avge ;,:tt slutbetänkande om 

generell personregistcrlagstiftning. 

2 Sårbarhetsberedningen (SÅRB) 

(Information och rådgivning i frågor om säkerhet och särbarhet på 

dataområdet. Dir. 1981: 48) 

Försvarsministern tillkallade i juli l 981 på regeringens uppdrag en bered

ning för säkerhet och sårbarhet på dataområdet. Beredningen inrättades 

som en följd av de förslag som hösten 1979 lades fram av sårbarhetskom

mitten (SÅRKl. 

Beredningen har följande uppgifter: 

- närmare precisera vilka sårbarhetsfaktorer och problem som kräver 

särskild uppmärksamhet och åtgärder frfm samhällets sida 

- vara remissinstans och rådgivande organ med representation f(ir berör

da statliga myndigheter. kommuner och näringsliv 

- vara rådgivande i frågor rörande säkerhet och s~trbarhet på <lataomr{tdet 

- utreda frågor som SARK ej närmare behandlat bl. a. utlandsberoemkt. 
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En handlingsplan för beredningens arbete (Os Fö 1981: 17) överliim

nades till försvarsministern i december 1981. 

SÅRB har i ett samarbetsprojekt med riksdataförbundct lRDFJ tagit 

fram en metod för att myndigheter. företag och organisationer själva skall 

kunna analysera sin egen sårbarhet på ADB-området. Denna s. k. SBA

metod presenterades i september 1983. 

I september 1983 överlämnades delbetänkandet Undanförsel och förstö

ring av ADB-register <Ds Fö 1983: 8). En rapport om Nyckelpersoner i 

datordriften (SÅRB rapport 1983: 12) presenterades under november 1983. 

SÅRB bör enligt sina direktiv bedriva arbetet så att detta kan vara 

avslutat och utvärderat senast den I juli 1984. 

3 Utrednings- och utvecklingsarbete avseende ADB-verksamheten inom 

den allmänna försäkringen m. m. 

ALLFA-kommitten (Dir. 1977: 52) med uppgift att utreda frågor om 

ADB inom den allmänna försäkringen m. m. överlämnade under 1981 

bctiinkandet (SOU 1981: 24 J Socialförsäkringens datorer - decentralise

ring av verksamheten. Betänkandet har remissbehandlats. 
Beslut har sedenm:ra fattats om ett successivt utbyte av befintligt dator

och kommunikationssystem med början under sommaren 1983. Denna 

anskaffning av ADB-utrustning kommer inte att i nämnvärd grad förändra 

nuvarande struktur på ADB-systemet. som därmed kan förväntas bestå 

under 1980-talet. Inom riksförsäkringsvcrket (RFV) och försäkrings~~s

sorna pågår ocksii olika utrednings- och försöksaktiviteter med syfte <:ttt 

klarlägga behov av och former för teknikstöd på försäkringskassorna för 

administrativa iindamål. 

Regeringen gav i juni 1983 RFV i uppdrag att i samråd med statskontoret 

(>Ch i nlira samarbete med förslikringskassorna genomföra ett utrednings

och utvecklingsarbete samt praktisk försöks verksamhet för att bl. a. få 
underlag för ett stiillningstagande i frågan om den långsiktiga inriktningen 

av ADB-verksamheten inom den allmlinna försäkringen m. m. 

Tidsperspektivet för utredningen är 1990-talet och därefter. Enligt upp

draget bör utrednings- och ut vecklingsarbetet belysa olika alternativ med 

spridning av register och datorresurser på regional och lokal nivå. för- o.:h 

nackdelar ur lllika synpunkter, effekter på personalbehovet samt kost

nadsskillnader mellan de olika alternativen och ett bibehållande av nuva

rande ADB-struktur skall redovisas. Utgånf;spunkten för arhctet bör vara 

samhiillcts och de försiikrades intressen i form av krav pt1 effektivitet och 

riittssiikerhct i handhiggningen. servicen till allmlinheten samt det di,;·av 

uppsliiende helllwet av ADB-stöd som hjälpmedel för personaler.. För

sök.-;aktiviteterna bör hyggas upp kring och utifrån de enskilda arbetspbt

serna pil regional och lnkal niv;°i. Möjligheten att med tekniska hjiilpmcdcl 
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rationalisera kontorsproduktionen och att integrera denna med ärende

handläggningen skall tillvaratas i utvecklingsarbetet. 

RFV har i oktober 1983 till regeringen redovisat uppläggningen av och 

tidsplan rn. rn. för utredningen. Arbetet (FAS 90-utredningen) inleds med 

en amilys av eventuella förändringar i den allmänna försäkringen som kan 

påverka ADB-behovet samt en bred genorngfrng av socialförsiikringssystc

mcn och administrationen av dessa i syfte att identifiera önskvärda föränd

ringar och utvecklingsrnöjligheter. Denna etapp beräknas pågå t. o. rn. 

utgången av budgetåret 1984/85. varefter följer utformning av systernför

slag och försöksverksamhet. 

Slutlig avrapportering till regeringen av FAS 90-utredningen bedömer 

RFV sker tidigast under 1987. Lägesrapportering av arbetet till regeringen 

planeras ske en gång per år kring den I september. 

4 Massmedickommitten 

(Utredning av vissa massmediefrågor. Dir. 1982: 62. Tilläggsdirektiv 

1983: 19) 

Den dåvarande regeringen tillkallade i juli I 982 en kornmitte för att följa 

utvecklingen på massmedieområdet under de närmaste åren <Dir 1982: 62). 

I februari 1983 fick kommitten helt nya direktiv (Dir 1983: 19>. 

Massmediekommitten har till uppgift att lägga fram förslag till beslut om 

principer för utbyggnad och utnyttjande av ny teknik för massmedieända

mål. Bl. a. skall kommitten föreslå regler för kabeltekniken. både för 

utbyggnad av kabelnät och för användning av dessa. 

Betänkanden från flera utredningar har överlämnats till kommitten: in

formationsteknologiutredningen - Nya medier - text-TV, teledata (SOU 

1981: 45). utredningen om reklam i videogram - Videoreklamfrågan <SOU 

1982: 8) samt radiorättsutredningen - Översyn av radiolagen (SOU 

1981: 19). 

Kornmittens förslag bör utarbetas från såväl massmediepolitiska som 

kulturpolitiska utgångspunkter. Vid den massmediepolitiska bedömningen 

bör gälla hur ny kommunikationsteknologi kan användas för att bibehålla 

en mediestruktur och ett medieutnyttjande som är önskvärt med hänsyn 

till att variation och mångfald skall upprätthållas inom massmedieområdet. 

Vid den kulturpolitiska prövningen bör olika användningar av ny teknik 

relateras till de mål som gäller för den statliga kulturpolitiken. Den nya 

teknikens effekter på barnens villkor bör därvid särskilt uppmärksammas. 

Kommitten bör lägga fram förslag om vilka krav som bör ställas på 

planer för utbyggnad av kabelnät, bl. a. hur och av vem planer skall 

fastställas och vilka frågor som skall regleras i planerna. 

Kommitten skall också föreslå åtgärder för att en utbyggnad av kabel

system skall kunna ske med ett rimligt mått av geografisk rlittvisa. När det 
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gäller användning av tekniken skall kommitten pröva frågor som rör till

gången till kabelnät samt en rad frågor som rör innehållet i kabelsändning

ar. Beträffande de frågor som behandlats i informationsteknologiutred

ningens betänkande skall kommitten pröva vilka regler som bör gälla dels 

för teledata till allmänheten. dels för text-TV efter utgången av nuvarande 

avtalsperiod. 

Kommitten skall inte f. n. behandla radio- och TV-verksamhetens orga

nisation. Sveriges Radio AB bör vara oförhindrat att aktualisera och ge

nomföra organisatoriska förändringar inom Sveriges Radiokoncern. 

Kommittens arbete bör vara slutfört i sådan tid att proposition på grund

val av kommittens förslag kan föreläggas riksdagen senast våren 1985. 

Kommitten räknar med att kunna lägga fram sitt betänkande under som

maren 1984. 

5 Dataeffektutredningen 

<Datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Dir. 1978: 76. 

Tilläggsdirektiv 1982: 67) 

Dataeffektutredningen tillsattes i juli 1978. Uppdraget gällde en samlad 

utredning av datateknikens framtida effekter på sysselsättning och arbets

miljö. 

När det gäller sysselsättningen skall utredningen försöka bedöma effek

terna totalt på arbetsmarknaden. för olika yrkesgrupper. för olika närings

grenar och för olika regioner. Kommitten skall diskutera såväl önskade 

som oönskade effekter på sysselsättningen och överväga påverkansmöj

ligheter samt lämna förslag till eventuella statliga åtgärder. Direktiven 

nämner ökade utbildningsinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som exempel på områden där åtgärder kan komma att behövas. 

Niir det gäller effekterna på arbetsmiljön skall analyserna behandla ett 

antal frågor som ergonomi-, kontakt- och integritetsproblemen och de 

anställdas möjlighet att hävda medbestämmanderätten. Även här skall 

kommitten överväga behovet av statliga åtgärder för att främja en god 

arbetsmiljö. 

Kommittens arbete inleddes med studier av effekter inom verkstads

och processindustrin med utgångspunkt från det material som samlades in 

av data- och elektronikkommitten (se nedan). Ett antal branschstudier har 

genomförts inom områdena bank, försäkring. handel och kontorsarbete 

inom den offentliga och privata sektorn. 

Delbetänkandet Industrins datorisering - effekter på sysselsättning och 

arbetsmiljö !SOU 1981: 17) avgavs i april 1981. En interimsrapport Konto

rens datorisering - effekter på sysselsättning och arbetsmiljö rDs A 

1981: 16) lades fram i november 1981. Resultaten av de olika branschst11-

dierna har presenterats i följande rapporter: 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 2 Gemensamma frågor 23 

- Bankdatorisering i 80-talspcrspektiv - några möjliga utvccklingsalter

nativ, konsekvenser och styrmedel (Os A 1981: 13) 

- Datoriseringen i försäkringsbranschcn (Os A 1981: 14) 

- Konlorsautomation i statsförvaltningen - effekter på sysselsättning och 

arbetsmiljö !Ds A 1981: 15) 

- Ara affärer med datorer? (Os A 1982: 7) 

I början av år 1982 publicerades debattskriften Bättre eller sämre med 

datorer? 

Dataeffeklutredningens dittillsvarande arbete behandlades av riksdagen 

under våren 1982 i anslutning till regeringens proposition Samordnad data

politik (prop. 1981182: 123. bil. 4: AU 1981/82: 15 resp. 29. rskr 1981/ 

82: 376). I propositionen redovisar regeringen sin syn på datateknikens 

betydelse för sysselsättning och arbetsmiljö. Vidare behandlas vissa frågor 

som har samband med datoriseringen i arbetslivet såsom behovet av ut

bildning och medbestämmandefrågor. I propositionen redovisas också 

riktlinjerna för DEU:s fortsatta utrcdningsarbctc. Riksdagen beslutade 

bl. a. om statsbidrag till utbildning i mindre och medelstora företag i 

samband med datorisering. 

Enligt tilläggsdircktiv i september 1982 skall utredningen i det fortsatta 

arbetet bl. a. inventera forskning som bedrivs om olika sätt att utveckla 

datasystem. belysa hur datatekniken påverkar kvinnors resp. handikappa

des situation i arbetslivet. bedöma vilka förutsättningar för en regionalpoli

tiskt önskvärd spridning av arbetsplatser som datatekniken kan väntas ge 

under de närmaste åren samt göra en begrtinsad studie av datoriseringen i 

små och medelstora företag. 

Under 1982 och 1983 har ett antal studier och projekt genomförts i 
enlighet med tilläggsdirektiven. Resultaten har presenterats i följande rap

porter. 

- Datoriseringen i små och medelstora företag (Ds A 1982: 10) 

- Effekter av ny teknik på produktivitet. sysselsättning och arbetstid (Os 

A 1983: I) 

- ADB i kommuner och landsting - effekter på sysselsättning och arbets

miljö !Ds A 1983: 5) 

- Systemutvecklingsmodeller for bra teknikanvändning - om behovet av 

forskning och resultatspridning 1Ds A 1983: 7) 

- Kontorsautomation och kvinnors framtida arbetsmarknad (Os A 

1983:9) 

- Datorer och decentralisering (Ds A 1983: 11) 

- Datateknik och handikappades arbetsliv - om möjligheter till en positiv 

teknikanvändning (Os A 1983: 13) 

En antologi, Jobb i framtid? - tankar om industriarbetet i 90-talets 

datorsamhälle. publicerades i maj 1983. 

Kommitten avser att avge sitt huvudbetänkande vid kale.nderårsskiftet 

1983/84. 
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6 Data- och elektronikkommitten (DEK) 

(Datateknikens och elektronikens effekter på näringslivets utveckling. 

Dir. 1978:66) 

Kommitten tillsattes i juli 1978 samtidigt som dataeffektutredningen 

tillsattes och statens industriverk fick i uppdrag att utreda svensk elektro

nikindustri (se nedan). 

Kommitten skall enligt sina direktiv först kartlägga i vilken utstriickning 

näringsliv och samhälle idag utnyttjar datorer eller annan utrustning för 

avancerad automation och sedan bedöma på vilka områden och i vilket 

tidsperspektiv ett utnyttjande av ny teknik kan vara tekniskt möjligt och 

ekonomiskt fördelaktigt. 

Med detta material som bakgrund skall kommitten bedöma vilka effekter 

på administration. produktion och produktivitet inom olika branscher och 

regioner som ett ökat utnyttjande av de aktuella teknikerna kan få. Vidare 

bör effekterna på investeringsbehovet och energiefte1fri\gan beräknas. 

Kommitten skall också kartlägga vilken produktion av produktionsut

rustning som finns inom landet och analysera förväntade utvecklingsmöj

ligheter för tillverkare av sådan utrustning. 

Vidare skall kommitten överväga om och i vilken form åtgiirder bör 

sättas in från samhällets sida i syfte att antingen stimulera ett ökat och 

effektivare utnyttjande av denna teknik eller förbättra möjligheterna att 

förutsäga och förbereda de omställningar som kan behöva ske. Kommitten 

sk.all också överväga eventuella åtgärder för att underliitta utvecklingen av 

nya och effektivare produktionsmetoder liksom användningen av nya ma

terial och ny utrustning. 

Arbetet har inledningsvis varit inriktat mot dels datateknikens anviind

ning i den direkta varuproduktionen dels den internationella utvecklingen 

inom data- och elektronikområdet. Även det fortsatta arbetet har avsett 

industrisektorn men i högre grad industriföretagens övergripande datornn

vändning. 

Kommitten presenterade i augusti 1981 delbetänkandet Datateknik i 

industriproduktionen - Förslag till industripolitisk<i <ltgärder I SOU 

1981: 59). 

I linje med DEK:s förslag föreslog regeringen i propositionen om Sam

ordnad datapolitik (prop. 1981/82: 123, bil. 5J inrättandet av regionala 

verkstadstekniska utvecklingscentra och centraler för utvecklingsarbcte 

inom området CAD/CAM (Computer Aidcd Design/Manufacturing) pi't 

vissa orter med teknisk högskola. Syftet med dessa organ är att tjäna som 

länk mellan högskoleforskningen och det industriella utvccklingsarbetet. 

Vidare föreslogs åtgärder för att bygga upp ett produktionstekniskt utveck

lingscentrum för proccssindustrin i syfte att öka effektiviteten vid utveck

lingen av datorstödda tillämpningar. Riksdagen biföll förslagen (NU 1981/ 

82: 41 resp. 49. rskr 379). 

Kommitten har vidare avgivit följande rapporter: 
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- Rapporter i SOU-serien 
Datateknik och industripolitik. Industri- och forskningspolitiska pro
gram inom data- och elektronikområdet i olika Wndcr (SOL 1980: 171 
Datateknik i verkstad~industrin. Datorstiidd konstruktions- och tillverk
ningsteknik (SOU 1981: IOl 
Datateknik i processindustrin. Datorstödda produktions- och proccss
styrsyqcm !SOU 1981:111 

- Övriga rapporter i hokform 
Industri- och forskningspolitiska program inom data- och elcktrnnikom
rildct. Rescrapporter friln USA. Finland. Storhritannicn. Vihttyskland. 
Japan och Frankrike lDs I 1980: 7) 
Datateknik. ekonomisk tillviixt och sysselstittning. Tre uppsatser sam
manstiillda av data- och elcktronikkommittcn. Scptcmbcr 1980 ( Liber 
Förlagl 
Elektroniken i fabriken - hot eller hopp".' Oktober 1981 (Liher rörlagl 
The Promotion of Robotics and CAD/CJ\M in Swcdcn. Rcport from the 
Computcrs and Elcctronics Commission. Ministry nf lndustry ( Ds I 
1981: 261 
Reserapport. 11 th International Symposium on lndustrial Rohots. To
kyo 7-9 October 198 I. samt förctagsbesök i Japan ( Ds I 1981: 29) 
12th lnternational Symposium on lndustrial Rohots. Paris 9-12 Junc 
1982 samt kommentarer till den franska satsningen p{i robotteknik. 
Reserapport gemensamt utarbetad av Institutet for Verkstadsteknisk 
Forskning (!VFl och data- och elektronikkommittcn !DEKl !Ds I 
1982:9) 
Yrkeskunnande och upplärning. i industrifiiretag. En studie av rckryte
ringsproblem och möjligheter att lösa dem ms I 1983: 3> 
Teknikspridningsprogram för industrirobotar och datorstödd produk
tionsteknik !Ds I 1983:6) 
13th lnternational Symposium on Industrial Robots. Chicago 17-21 
April 1983. Reserapport gcmensamt utarbetad av Institutet för Verk
stadsteknisk forskning (IV Fl och data- och clektronikkommitten 
!DEK> <Ds I 1983: 7) 
Industripolitiken inom data- och elektronikområdet. En jiiml"örelse mel
lan Frankrike och Sverige. Rcserapport gemensamt utarbetad av statens 
industriverk !SINDl och data- och elektronikkommitten !DEKl (Ds I 
1983:8) 
Investering i industrirobotar - en studie av motiv. hcslutsunderlag och 
lönsamhet ms I 1983: 9) 
Planering och styrning av ADB i industriföretag <Ds I 1983: IOl 
Production and Use of lndustrial Rohots in Sweden in 1982. Skill 
Structures and Job Learning in Manufacturing !Ds I 1983: 11) 
Industrins datorinvestering.ar 1980-1982 <Os I 1983: 28) 
Investmcnts in Computers and Computer Controlled Machinery in the 
Swedish Industry. 1980-1982 by Jan Carlsson, Anders Reutcrswärd, 
Computers and Electronics Commission. Ministry of lndustry (Ds I 
1983:29) 

Dessutom har kommitten presenterat ett antal rapporter i stcncilform. 
vilka redovisas förtecknade under avsnitt 111 A nedan. 

Kommitten planerar att redovisa sina överväganden och förslag i ett 
huvudbetänkande i april 1984. 



Prop. 1983/84: IOO Bilaga 2 Gemensamma frågor 26 

7 SIND:s utrcdningsarhctc på data- och elektronikområdet 

Regeringen uppdrog i juli 1978 åt statens industriverk (SJNDl att i 

samarhek med styrelsen för teknisk utveckling <STU) utred;i svensk elck

tronikindu~tris nuHigc och utvccklingsmiijligheter. 

I uppdraget siigs att en lämplig områdesindclning av den svenska elek

tronikindustrin bör efterstriivas med h{insyn till den bedömda framtida 

utvecklingen inom clcktronikumriidet. För varje delomri1de hör SJND 

kartliigga nuWget och bedöma den framtida marknadsutvecklingen. för

viintade tekniska föriindringars effekter p;°1 produktionsstruktur och syssel

siittning inom hranschen. produktionsutvecklingssituationen och mi.•jlighe

terna till fortsatt inhemsk produktion. hehovet av integrerade kretsar och 

komponentförsörjning. utbildningsbehovet samt det internationella bero

endet. Det framtagna materialet bör hl. a. kunna tjiina som underlag för 

niirmare analyser av datateknikens effekter pa sysselsättningen. 

Uppdraget omfattar en rad fnln varandra delvis skilda frågor. SIND har 

d{irför definierat ett antal delprojekt och redovisat utredningsarbetet suc

ccssivt i form av följande delrapporter under huvudrubriken Elektronikin

dustrin i Sverige: 

- Komponenter och uthildning (51'.'JD 1979: 6) 

Elcktronikanviindningen i svensk verkstads-

industris produkter !SIND 1980: 20) 

Den mindre elektronikindustrin (SIND 1981: Il 

Utvecklingsmöjligheter och utvecklings-

krnv till 1990 - en sammanfattande 

rapport (SJND 1981: 5) 

- Fordonselektronik !SIND 1981:6) 

- Kommunikationselektronik (SJND 1982: Il 

- Konsumentelektronik (SIND 1982: 11) 

- 80-thlets givarteknik - behov och möjlig-

Rapport 

nov. 79 

dec. 80 

fcb. 81 

dec. 81 

dec. 81 

mars 82 

juli 82 

heter (STU ansvarig utredare. STU-information nr 296-82! nov. 82 

Den sista delrapporten. Optoclektronik (STU ansvarig utredare). publi

ceras inom kort. Uppdraget till SIND iir därmed slutfört. 

Olika delförslag i SIND:s rapporter har behandlats löpande under åren. 

exempelvis i prop. 1979/80: 100 hilaga 17. prop. 1980/81: 100 bilaga 17. 

prop. 1980/81: 130. prop. 1981/82: HlO bilaga 17. prop. 1981/82: 118 och 

prop. 1982/83: 100 bilaga 14. Det framtagna materialet har slutgiltigt be

handlats i samband med prop. 1983/84: 8 om nationellt rnikroclektronikpro-

gram. 
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8 Utredningen om dataflöden över Sveriges gränser 

<Dataflöden över Sveriges gränser. Dir 1982: 81) 

En särskild utredare tillkallades i september 1982 för att utarbeta ett 

brett inledande material om dataflödena över Sveriges griinser och dessa 

flödens betydelse. Arbetet inleddes i april 1983. 

Utredningen avser. de dataflöden som sker vid datakommunikation över 

griinserna med hjiilp av teleförbindelser av skilda slag. men ocks;I dataflö

den diir register. program m. m. som finns lagrade p[1 rnagnctband. skiv

minnen och andra databärare förs över Sveriges griinser. 

Syftet med utredningen iir att snabbt få fram ett faktamaterial om data

flödenas omfattning och karaktär som underlag för att belysa de växande 

flödenas betydelse för individer. företag och samhiille. Utredningen omfat

tar inte dataflöden inom massmediasektorn. 

Utredningen är sålunda en första kartHiggning. Behovet av viuare utreu

ningar och undersökningar skall belysas. 

Utredningsarbetet skall beurivas skyndsamt och redovisas till regering

en senast den 3 I mars 1984. 

9 Utredning om ett basregister för registrering av uppgifter om 
företag och organisationer 

Statskontoret fick år 1980 i uppdrag att uiarbetä ett försl<1g till hur etl för 

samhiillet gemensamt basregister över landets företag och organisationer 

skulle utformas och byggas upp. Statskontorets förslag redovisades för 

regeringen i juli 1981 i rapporten Basregister över företag och andra organi

sationer - ett principförslag ( Stkt. rarport 1981: 11 J. 

Regeringen föreslog i prop. 1981/82: 118 att ett basregister över företag 

och organisationer borde utvecklas i hunidsak enligt de principer som 

statskontoret skisserat. Riksdagen biföll regeringens proposition <Fi U 42. 

rskr 418). 

Regeringen uppdrog i oktober 1982 åt statskontoret att - i samn°1d med 

statistiska centralhyrån (SCB) och riksskattcverket fRS V l samt i berörda 

delar i kontakt med DAFA - vidare utreda och fortsätta arbetet med att 

utveckla rutiner för ett basregister över företag och organisationer. Ett 

genomförande av registret under år 1984 borde eftersträvas. 

Utredningsarbctet skulle avrapporteras i en huvudstudie och bl. a. om

fatta en plan för genomförandet av registrets olika utvecklingsetapper. 

systembeskrivningar. effektbedömningar och kalkyler i enlighet med för

ordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga ADB-system. Förslag om 

avgiftsrrinciper så att registret blir sjiilvfinansicrande skulle också lämnas. 
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Statskonton.:t skulle ocksii i samr{1d med datalagstiftningskomrnitten 

IDA LK) och i niira kontakt med berörda myndigheter utarbeta ett samlat 

förslag till fil1i'attningsn:glering av hasrcgistret. 

Statskontoret avrapporterade i augusti 19!{'1 regeringens uppdrag i form 

av en huvudstudicrapport. Hasregister iiver företag och andra organisatio

ner - förslag till system. organisation lJCh författningsreglering <Stkt. 

rapport 1983: 81 ). Rapporten innehtiller ett detaljerat förslag till vilka före

tag och andra organisationer som bör ing~1 i ett basregister. vilka uppgifter 

som registret hör innchf1lla samt hur uppgifterna hör samlas in tich spridas. 

Dessutom redovisas i rapporten förslag till organisation och författnings

reglcring av basregistret samt en plan för genomförandet. Registret före

sl{I'; bli genomfört fr. o. m. den I juli 1984. 

Rapporten har under hösten 1983 remissbehandlats. Regeringen avser 

under bö1:jan av 1984 ta stiillning till hur basregistret niirmare skall utfor

mas och regleras. I avvaktan p~i regeringens beslut fortsätter arbetet med 

att utveckla system och organisation för basregistret. Detta arbete sker 

under ledning av SCB. som i prop. 1981/82: 118 föresliis bli registeransva

rig för basregistret och ansvarig för spridning av basregistrets uppgifter. 

IO Utredning om de personaladministrativa informationssystemen 

Regeringen uppdrog i januari 1981 åt statskontorct att tills·ammans med 

statens lönc- och pcnsionsverk !SPV) och i kontakt med övriga berörda 

myndigheter utreda dels uppgiftsfördclningcn mellan anslutna myndighe

ter m. fl. i fråga om de personaladministrativa informationssystcmen hos 

staten. dels behovet av för statsförvaltningen gemensam personalstatistik. 

dels möjligheterna till effektivisering och kostnadssänkning av statens 

generella löneutriikningssystem ( SLÖR). 

r'rfigan om uppgiftsfördelningen mellan berörda myndigheter m. n. niir 

det giiller de personaladministrativa informationssystemcn samt möjlighe

terna till effektivisering och kostnadssiinkning av SLÖR har redovisats av 

statskontoret och SPV i rapporten SLÖR - effektivisering och uppgifts

fördclning !Stkt. rapport 1982: 28). 

Möjligheterna att med uppgifter fr<°tn SLÖR och andra statliga löncuträk

ningssystem tillgodose behovet av för förvaltningen gemensam person·al

statistik har beskrivits i rapporten Gemensam personalstatistik !Stkt. rap

port 1982: 17). 

Statskontoret och SPY föreslog vid redovisningen av uppdraget sam

manfattningsvis att regeringen i en särskild registerförordning om SLÖR 

och det personaladministrativa informationssystemet PI reglerar ansvars

fördelningen mellan myndigheterna vad gäller de datorbaserade informa

tionssystemen. Vidare föreslås att SPV får .wara för fortsatta effektivise

rande och kostnadssänkande åtgärder avseende SLÖR. 
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Regeringen uppdrog i september 1982 i1t SPY all inom ramen för till

gängliga resurser och i samriid med statskontoret utreda verkets liingsik

tiga behov av datorstöd och mot bakgrund hiirav genomföra en förstudie 

rörande verkets framtida datorkraftsstruktur och driftsorganisation. 

SPY och statskontoret redovisade resultatet av utredningsarbetct i juni 

1983 i rapporten SPY:s långsiktiga behov av datorkraft - en förstudie. 

SPV och statskontoret ansåg att det fortsatta arbetet hör avse en huvudstu

die som innebär, att SPV under förutsättning av lönsamhet, eller i vart fall 

oförändrade kostnader, får egen datorutrustning för programutveckling, 

test och viss drift av SLÖR. SPY och slatskontorel ansåg vidare att i 

samband härmed möjlighekrna att föra i.iver pensionssystcmen till egen 

SPY-utrustning bör belysas ytterligare. Enligt SPY och statskontoret bör 

även sambandet mellan personaladministra1iv och ekonomiadministrativ 

informationsbehandling i statsförvaltningen beaktas. 

Frrtgan om för- och eftersystem till SLÖR utreds av SPY. 

Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. 

11 Utredning om de ekonomiadministrativa informationssystemen 

Riksrevisionsverkct (RRY J har på uppdrag av regeringen utrett oi:h 

lämnat förslag till en teknisk modernisering av det statliga redovisningssy

stemet - system S. Enligt förslaget skulle det moderniserade systemet 

genomföras i tre steg. Arbetet har följt de uppgjorda planerna och RRY har 

hemställt om att få slutföra kor.struktionen och genomförandet av försla

get. Regeringens ställningstagande hiirtill redovisas i bilaga 15 under ansla

get D 5. Riksrevisionsverket. 

Regeringen har vidare uppdragit åt RR Y att i ett liingsiktigt perspektiv 

klargöra i vilken utsträckning statliga myndigheter i sin ekonomiska redo

visning bör använda ett gemensamt ADB-system av typ system S eller bör 

kunna medges att utveckla egna sådana system. Detta uppdrag förutslitts 

redovisas före utgängen av år 1984. 
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111 Förteckning avl:'r m·givna och planerade hetiinkam!l:'n, rapporter etc. 

A. Avgivna betänkanden. rarponer etc. 

Kommittc!myndighet 

Datadclegati11nen 

Datalagstiftningskommitten 
tDALKl 

Sårbarhetsberedningcn tSARB) 

Forskningsriidsnämndcn t FRN) 

Dataeffcktutredningen tDE U) 

Puhlicering 

För-.lag till atgiird-.program för "datorn i -.kolan" (skri
velst') 
Synpunkter på STUs ramprogram inom det datatek
niska omrltdct tskrivel,el 
komplettering 
komplettering 
Samordnad datapolitik t l)., B I 'JX I: 201 
RS-,y\temet - En gcnomg;ing och utfrågning I 9K 1-11-
12 t Os 1:1 1981: 21 ! 
Bred utbildning i datafrC1gnr till allmänheten - förslag 
till riktlinjer för samhiilleh '>töd tskrivebcl 
En hökrivning av ADl:l-personalen i Sverige tskrivt:l
se + rapport) 
Teknikupphandling inom dataomriidet med offentliga 
sektorn som he">tiillare ([)-, C 1983: KJ 
l:lred utbildning i datafri11rnr -· redovisning av verk
samheten hudgct[tret 1982/83 och förslag om fortsatta 
in>aht'r I rapport I 
Telematik. kontllrsautomation . .::lcktroniska tjiinskr 
till individen ( lh C 1983: 131 
Datorisaing och arbete - Fr~1gor att diskutera inför 
systcmutvcckling tDs C 1983: 17) 
Katalog över utbildningsrnateri<ll m. m. i datafrågor 
tDs C 1983: 19) 
Pcrsonregistt'r-Datorer-lntt'gritet. Övt'rsyn av datala
gen tSOU 1978: 5-ll 
Författningsregltring av SPAR m. m. (Ds Ju 1979: 19) 
Offentlighehprincipcn och ADB. Insyn i - tillgang till 
information hos myndigheterna t SOU 1980: 31) 
Tillstånd od1 tillsyn enligt datalagen tDs Ju 1981: 15 
och 16) 
Nya avgifter för datain-.pektionens verksamhet t Ds Ju 
1981: 23) 
Handlingsplan fiir arbetet t Ds Fö 1981: 17) 
SBA-projekt tSARI.~ rapport 1983: Il 
Sl:IA-utveekling tSÅRB rapport 1983: 2l 
Undanför~d och förstöring av ADB-register IDs Fö 
1983: 8; SARe rapport 19l-U: 3) 
SHA-start tSARH-rappnrt 1983: ..\) 
SHA-beroende <SARB rapport 1983: 5) 
Sl:IA-systcm tSÅRl:I rapport 1983: 6l 
SBA-scenario <SÅRB rapport 1983: 7) 
SBA-plan tSARH rapport 1983: 8) 
SHA-rapport 1sA1rn rapporr 1983: 91 
Sl:IA-nyckelpen;onal tSÄRB rapport 1983: IO) 
SBA-revision <SARH rapport 19K3: I Il 
Nyckelpersonal i datordriften tSARH rapport 19K3: 12) 
Forskning om datateknikens användning - förslag till 
ett samlat forskningsprogram t FRN rapport 82: 16) 
Bankernas datorisering under 80-talet trappor!) 
Industrins datorisering - effekter pä sysselsättning 
ocharbetsmiljötSOU 1981:17) 
Bankdatorisering i 80-talsperspektiv (Os A 1981: 13! 
Datoriseringen i fors[ikringsbranschen (Ds A 1981: 14) 
Kontorsautomation i statsförvaltningen (l)s A 1981: 15) 
Kontorens datorisering - effekter pä, sysselsättning 
och arbetsmiljö tDs A 1981: 161 
Bättre eller sämre med datorer"? (debatt skrift) 

Tidpunkt 

maj -81 

juni -81 

aug. -81 
juni -82 
jan. -82 
j;in. -82 

juni -82 

juni -82 

mar> -83 

juni -83 

>ept. -83 

110\'. -83 

de..:. -83 

juni -78 

nov. -79 
juni -80 

scpt. -81 

de..:. -81 

dcc. -81 
lll<ll"S -83 
maj -83 
sept. -83 

sept. -83 
sept. -83 
sept. -83 
scpt. -83 
sepl. -83 
sepl. -83 
sept. -83 
sept. -83 
nov. -83 
sept. -82 

sepc. -80 
april -81 

nov. -81 
nov. -81 
nov. -81 
mw. -81 

jan. -82 
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Data- och elektro
nikkommitten (DEK) 

Bra affärer med datorer'! (Os A 19lQ: 7l 
Datoriseringen i små och medelstora före lag ( Ds A 
1982: 10) 
Effekter av ny teknik på produklivitel, sysselsiillning 
och arbetstid ([)s A 1983: I) 
Jobb i framtid'! - tankar om industriarbetet i 90-lalct> 
datorsamhälle !Akademilitteraturl 
ADB i kommuner och landsting - effekter på syssel
sällning och arbetsrn.iljö ms A 1983: Sl 
Systemutvecklingsmodeller för bra teknikanviindning 
- om behovet av forskning och n:sultatspridning t Ds 
A 1983: 7l 
Kontorsau1omation och kvinnors framtida arbets
marknad !Ds A 1983: 9) 
Datorer och decentralisering tDs A 1983: 11) 
Datateknik 'och handikappades <trbetsliv - om möjlig
heter till en positiv teknikanviindning ([)s /\ 1983: 13) 

Betänkanden 
Datateknik i industriproduktionen. Förslag till imlu
stripolitiska åtgiirder !SOU 1981: 59J 

Rapporter i SOU-s.:rien 
Datateknik och indus1ripolitik. Industri- och forsk
ningspolitiska program inom data- och elektronikom
rådet i olika länder !SOU 1980: 17J 
Datateknik i verkstadsindustrin. Da1ors1ödd konstruk
tions- och tillverkningsteknik !SOU 1981: 10) 
Datateknik i processindustrin. Datorstödda produk
tions- och processtyrsystem (SOU 1981: 11 J 

Övriga rapporter i bokform 

juni -lC 
okt. -82 

mars -XJ 

juni -83 

aug. -83 

~ept. -83 

s.:pt. -83 
nov. -83 

aug. -81 

mars ·-80 

april -81 

april -81 

Industri- och forskningspolitiska program inom da1<1- maj -80 
och elektronikområdet. Rcserapponcr från USA. Fin-
land. Storbritannien. Västtyskland. Japan och Frankri-
ke (Ds I 1980: 7J 
Datateknik, ekonomisk tillväx! och sysselsättning. Tre sept. -80 
uppsatser sammanställda av data- och elektronikkom-
mitten. September 1980 (Liber Förlag) 
Elektroniken i fabriken - hot eller hopp"? Oktober sept. -81 
1981 (Liber Förlag) 
The promotion of Robotics and CAD/CAM in Sweden. dec. -81 
Report from the Computers and Electronics ~ommis-
sion, Ministry of lndustry (Os I 1981: 26) 
Reserapport. 11 th lnternational Symposium on lndus- jan. -82 
trial Robots, Tokyo 7-9 Oc1ober 1981, samt företags-
besök i Jap<m ([)s I 1981: 29) 
12th lnternational Symposium on lndustrial Robots, 11kt. -82 
Paris 9-12 June 1982 samt kommentarer till den frans-
ka satsningen på robolleknik. Rcserapport gemensamt 
utarbetad av Institutet för Verkstadsteknisk forskning 
(IVF) och data- och elektrnnikkommitten !DEK) tDs I 
1982:9) 
Yrkeskunnande och upplärning i industriföretag. En maj -83 
studie av rckryteringsprohlcm och m(~jligheter att lösa 
dem tDs I 1983: 3) 
Teknikspridningsprogram för industrirobotar och da- juni -83 
torstödd produktionsteknik (Ds I 1983: 6) 
13th lnternational Symposium on lndustrial Robots. juni -83 
Chicago 17-21 April 1983. Reserapport gemensamt 
utarbe1<1d av Institutet för Verkstadsteknisk Forskning 
(IVFl och data- och elo::ktronikkommitten IDEK) <Os I 
1983:7) 
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Statens industriverk (SIN Dl 

lndu,trip<>litikcn inom data- och clek1ronikornrt1de1. aug. -K3 
En .i~1111förcb..: mellan Frankrike och Sverige. Rese rap-
port gcmen,aml utarbetad av statens indusrril'crk 
(S!NDJ uch dara- <ll:h elekrronikko111111i1tcn ([)fKJ ([)s 
I l9/0:8J 
Investering i industrirnbntar - en studi<.! av motiv. okt. -83 
be,luhunderlag och lönsamhet I Ds I 19!:0: 9J 
Planering och styrning al' ADB i industriföretag ( Ds l ok!. -83 
1983: 10) 
Production and Usc of lndustrial Robots in Swcden in scpl. -83 
1982. Skill Structures and Job Learning in ~fanufactur-
ing tDs I 1983: 11 I 
lndustrim datorinvesti:ringar I 9KO- I 9K2 ( Ds nov. -83 
1983: 281 
lnvcstm<:nt-, in Computers and Computcr Controllcd dcc. -83 
Machinery in thc Swedish lndustry. 1'180- l'IK:! by J;Jn 
Carlsson. Anders Reutersw;ird. Computers and Elec-
tronics Comrnission. Ministry of lndustry ( Ds l 
1983: 2'1J 

Övriga rapporl<.!r i _,tencil 

Tn:nds in rhe Develnpment of Numerically Controlled juni -80 
Machinc Tonis and lndustrial Robots in Sweden. Con-
ferem:e Paper. London. Junc 1980. 
Reserappon fr~m tj;1rdc imcrnationdla konf..:rcnsen sepl. -80 
om produktionsteknik. Tnkyo. augusti 1980. 
Entwicklungstcndenz bei NC-Werkzeugmaschinen maj -8 I 
und lndustrierobotern in Schweden. S:irtryck ur 
Zeitschrift fiir industrielle Fertigung. Mai llJK I. 
The Swedish Cornpurer and Elt:ctr.rnics lndustry - nuv. -KO 
Structurc and l'olicic,. Confcrcncc Pap.:r. Stockholm. 
November 1980. 
La C FAO sucdoise: un mo yen essentiel pour rationa- okt. -8 I 
liser la production Jans les industries mecaniqucs. Sär-
tryck ur Machine-Outil. N 389. Octobre 198 I. 
Automation in Manufacturing: Effects on Producti- mars -82 
vity. Employment and Worklifc. Paper prcsented at 
IBM Workshop. Jarfälla Plant. Stockholm. March 30-
J I. 1982. 
Swedish t"ndustries Rohot Experience. Confercnce maj -K2 
P:iper prcsenled ;1t British Robol Association ."ith An-
nual Confen:nce. Stratfnnl-upon-Avnn. May lll-12. 
1982. 
Die Integration von lndu~:trierobotern in dem CAD/ okt. -82 
CAM-Systcmen. Konferenspapper fiir publi.:ering. ok-
tober 19K2. 
The Diffusion of lndustrial Robots in Sweden. Confe
rence papcr presented al I FAC:s symposium on Real 
Time Digital Contrnl Applications. Mt·xico. Januari 
15-2::!. 1910. 
Förslag till åtg;irder för att friimja inhemsk produktion 
och spridning av datorsti'>dd produktionstt:knik. DEK. 
PM I, 1983-IO-OI. 
Förslag av DEK till ingcnjörsutbildning for personer 
med praktisk erfarenhet av industriellt arbete. DEK. 
PM 2. 19K3-IO-tll. 
Komponenter och uthildning (SIND 1979: 6) 
Elcktronikanviimlningen i svensk verkstadsindustris 
prnJukrer <SIND 1980: ::!0) 
Den mindre elektronikindustrin (SIND 1981: Il 
Utvccklingsrnöjlighctcr och utvecklingskrav till 1990 
- en sammanfattande rapport (SIN D 1981: 5) 
Fordonselektronik (SIND 198 I: 6) 

jan. -83 

okt. -83 

okt. -83 

nov. -79 
dec. -80 

feb. -81 
dec. -81 

dec. -81 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 2 Gemensamma frågor 33 

Styrelsc:n för teknisk utveckling 
(STUl 
ADB-beredningsgruppen (avslu
tad) 

Statskontoret 

Riksrevisionsverket 

Statens löne- och pensionsverk 
(SPVJ 
Statistiska centralbyrån (SCB) 

Kommunikationselektronik tSIND 1982: I) 
Konsumentelektronik ($1ND 1982: 11) 
80-talet~ givarteknik - behov och möjligheter t.STU 
ansvarig utredare. STU-information nr 296-82) 
Nationellt mikroelektronikprogram (STU-information 
nr 376-83) 
ADB-projekt vid länsstyrelserna (lägesrapport) 

ADB m. m. för rationalisering inom länsstyrelserna 
(Stkt. rapport 1981: 22) 
ADB-stöd och informationsbehov för samhiillsplane
ringen i länen (Os C 1983: 5; slutbetänkande) 
Basregister över företag och andra organisationer -
ett principförslag IStkl. rapport 1981: 11) 
Basregister över uppgifter om företag och andra orga
nisationer - en lägesrapport (Stk\. rapport 1982: 421 
Basregister över företag och andra organisationer -
förslag till system. organisation och författningsrcgle
ring tStkl. rapport 1983: 31: slutrapportl 
Gemensam personalstatistik - delrapport tStkt. rap
port 1981: IJ) 
Ge111ensam personalstatistik (Stkl. rapport 1982: 17) 
SLOR - effektivisering och uppgiflsförddning tStkl. 
rapport 1982: 28) 
Huvudstudie gällande teknisk modernisering av sy
stem S 
SPV:s långsiktiga behov av datorkraft - en förstudie 

Nya metoder för folk- och bostadsräkningar 

8. Planerade betänkanden. rapporter etc. 

Kommitteimyndighet 

Datadelegationen 

Datalagstiftningskommittcn 
<DALKl 
Särharhetsberedningen (SÄRB) 
Riksförsiikringsverket 

Massmediekommit ten 
Dataeffektutredningen ([)EU J 

Data- o.:h elektronikkommitlrn 
(DE Kl 
Statens industriverk (SIN Dl 

Utredningen 1)!11 dataflöden över 
Sveriges griinscr 
Riksrevisions verket 

Publicering 

Betiinkandi:t om bred utbildning till allm~inheten. an
vändning av datateknik. programvaror 111. m. 
Rapporta med hl. a. k(Hnplctterande material 
Slutbetiinkande betr. en generell personregisterlag
siiftning 
Arhetet :.ivslutas 
Utredning avs. ADB-verksamheten inl>m Jen all
miinna försi1kringen \FAS 90) 
- lägesrapporter 

- slulredovisning 
Slutbetänkande 
Huvudbetiinkande 

Huvudbetiinkande 

Optoelektronik I rapport l 

Slutn.:dovisning 

Rapport om vidareutveckling av system S m.111. 

3 Rik.I-dagen 198318./. I .111111/. Nr /Ull. /Ji/aga::: 

mars -82 
juli -82 
nov. -lC 

mars -83 

dcc. -80 

nov. -81 

n1<1rs -83 

juli -81 

dec. -82 

aug. -83 

juli -81 

juli -fi2 
juli -8~ 

april -82 

juni -83 

j<rn. -83 

Tidpunkt 

hösten -8-1 

dren -85 
v{m:n -8-1 

sommaren -8-1 

"~Pt. -~-1. -85. 
-86 
l'JK7 
'llmmaren -X-I 
i1rsskiftet -8J/ 
X-I 
april -X-I 

;ir"kiftet -83 
8-1 
ma1"> -~-I 
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Användningen av ADB i statsförvaltningen 

I föreliggande redovisning, som utarbetats med hjälp av statskontoret, 

presenteras översiktlig information om användningen av ADB i statsför

valtningen. Redovisningen bygger till stor del på den särrcdovisning av 

ADB-verksamheten som gjorts av myndigheterna enligt särskilda anvis

ningar. Annan information som utnyttjats är framför allt uppgifter tillgäng

liga hos statskontoret. Redovisningen behandlar i huvudsak utnyttjandet 

av ADB för administrativa ändam~11. Den ADB-verksamhet som gäller 

reglering av processer och förl9pp av teknisk natur berörs diirför inte. Den 

ADB-användning som avser rationalisering av kontorsarbetets olika bas

funktioner. t. ex. ord- och textbehandling. iir i år jämfört med tidigare 

redovisningar mer utförligt beskriven eftersom statskontoret under år 1983 

genomfört en särskild kartläggning. 

Redovisningen inleds med en översiktlig information i avsnitt I i syfte att 

ge en helhetsbild av statsförvaltningens ADB-användning. Därefter redo

visas i avsnitt 2 kostnaderna för ADB-verksamheten för varje ADB-använ

dande myndighet samt dennas driftorganisation och ADB-verksamhetens 

huvudsakliga inriktning. Planerade förändringar anges huvudsakligen som 

anskaffningsbehov av utrustning. Viktigare ADB-systern beskrivs mer de

taljerat. Avslutningsvis ges i avsnitt 3 en redovisning av vissa statliga 

publikationer inom ADB-området. 

Översiktlig information 

De fyra första avsnitten behandlar användningsområden, kostnader, 

organisation och utrustning för ADB-verksamheten inom statsförvaltning

en. Redovisning av personal har gjorts de två föregående åren. Redovis

ningen omfattar huvudsakligen myndigheter inom den civila statsförvalt

ningen och försvaret men även affärsverken ingår. 

I.I Användningsområden 

Ett begränsat antal ADB-tillämpningar svarar för merparten av statsför

valtningens ADB-kostnader. De större tillämpningarna inom den civila 

statsförvaltningen. affärsverken och försvaret återfinns inom de verksam

hetsområden som är uppräknade i tabell I. Redovisningen baseras på 

uppgifter från huvudmännen inom resp. verksamhetsområde. En närmare 

beskrivning av insamlingen och avgränsningen av kostnadsuppgiftcrna 

återfinns i avsnitt 1.2. Uppräknade verksamhetsområden inom den civila 

statsförvaltningen svarade budgetåret 1982/83 för 80 '7c eller 729 milj. kr. av 
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de totala kostnaderna för ADB-tillämpningarna i denna sektor. vilka upp

gick till 915 milj. kr. För affärsverken och försvaret uppgick de totala 

ADB-kostnaderna till 566 milj. kr. resp. 147 milj. kr. 

Tabell I. Verksamhetsområden med de större ADB-tillämpningarna inom statsför
valtningen 

Cii·i/a srar.~fiirl'll/Tningen 
- Fastighetsregislrering tic.:h in-

skrivning <c.:entralnämnden för 
fastighetsdatal 

- Administration inom polis-
viisendet <rikspolisstyrelsen) 

- Administration av allmän för-
säkring friksförsiikringsverket/ 

- Bil- och ki\rkortsregistrering 
( trafiksäkcrhctsverket l 

- Statistikproduktion ( statis-
tiska ccntralbvrfm l 

- Admini~trali<)n av skatter. folk-
hokföring samt exckutionsväsendet 
( riksskattcverketl 

- Löneutriikninu m. m. I statens löne-
<1Ch pensions\~erkl 

- Ekonomisk redovisning friksrevi-
sionsvcrket) 

- Administration av arbetsförmcd-
lingsverksamhet (arbetsmarknads-
st\~rclscnl 

- Ö~riga 

Totalt 

Aftiirs1•er/.:en 
- Statens Järnvägar 
- Luftfartsverket 
- Postverket 
- Televerket 
- Statens vattenfallwerk 
- Förenade fabriks verken 
- Domänverket 

Totalt 

Fiirsvaret 

- Operativ ledning 
<överbefälhavaren l 

- Personal- och ekonomiadmi-
nistration I försvarets c.:ivil-
forvaltningl 

- Materieladministration 
<försvarets materielverk) 

- Övriga 

Totalt 

Andel(".'.~) av de ADH-kostnadcr 
totala ADH-kost- i milj. kr. 
naderna i rc- budgetåret 
spektive sektor 1982183 

4 36 

6 50 

13 l.~O 

3 24 

14 130 

23 213 1 

4 39 

2 20' 

Il 97' 
20 186 

100 915 

Il 65 
I 4 

36 201 
33 184 
13 744 

4 24 
2 14 

100 566 

12 18~ 

13 19~ 

37 54' 
38 56' 

100 147~ 

1 Inklusive personal- och utrustningskostnader för länsstyrehernas dataenheter. 
' Inklusive myndigheternas kostnader för system S. 
' Inklusive kostnader för den ADB-framställda platslistan. 
4 Avser budgeterade kostnader för den centrala ADB-enheten. 
~ Beriiknade kostnader enlig! anslagsframställningarna för budgetåret 19H2/83. 
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Ett annat sätt att betrakta statsförvaltningens ADB-verksamhet är att 

studera förekomsten av ADB-tillämpningar för olika ändamäl. I tabell 2. 

som fanns med även i föregående års redovisning, redovisas den procen

tuella andelen myndigheter som har egna ADB-tillämpningar inom några 

anviindningsområdcn. Stilcdes räknas inte t. ex. det statliga lönesystemct 

(SLÖR) som ett eget system för varje ansluten myndighet utan endast för 

statens löne- och pensionsverk (SPY). Valet av och indelningen i olika 

användningsområden är inte entydig utan får ses som ett exempel på hur· 

ADB-användningen kan beskrivas. De olika områdena utesluter heller inte 

varandra utan en myndighet kan använda ADB för olika ändamål. Omril

den specifika för i huvudsak en myndighet eller en förvaltningssektor som 

skatteadministrntionen eller administrationen av den allmänna försäkring

en har inte medtagits. Redovisningen iir hämtad från statskontorets rap

port ( 1982: 11) Statliga ADA-system. Rapporten omfattar ADB-system för 

administrativa och statistiska ändamål vid 125 myndigheter <motsv.). 

Tabell 2. Användninl(sområden för ADB 1982 

Anvtindningsområde 

Personal- och löneadminislrntion 
Ekonomiadministrntion 
Materieladministration 
Dokument- och iirendchantering 
Statistikproduktion 

Andel (%)av myndigheterna 
med t!gna ADB-~yslem inom 
anviindningsomn'idcl 

33 
43 
21 
58 
38 

Personal- och liineadmini.Hration innefattar personalplanering, perso

nalregistrering. löneberäkning, löneregistrering m. m. De större tillämp

ningarna inom detta område är det statliga lönesystemet SLÖR fför försva

ret F/SLÖRl samt det personaladministrativa systemet PI. För SLÖR och 

PI är statens löne- och pensionsverk (SPY) huvudman. 

Eko110111iadmi11istratio11 innefattar ekonomisk redovisning. fakturering. 

kostnadsberäkningar m. m. Inom detta område finns bl. a. det statliga 

redovisningssystemet (system Sl för vilket riksrevisionsverkct (RRV) iir 

huvudman. 

Materie/11dmi11istratio11 avser administration av lager, förråd. materiel 

eller inventarier av olika slag. Exempel på större tillämpningar inom detta 

omri'lde återfinns bl. a. inom vägverket och försvarets materielverk. 

Dokument- och ärendehantering är en samlingsbeteckning för hantering 

av dokument i diarier. arkiv, bibliotek m. m. En av de större tillämpningar

na inom detta område är ADB-system för forskningsbiblioteken (LIBRIS) 

med kungliga biblioteket som huvudman. 

Statistikproduktinn avser ADB-system vars huvud- eller delsyfte är att 

framställa statistik. De största tillämpningarna inom detta område handhas 

av statistiska centralbyrån (SCB). 
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Ett viktigt och snabbt växande användningsområde för databehandling

en inom statsförvaltningen är databehandlingsteknik för kontorsändamål. 

De senaste årens datorisering av olika kontorsfunktioner har i stort sett 

inneburit att ett relativt stort antal skrivmaskiner har ersatts av skrivauto

mater och att införandet av persondatorer ökat alltmer. Vid budget

årsskiftet 1983 fanns det ca 1 500 arbetsplatser för skrivautomater och ca 

2 500 persondatorer. Uppgifterna om skrivautomater och persondatorer 

baserar sig på en enkätundersökning genomförd av statskontoret år 1983. 

Definitioner m. m. samt en närmare redogörelse för resultatet av enkätun

dersökningen framgår av avsnitt 1.4. Tabell 3 visar de vanligaste använd

ningsområdena för statsförvaltningens persondatorer. 

Tabell 3. Andel a'' persondatorerna 1 i statsförvaltningen den 30 juni 1983 som utn~·ttjades för olika aU\·änd
ningsomräden 

·Användningsområde Civila Univcrsilet Affärs- Försvarcl Total! 
myndigheter~ och hög- verken' 

skolor3 

% % </(. c;t. ~-

Kalkylering 34 31 35 68 37 
Ord- och textbehandling 20 39 30 66 35 
Terminalanslutning till 

andra datorsystem 23 33 21 18 25 
Utbildning5 10 45 29 34 31 
Registcrhanlering och 

annan databehandling 80 46 59 70 61 

1 Se fotnoter till tabell 16. 
~ Räkna! exklusive 12 persondalorer. 
3 Räknat exklusive 577 persondalorer. 
4 Räknat exklusive 34 persondatorer. 
5 Användningsområde! utbildning fanns inte som förtryckt svarsalternativ. Redovisad andel avser personda
torer som uttryckligen enlig! anmärkningskolumn uppgivits användas för utbildning. Den verkliga andelen är 
troligtvis större än den redovisade. speciellt för universitet och högskolor. 

Skrivautomaterna används inte bara för ord- och textbehandling. Tabell 4 

visar andelen arbetsplatser för skrivautomater som utnyttjas för andra 

ändamål. 

Tabell 4. Andel av arbetsplatserna för skrivautomater 1 i statsfön·altningen den 30juni 1983 som användes ä,·en 
för andra ändamål än ord- och textbehandling 

Användningsområde Civila Universitet Affärs- Försvaret Totalt 
myndigheter och hög-

skolor~ 
verken 

c;;. 'Il '1: r;f. % 

Kommunikation via tele-
linje med annan utrustning 24 32 19 4 20 

Annan databehandling som 
I. ex. rcgisterhantcring 18 30 6 10 15 

1 Se fotnoter till tabell 16. 
2 Räknat exklusive 57 arbetsplatser för skrivautomater. 
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Ett stort antal av statsförvaltningens ADB-system omfattar register med 

personuppgifter. personregister. Enligt datalagen (1973: 2891 definieras 

personregister som "register. förteckning eller andra anteckningar som 

föres med hjälp av automatisk databehandling och som inneh{iller pnson

uppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften ... 

för att inrätta och föra ett personregister kriivs enligt datalagen att den 

registeransvarige har licens och i vissa fall tillst;lnd från datainspektionen 

(Dll. Registeransvarig iir "den för vars verksamhet registret föres om han 

förfogar över registret". F. n. finns det ca 3 000 personregister i statsför

valtningen som beviljats tillstånd från DI. Totalt i Sverige har det beviljats 

tillstånd för ca 30 000. 

1.2 Kostnader 

Kostnadssammanställningcn baseras i huvudsak p[1 den redovisning av 

ADB-kostnaderna som myndigheterna redovisat enligt de siirskilda anvis

ningarna fi.ir anslagsframstiillningarna för budgct<°1ren 1981/82. 1982/83. 

1983/84 och 1984/85. Materialet har kompletterats genom förfrfigningar hos 

myndigheterna. Affärsverkens kostnadsuppgifter bygger pi"i svaren pf1 en 

speciell förfrågan från statskontoret. Sammanstiillningen omfattar den ci

vila statsförvaltningen. affärsverken och försvaret men inte regeringskan

sliet eller riksdagens verk. Myndigheterna inom den civila statsförvaltning

en och försvaret har haft skilda anvisningar för redovisningen. De behand

las därför separat i framställningen. 

Eftersom ADB har karaktären av hjiilpmedel och diirmed iir integrerad 

med övrig verksamhet iir det svart att särskilja och identifiera ADB

kostnaderna. Sättet att avgränsa dessa har därt'ör varierat hos myndighe

terna. Allmänt kan sägas att man i anslagsframställningen vanligen endast 

redovisat särkostnader för ADB såsom serviechyri\avgifter. utrustnings

kostnader och kostnader för personal som är direkt sysselsatt i datordrif

ten eller i systemutvccklingen. Vidare har myndigheterna i huvudsak en

dast redovisat kostnaderna för den administrativa databchimdlingen. I 

allmänhet ingår inte kostnader för persondatorer och skrivautomater. 

Även när det gäller att siirskilja olika typer av ADB-kostnader har gräns

dragningen mellan dessa visat sig svår för myndigheterna. Detta beror 

främst på svårigheterna att avgränsa kostnader för drift och löpande under

håll av ADB-system från systcmutvecklingskostnaderna. Enligt anvisning

arna skall underhållskostnaderna hänföras till driftkostnaderna. 

Med hänsyn till angivna begränsningar och brister i underlaget bör det 

betonas att kostnadsuppgifterna som redovisas är osiikra. 

Totalkostnaderna för ADB inom den civila statsförvaltningen. affärsver

ken och försvaret har enligt myndigheternas uppgifter uppgått till ca I 800 

milj. kr. för budgetåret 1982/83. I beloppet ingår kostnader för drift och 

utveckling av ADB-system. Däremot är kostnaderna för registrering bara 

delvis inräknade. 
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I det följande redovisas hur kostnaderna fördelar sig på ADB-drift re

spektive systemutveckling samt pi'1 olika kostnadsslag. 

1.2. I A DB-kos111aclcr fiir cle11 c'ii"i/a slal\fi.ir\'H/t11i11ge11 

ADB-kostnaderna för den civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) 

har for budget{1ret 1982/83 uppg;ltt till ca I 100 milj. kr. 

För att undvika dubbelriikning har i tabell 5 inte kostnader för de 

uppdragsfinansierade datacentralerna i den civila statsförvaltningen (data

maskincentralen för administrativ databehandling !DAFA) och universi

tetsdatacentralerna) meclriiknats. Datacentralernas kostnader iir i sliillet 

delvis inriikmicle genom att myndigheternas avgifter för erhiUlna ADB

tjiinster. som avser antingen utveckling eller drift av ADB-system, ingilr. 

Tahell 5. ADB-kostnader för den ci"ila statsförrnltningen lexkl. afTärsnrkenl fördelade på ADR-drift och 
s~·stcmuh·eckling 

1979i80 1 

milj. kr. c; 
1980/81 1 

milj. kr. IC.( 
1981/82 1 

milj. kr. ccr 
1982/83 1 

milj. kr. r;.. 
1983/R-l' 
milj. kr. r·; 

ADB-drifl inkl. 
underhi11l 517 70 572 71 681 77 70-l 77 759 

sy,lcmutveckling 20-l 27 198 25 181 20 185 20 213 
Ej fiir<lela<le '.!\I 3 3h -l 25 3 '.!6 3 29 

Totalt 741 1110 806 100 887 100 915 100 I 001 

1 t:trallna kostnader. 
' Budgeterade kostnader. 
' Hcrii'knade kostnader. 

Av tabellen framgår att ADB-driften svarar för ca 80C;·6 och systemut

vecklingen för ca 20% av ADB-kostnaderna. 

Tabell 6 återger ADB-kostnaderna fördelade på olika kostnadsslag·, 

Myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna motsvaras av per

sonal- och utrustningskostnader m. m. för dessa. I tabellen har därför 

datacentralernas kostnader medtagits. För att undvika dubbelräkning har i 

stället myndigheternas avgifter till de statliga datacentralerna frfmräknats. 

Skiilet till att totalsummorna för tabell 5 är lägre än för tabell 6 beror bl. a. 

på att universitetens och högskolornas avgifter till universitetsdatacentra

lerna inte framgått av anslagsframställningarna. Totalsummorna i tabell 6 

motsvarar därför bäst de verkliga totalkostnaderna för ADB i elen civila 

statsförvaltningen (exkl. affärsverken). 

76 
21 

3 

100 

198-l/85·' 
milj. kr. r:.; 

818 77 
221 21 

23 2 

I 062 IOO 
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Tabell 6. ADR-kostnader för den ch·ila statsfönaltningen lexkl. alTärswrken) fördelade på olika kostnadsslag 

Personal 
ADB-utrustning• 
Annan service-

byri1 än statlig 
Datorbearbetning~ 
Kl1nsultcr' 
Övrigt' 
Ej fördelade 

Totalt 

1 Ctfallna kostnader. 
' Budgeterade kostnader. 
·' Beriiknade kostnader. 

1980i81 1 

milj. kr. <;~ 

429 41i 
n4 :in 

19 2 
23 3 
32 3 

101 Il 
41! 5 

926 JtlO 

198 J!!C I ]982/8~ I 
milj. kr. <,:( milj. kr. 

462 45 41!6 
282 27 300 

16 2 IK 
8 _1) 

23 2 21! 
113 Il 137 
119 12 88 

I 023 100 I 090 

198V84' IWW8~' 
r: 
/( milj. kr. r.; milj. kr. r;\ 

45 514 43 529 42 
27 _1_~(, 28 394 :11 

2 17 I Jf, I 
45 4 53 4 

3 :11 3 28 2 
12 14f> 12 151 12 
8 102 9 1117 X 

IOO I llJI 100 I 271!" IOO 

4 Kapitalkostnader i form av avgifter till stahkon\L1re1 m. m .. hyra lill lcveranlörcr nch a\'gif\cr för lckniskl 
underh;11l. 
' Kostnader för försöksdrift vid systcmutveckling spm ej kan fördelas mellan kostnader för ADB-utrustning 
och avgifter till servicebyråer. 
' Konsulter i huvudsak utanför servicebvråavtal. 
' Kostnader för lokaler. avgifter till tck~·erket. förbrukningsmatcriel m. m. 
"För universitetsdatacentralerna har kostnaderna för budge1årc·1 1'>84/H5 framriiknals genom all anta samma 
kostnadsut\'(:ckling som från buuget[irel 1982'83 till 1983!84. 

1.2 .2 ADB-kostnaderfiir aff'iir.n-crken 

ADB-kostnaderna för affärsverken har för budgetåret 1982/83 uppgt1tt 

till 566 milj. kr. 

Tabell 7. AI>n-kostnader' för alTärsnrken fördelade på ADB-drift och s~·stemutveck
ling 

1981182 1982/83 
milj. kr: r;; milj. kr. q. 

ADH-drift inkl. underhåll 389 76 406 72 
Systcmut veckling 117 23 141< 26 
Ej fördelade f, I 12 2 

Totalt 512 100 566 100 

1 Kostnaderna omfattar huvudsakligen den administrativa databehandlingen vid de 
centrala ADH-funktionerna. 

Tabell 8. ADB-kostnader 1 för affärsverken fördelade på olika kostnadsslag 

I 9R 1/82 1982/83 
milj. kr. 'i milj. kr. r;f. 

Personal 189 37 198 35 
ADB-utrustning 220 43 247 44 
Service byråavgifter 13 2 14 2 
Konsulter 30 6 39 7 
Övrigt 54 Il 56 10 
Ej fördelade 6 I 12 2 

Totalt 512 100 566 100 

1 Se fotnot tabell 7. 

1.2 .3 ADB-kostnader för försvaret 

ADB-kostnaderna för försvaret har för budgetåret 1982/83 beräknats 

uppgå till ca 150 milj. kr. 
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Tahell 9. AD Il-kostnader för försn1rct 1 fördelade på drirt nt·h utveckling 

19Kll!KI' ll/Kl/K2·' I l/K2i83"1 llJH3/K4' 1984/!W 
milj. kr. r' 

/f; milj. kr. ';{ milj. kr. r;;_. milj. kr. r;-r. milj. kr. !};.. 

ADB-drift inkl. underhi"dl 85 hh l)7 h4 l/J h3 88 h7 101 n 
Systcmul veckling 41 34 55 y, 54 J7 44 JJ 38 27 

Tntall 128 100 152 100 147 100 132 100 139 100 

1 l':xkl. fortifikatillnsfiirvaltningen och civilfiirsvarsstyrclsen. 13udget{iren 1983/R4 och 19R4/8'i iir iiven fiirsva
rei- radic1amtall cxkl11derad. 
' Utfallna kc1stnadcr. hir överhefälhavaren och armen hudgcterade kostnader enligt anslagsframstiillningarn::i 
fl1r hmlge1:\rc1 l'>K 1 'K2. För forwarets rali1,naliseringsinstit111. fiirsvarets radinanstalt nch marim:n bmlgeter;i
dc kostnauer enligt överbefälhavarens inforrnationssystem- och datakraflrlan 1980 IOpL I nr J llll. 
' BuJµetcrade kostnader enligt anslagsl"ramstiillninµarna for budgetttret 19R2/8J. För försvarets 
ratilln:iliseringsinstilut. fiirsvarels radioanstalt och marinen heriiknade kostnader enliµt överbefälhavarens 
infnrmationssystem- och datakraflplan (()pL I nr 310). 
·• Beriiknadc kostnader enligt anslaµsframstiillningarna for budgctilret 19R2/8J. hir försvarets radio::instalt. 
marinen och viirnpliktsverket enligt iiverhefiilhavarens progranirlan. 
' Bcriiknade kostnader. enlig! anslagsframstiillning~1rna rör budgetiircl ll/KJ/84. 
" Beriikn:1dc kos1n~1dcr. 

för att undvika duhbclr~ikning har inte kostnaderna for försvarets data

central (fDC) medriiknats vid beräkning av försvarets ADB-kostnader 

fördelade rå drift och systcmutveckling. Motsvarande gäller vid beräk

ningen av /\DR-kostnaderna fördelade rå olika kostnadsslag. f-'örsvars

myndigheternas redovisningssätt möjliggör inte motsvarande redovisning 

som i tabell 6 för den civila statsförvaltningen. 

Tabell 9 visar att driftkostnaderna utgör 65- 70 % och systemutveck

lingskostnadcrna 30-35 % av totalkostnaden. 

Ta hell I 0. A DB-knstnader för försvaret 1 fördelade på olika kostnadsslag 

Ko~tnadsslag 1980/81 2 1981/R2·' 1982/83'' 1983/84' 
milj. kr. Si: milj. kr. '/(. milj. kr. '}(, milj. kr.. 

Datordrift 43 38 47 34 48 35 70 
Personal !egen. annan 

myndighet) 26 2J 41 7 29 337 24 247 

Konsulter 18 lh 20" 14 20" 15 lh" 
Övrigt (lokaler. expenser m. m.) 7 h 9 7 8 6 4 
F.j fördelade 19 17 ,, 16 27 20 16 

Totalt 113 100 139 100 136 100 130 

1984/85h 
')f. milj. kr. ';;~ 

54 57 41 

19 24 17 
12 30" 22 
3 12 9 

12 16 Il 

100 139 100 

1 Exkl. marinen. försvarets radioanstalt. fortifikationsforvaltningen och civilfiirsvarsstvrelsen. 
' Utfallna kostnader. För överhefalhavaren och armen budgeterade kostnader enligt an~lagsframställningarna 
för budget[irct 1981 /82. För försvarets rationaliscringsinstitut budgeterade kostnader enligt överbefälhavarens 
informationssystem- oc:h datakraftplan 1980 \OpL 1 nr 3 IOl. 
' l:!udgeterade kostnader enligt anslagsframstiillningarna för budgetåret 1982/83. För försvarets rationalise
ringsinstitut och marinen beräknade kostnader enligt iiverbefiilhavarens informationssystcm- och datakraft
plan fOpL I nr J I 0). 
4 Beräknade kostnader enligt anslagsframställningarna för hudgetårct 1982/83. För värnpliktsverket enligt 
överbefälhavarens programplan. 
' Beräknade kostn;idcr enligt ansl::igsframstiillningarna for budgetåret 1983/84. 
' Beräknade kostnader. 
7 Vissa myndigheter har inkluderat konsultkostnader i detta belopp. I beloppet för budgetåret 1983/84 ingår 10 
milj. kr. som är ofördelat mellan konsulter och personal. 
" Utnyttjade personalresurser hos FDC benämnt FDC resurspool har i varierande grad av myndigheterna 
inkluderats i kostnader för konsulter och kostnader för personal på annan myndighet. Identifierade kostnader 
för personal hos FDC har inkluderats i koslnaden för pt·rsonal pfi annan myndighet. 
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1.3 Organisation 

I avsnitt 1.3. I och 1.3.2 redovisas hur ADB-Jrift.:n respektive ~ystemut

vecklingen är organiserad i statsförvaltningen. I anslutning till beskrivning

arna ges vissa kostnadsuppgifter. 

1.3. I ADB-dr{fi - orRw1isario11 m. 111. 

Datordriften kan i pri,1cip organiseras på två olika sätt i förhållande till 

den ADB-användande myndigheten. Det ena är att ombesörja datordriften 

med egna resurser. Det andra är att mot ersättning förlägga datordriften till 

privat eller statlig servicebyrå elkr till andra myndigheters driftenheter. 

Tabell 11. som fanns med ~iven i föreg(1cn<le [1rs redovisning, visar hur 

myndigheter med egna ADB-system har driften organiserad. Redovisning

en är hämtad från statskontorets rapport< 1982: 11) S•.atliga ADB-system. 

Totalt omfattas 125 myndigheter (motsv .). Som egen anli-iggning riiknas 

även minidator. 

Tabell 11. Datordriftens organisation i statsfiir\'altningcn (cxkl. affärs,·crkcn) 1982 

Typ av datordrift Andel l'i-il av 
myndig
helerna 

Egen anläggning 25 
Annan statlig anläggning 35 
Privat servicebyrå 10 
Egen och annan statlig anliiggning 15 
Egen anliiggning och privat servicebyrf1 2 
Annan statlig anläggning och privar servieebyrå 7 
Egen anliiggning, annan starlig anliiggning oeh privat servicebyrå 6 

100 

Av tabellen kan utläsas att 48 % av myndigheterna (motsv.) utnyttjar 

egen anläggning för hela eller delar av driften, 63 %·andra statliga anHlgg

ningar och 2.'i % privat servicebyrå. 

Tabell 12 visar andelen myndigheter i statsförvaltningen som har person

datorer eller skrivautomater. Uppgifterna baserar sig på en enkiitunder

sökning genomförd av statskontoret iir 1983. Definitioner m. m. framgår av 

avsnitt I .4. 

Tabell 12. Andel av myndigheterna 1 i stalsl'önaltningen som hade persondatorer eller 
skrivaulomalcr den 30 januari 1983 

Persondatorer 
Skrivautomater 

Andel l'A,1 
av myndig
heterna 

5~ 
()() 

1 V<.1:ie universitel. och högskola har riiknats som en myndighet. Fiir de wrksam
hetsområden som har b~1de cenlral och regional myndigheisorganisation har hela 
myndighetsorganisalioncn riiknal' som en myndighet'. 
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För den civila statsförvaltningen (cxkl. affärsverken) var de ADB-an

vändande myndigheternas avgifter till scrvicebyr[1er ca 122 milj. kr. bud

gctärct .1982/83 enligt myndigheternas särskilda ADB-redovisningar för år 

1983. Figur I visar hur dessa avgifter fördelar sig pä statliga resp. övriga 

servicebyriier. 

Statliga 
serviceb·~råer 
104 milj. kr. 
85 % 

Figur I. Anviindningcn av servicebyrii i Jen civila 'tal\forvaltningcn !cxkl. affars
vcrkcnJ fi.irJdar P<i ,rar liga resp. övriga scrviccbyr•ier hudgert1rcr 1982/83. räknar p;i 
redovisade servicebyrt1avgihtr. 

Flertalet myndigheter som har en omfaltandc ADB-verksamhet har drif

ten förlagd till egna anliiggningar. Tabell 13 visar nt1gra ADB-anviindande 

myndigheter som har större driftenheter. Datordriften giiller huvudsakli

gen egna tiUiimpningar. 

Tabell 13. Stiirre datordrirtcnhetcr inom myndigheter i den civila statsförrnltningen 
(exkl. affärs,·erkenl 1983 

Myndighet 

Rikspolissl yrelscn 
Riksrörs~ikringsverket 
\'Ugverket 
·1 ·rafi k siikcrhct s verket 
Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 
Riksskattevo.:rkct 
Statistiska centralbyrån 

Personal-· 
kostnader' 
tmilj. kr.I 

9.6 
32.9 
19.6~ 
4,4 

2.::! 
107.5' 
23.3 

Utrustnings
kos!nado:r' 
(milj. kr.) 

18.2 
39,9 
18.Y 
12,0 

4.4 
62.9' 
16.7 

Totalkostnader' 
för personal 
och utrustning 
tmilj. kr.I 

n.8 
72.8 
37.9" 
16,4 

6.8 
170.43 

40.0 

1 Redovisade kostnader för ADB-drift budgetåret 1982/83. Med utrustningskost
nado:r menas kapilalkostnader Uivgiflcr till slalskontorcl m. m.) och hyra till leveran
tör samt tekniskt underhåll. 
~ Inkl. viigförvaltningarna. projektcringskontorcn och byggnadsdistriktcn. 
-' Inkl. kostnader för ADB-drift for riksskallevcrkets system hos länsstyrelserna, 
lokala skatlemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. 
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Inom statsförvaltningen finns flera datacentraler som erbjuder dator

drifttjänster i huvudsak genom uppdragsfinansierad verksamhet till övriga 

myndigheter. 1 den civila statsförvaltningen tinns datamaskincentralen för 

administrativ databehandling (DAF AJ och universitctsdataccntralerna. 

DAFA består av två driftenheter förlagda till respektive Stockholm och 

Gävle. DAFA är uppdrags!inansierad och upptagen i statsbudgeten med 

ett formellt anslag på I 000 kr. Andelen intäkter från uppdrag från statsför

valtningen uppgick budgetån:t 1982/83 till ca 82 %. 

Universitetsdatacentrakrnas uppgift är att tillgodose behovet av databe

handlingskapacitet för den högre utbildningen och forskningen men de åtar 

sig även uppdrag från kunder utanför högskoleområdet. Verksamheten 

finansieras dels genom intäkter från uppdragen, dels genom avgifter frfln 

de samverkande myndigheterna, främst anviindare inom den egna högsko

leregionen. 

Inom försvaret finns försvarets datacentral ( FDC) vars verksamhet ~ir 

uppdragsfinansierad och upptagen i statsbudgeten med ett formellt anslag 

på I 000 kr. Utrustningsinköpen finansieras dock via anslag. FDC består 

av tre driftenheter förlagda till Stockholm, Karlstad och Arboga samt två 

driftställen som finns i Kristianstad och Östersund. Av intäkterna från 

uppdrag kommer 0,5 % från organisationer utanför försvarsdepartementets 

ansvarsområde. 

Tabell 14. Kostnadsfördclning för huvudsakligen uppdragslinansierade datacentraler 
i statsförvaltningen budgetåret 1982/83 

Datacentral Personal- Utrust- Övriga Total-
kostna- nings- kostna- kostna' 
der ('/t·J kostna- der(%) dcr 

der (%.) (milj. kr.J 

Stockholms datorcentral (QZJ 37 49 14 43.8 
Uppsala datacentral ( U DAC) 50 27 23 42.n 
Göteborgs datact'nlral (GDJ 44 36 20 21.0 
Umeå högskoleregions dator-

central (LJMDACI 33 55 12 13,4 
Lunds datacenlral (J.DCJ 44 44 12 13.2 
Univcr,itetet' i Linköping 

datm:t!ntral ( LIDACl 23 53 22 7.1 
Totalt universitctsdata-

centralerna 42 40 18 141,1 
Datam;1skinccntralen för 

administrativ databe-
handling (OAFAl 47 25 28 138,0 

Försvarets datacentral <FDC) 51 34 In 89,0 

Av tabellen framgår alt totalkostnaden för DAFA uppgick till ca 138 

milj. kr. för budgetfiret 1982/83. Det är en ökning från budgetfiret ll)l:\1/82 

med 8%. Universitetsdataccntrakrnas kostnader uppgick till ca 141 milj. 

kr., en ökning med ca 15 %. Kostnaderna för försvarets d<ttacentral upp

gick till ca 89 milj. kr., en ökning med 24 ':-'< .. Totalkostnaden för denna 

grupp datacentraler var därmed omkring 368 milj. kr. för budgetåret 1982/ 

83. en ökning med 14'71" 
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Tahcll 15. Uni>·crsitctsdatacentralernas intäktsl'ördclning pa olika am·ändarkategoricr 
hudgcliird 1982/83 

Samverkande Övriga Priv~1ta Totalt 
myndigheter ofti:ntliga kund.:r 
m:h i>Higa organ 
högskolor 
~ ... (. ~,; ~:; 1,:;. 

Stockholm 69 19 12 !()() 

Upp-;ala -10 38 ,, 
100 

Göt.:bnrg' 75 Il 1-1 I()() 

l!md 69 23 '} 100 
Lund 77 K 15 100 
Linkt\ping 87 5 K 100 

Totalt 63 22 15 lilO 

1 E\kl. mcrviirdökall och programvaruforsiiljning. 

/ .J.2 Sy.1te1111111·eckli11g - 11rg1111is11tio11 

Arbetet med att ut veckla och införa ADB-system för administrativa 

iindamiil i statsförvaltningen sker i olika organisatoriska former. Som 

huvudregel gäller alt myndigheterna sjiilva har hand om s~rstemutveckling

en i enlighet med principen att mymligheten själv ansvarar för sin verksam

het. Civila myndigheter bör dock vid utveckling av ADB-system så tidigt 

som möjligt samråda med statskontoret i frågor som är av större omfatt

ning eller av principiell betydelse. Siidant sanmld bör iiven omfatta frågor 

som avses i 15 kap. 9 ~ sekretesslagen I 1980: I 00) enligt förordningen 

11975:567. omtryckt 1981:478. ändrad 198~:273) om rationaliseringsvcrk

samhet inom den civila statsförvaltningen. Förordningen föreskriver vi

dare att en myndighet i syfte att begriinsa kostnaderna vid införande eller 

förändring av ADB-rutiner i försra hand skall anviinda de fiirdiga program 

för ADB-systern eller delar av ADB-system som linns pf1 marknaden om 

dessa i rimlig grad tillgodoser myndighi!lens behov. 

Genom den rföt om rnedbestiirnmande i arbetslivet som tillkommer de 

anstiillda enligt medbestämmandelagen och de avtal om medbestfönmandc 

som har triiffols i enlighet med denna lag har de anstiillda rniijligheter att 

genom sina fackliga organisationer pf1verka beslut om att utveckla och 

införa ADB-system. 

Enligt förordningen ( 1981: 2661 om investeringar i statliga ADB-systern 

skall vissa ADB-system i den civila stat.sförvaltningcn förutom alfarsver

ken siirskilt prövas av regeringen vid flera tillfällen under utvecklingsarhe

tets gfrng. Den särskilda prövningen giiller stora eller på annat siitt viktiga 

investeringar i ADB-system. Regeringen har förbehällit sig rätien att avgö

ra vilka investeringar som skall omfattas av denna prövning. Siirskild 

prövning skall emdlertid alltid ske niir de totala kostnaderna för utveckling 

<utredning och konstruktion) och genomförande beriiknas överstiga 5 milj. 

kr. eller de totala kostnaderna för drift överstiger 2 milj. kr. per tir. Berörda 

investeringar i ADB-systern redovisas till regeringen vid följande tillfällen: 

efter förstudien. efter huvudstudien och efter s~'stemets konstruktion lrnen 

före genomförandet). 
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Systemutvecklingskompetens i den civila statsförvaltningen hos andra 

än de myndigheter som använder ADB. finns förutom hos statskontoret 

även hos datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFAl. 

Vissa myndigheter. bl. a. riksförsäkringsverkct !RFVl och riksskattever

ket !RSV), har egen systemutvecklingspersonal i större omfattning. I några 

fall har särskilda organ inrättats för utveckling och införande av ADB

system som berört flera myndigheter. Som exempel kan nämna~ central

nämnden för fastighetsdata (CfD). 

Det bör framhållas att myndigheterna i varierande utsträckning dessut

om utnyttjar konsultföretag för utveckling av ADB-system. 

Det finns flera föreskrifter speciellt gällande för försvaret. Överbefälha

varen (ÖB) leder och samordnar informationssystcmutvecklingen inom 

försvarsmakten. Regeringen har under våren 1982 fattat beslut att FRI:s 

rapport Struktur 90 skall ligga till grund för utveckling av datasystem inom 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. Vidare har regeringen upp

dragit åt ÖB att inkomma med förslag till en rad åtgärder i syfte att 

omstrukturera och effektivisera ADB-verksamheten inom försvaret. Detta 
arbete beräknas påverka det nuvarande regelverket inom försvaret. 

1.4 Utrustning 

Följande uppgifter om ADB-utrustning i statsförvaltningen är huvudsak

ligen en sammanställning av uppgifter från en enkätundersökning genom

förd av statskontoret år 1983. Undersökningen omfattade ADB-utrustning 

inkl. skrivautomater hos myndigheterna den 30 juni t 983. 

Redovisningen avser generellt användbar ADB-u;rustning. Därmed om

fattas inte ADB-utrustning som ingår i avgränsade processtyrande. labora

tiva eller rent tekniska system eller speciella datorer för tidredovisning, 

bevakning och dylikt. Definitionen på persondator har varit en dator med 

en mikroprocessor med 8 eller 16 bits ordlängd., Exempel på persondator 

är Luxor ABC 800. En skrivautomat har definierats som en specialdator 

som i första hand är avsedd för inskrivning. redigering och automatisk 

utskrift av text. 

I A. I Antal datorer m. m. 

I statsförvaltningen fanns det vid budgetårsskiftet 1983 ca 440 datorsy

stem. ca 2 500 persondatorer och ca I 500 arbetsplatser för skrivautomater. 

Dessutom fanns det i statsförvaltningen över 30000 terminaler. huvudsak

ligen dataskärmsterminaler. Summerar man antalt:t pi:rsondatorer. arbets

platser för skrivautomater, dataskärmsterminalcr och skrivmaskinstermi

naler fanns det år 1983 drygt 29000 olika typer av ADB-utrustning i 

statsförvaltningen varifrån en användare kunde utföra automatisk databe

handling. Hur utrustningen var fördelad mt.:llan olika förvaltningssåtorer 

framgår av tabell 16. Drygt hälften av datorsystemen resp. persondatorer-

4 Riksd1111e11 1983184. I .111111/. Nr /00. Hilug11 2 
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na var placerade vid universitet och högskolor. Största delen eller drygt I /3 

av antalet arbetsplatser för skrivautomater fanns hos civila myndigheter. 

Av tabellen framgår också att nära hälften av antalet terminalutrustningar i 

statsförvaltningen tillhörde affärsverken. 

Tabell 16. Antal datorsystem, terminalutrustning m. m. i statsförvaltningen den 30 juni 1983 

Civila Universi- Affärs- Förs va-
myndig- tel och verken ret 
heter högskolor 
antal antal antal antal 

Antal datorsystem 1 109 253 2 43 40 
- därav med antal uppkopplade 

terminaler' 
ospecificerat 7 95 14 10 
1-5 49 72 4 IO 
6-10 15 22 5 5 
11-50 27 50 Il 9 
51-100 6 7 0 5 
101- 5 7 9 I 

Antal persondatorer 470 1261 3 4924 240 

Skrivautomater 
- antal enstationsutrustningar 379 1725 3636 192 
- antal flerstationsutrustningar 39 12 24 26 
- totalt antal arbetsplatser 538 247 441 257 

Terminal- och dataregistreringsutrustning 
- antal dataskärmsterminaler 5769 2 729 8608 1414 
- antal skrivare 2046 620 1776 4()8 
- antal skrivmaskinsterminaler 1565 536 44497 200 
- anta! ospecificerade I 070 

Totalt 

antal % 

445 100 

126 28 
135 30 
47 Il 
97 22 
18 4 
22 5 

2463 

1106 
101 

1483 

18 520 
4850 
6750 
I 070 

1 Datorerna är klassindelade efter hur många terminaler som är uppkopplade via fast eller uppringbar linje. I 
varje datorsystem kan ingå flera datorer. 
2 Exkl. Stockholms universitet. Antal inräknade datorer hos karolinska institutet avser centralt vid institutet. 
Uppgifter för tekniska högskolan i Stockholm och för Chalmers tekniska högskola avser år 1981 resp. år 1982. 
3 Uppgifter för Stockholms universitet och karolinska institutet är uppskattade av resp. myndighet. Uppgifter 
for tekniska högskolan i Stockholm och för Chalmers tekniska högskola avser år 1981 resp. år 1982. 
4 Uppgifter för SJ avser år 1982. 
5 Exkl. tekniska högskolan i Stockholm. Uppgifter för Stockholms universitet och karolinska institutet är 
upp~kattade av resp. myndighet. Uppgifter för Chalmers tekniska högskola avser år 1982. 
•Uppgifter för statens vattenfallsverk avser endast centralt hos verket. Uppgifter för SJ avser år. 1982. 
7 Inkl. postverkets kassaterminalarbetsplatser. 

Persondatorerna i statsförvaltningen har ökat markant under budgetåret 

1982/83, vilket framgår av tabell 17. Den större delen av statsförvaltning

ens persondatorer anskaffades under detta budgetår. Av de civila myndig

heternas persondatorer den 30 juni 1983 hade nära 60% anskaffats under 

budgetåret 1982/83. Det totala inköps värdet (inkl. mervärde skatt) för stats

förvaltningens persondatorer vid budgetårsskiftet 1983 kan uppskattas till , 

111 milj. kr. i löpande priser. 
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Tabell 17. Antalet persondatorer 1 i statsförvaltningen den 30 juni 1983 fördelade på anskalTningsår 

Anskaffningsår Civila Universi- Affärs- Förs va- Totalt 
<budgetår) myndig- tet och verken ret 

heter högskolor 

antal antal antal antal antal l/C. 

Ej angivet 25 856 120 I 002 41 

1978/793 38 24 20 5 87 3 
1979/80 35 48 61 40 184 7 
1980/81 24 85 66 44 219 9 
1981/82 80 57 70 59 266 Il 
1982/83 268 191 155 91 705 29 

Samtliga 470 1261 492 240 2463 100 

1 Se fotnoter till tabell 16. 
2 lnköpsvärdet har uppskattats till 45 000 kr. i löpande priser per persondator resp. budgetår. 
3 Avser anskaffad utrustning I. o. m. budgetåret 1978179. 

Antalet arbetsplatser för skrivautomater i statsförvaltningen har också 

ökat kraftigt under budgetåret 1982/83 vilket framgår av tabell 18. Nära . 

40% av arbetsplatserna för skrivautomater den 30 juni 1983 var köpta 

under detta budgetår. Det totala inköpsvärdet (inkl. mervärdeskatt) för 

statsförvaltningens skrivautomater vid budgetårsskiftet kan uppskattas till 

178 milj. kr. i löpande priser. 

Totala 
upp-
skattade 
inköps-
värdet 
(inkl. 
mervärde-
skatt)' 
i milj. kr. 

45 

4 
8 

10 
12 
32 

I lJ 

Tabell 18. Antalet arbetsplatser för skriYautomater 1 i statsförvaltningen den 30 juni 1983 fördelade efter 
anskalTningsår för utrustningen 

Anskaffningsar 
(budgetår) 

Ej angivet 

1978/793 

1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

Samtliga 

1 Se fotnoter till tabell 16. 

Civila 
myndig
heter 

antal 

67 
37 
62 

129 
243 

538 

Universi
tet och 
högskolor 

antal 

62 

20 
16 
18 
75 
56 

247 

Affärs- Försva- Totalt 
verken ret 

antal antal antal '/~. 

81 Il 154 10 

46 43 176 12 
28 19 100 7 
49 20 149 10 
63 80 347 D 

174 84 557 38 

441 257 1483 100 

2 Jnköpsvänlet har uppskattats till 120000 kr. i löpande priser per arbetsplats resp. budget~1r. 
3 Avser anskaffad utrustning t. o. m. budgetäret 1978/79. 

Under de senaste budgeti'lren har också totala inköpsvärdet för person

datorer och skrivautomater ökat betydligt i förhållande till totala inköps

värdet av annan ADB-utrustning i statsförvaltningen (cxkl. affiirsverkcn) 

vilket framgår av tabell 19. Persondatorernas o.:h skrivautomaternas totala 

inköpsvärde har ökat i andel av totala inköpsviinkt för ADB-utrustning 

från 7 % budgetäret 1979/80 till 221/( budgctf1rc1 1982/83. 

Totala 
upp
sktmadc 
inköps
värdet 
(inkl. 
mervärde
skattl2 
i milj. kr. 

19 

21 
12 
18 
41 
67 

178 
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Tabell 19. Totala inköpsvärdet (inkl. mervärdeskatt) budgetåren 1979/80-1982/83 
för ADB·utrustning i statsförvaltningen (exkl. affärs\'erken) fördelat på inköpsvärdet 
för persondatorer och skrivaulomaler samt inköps\•ärdel för annan ADB-utrustning 

Budgetår 

1979/80 
1980/81 
1981/82 
198:!/83 

Inköps värdet 1 

för personda-
torer och 
skrivautomater 
milj. kr. % 

15 7 
19 8 
43 16 
71 :!:! 

Inköps värdet Totalt 
för annan ADB-
utrustning~ 

milj. kr. QC. milj. kr. % 

194 93 209 IOO 
:!08 92 2:!7 100 
233 84 276 100 
:!47 78 318 100 

1 lnköpsvärdct för en persondator och en arbetsplats för en skrivautomat har 
beräknats till 45 000 kr. resp. 1:!0000 kr. per utrustning resp. budgetår. 
2 Enligt redovisning hos statskontoret och utrustningsnämnden för universitet och 
högskolor (UUHJ. Avser utrustning anskaffad av statskontoret och UUH. Inköps
värdet för utrustning anskaffad av statskontoret avser beslutade anskaffningar resp. 
budgetår. 

I .4.2 Marknadsandelar för olika fabrikat på ADB-utrustning 

I enkätundersökningen begärdes in uppgifter för att beräkna fabrikanter

nas marknadsandelar i statsförvaltningen räknat på inköpsvärdet för den 

ADB-utrustning (exkl. persondatorer och skrivautomaterJ som var instal

lerad vid budgetårsskiftet 198:!/83 och som anskaffats under budgetåret 

1981/82 eller 1982/83. Uppgifterna är emellertid osäkra eftersom myndighe

terna inte fullständigt redovisat alla anskaffningar. Andra svårigheter är att 

en enskild större upphandling, exempelvis utbyte av ett centralt datorsys

tem. kan innebära att ett fabrikat får en tillfälligt mycket hög marknadsan

del. Resultatet av enkätundersökningen visar emellertid att fyra fabrikat 

svarade för över 50 % av inköpsvärdt:t för den installerade ADB-utrustning 

(exkl. persondatorer och skrivautomater) som anskaffats i statsförvalt

ningen budgctaret 1981182 resp. 1982/83. De fyra fabrikaten är Digital 

Equipment, Ericsson, IBM och Sperry. 

Av tabell 20 framgår att nära 70% av persondatorerna i statsförvaltning

en vid budgetårsskiftet 1983 var av något av fyra olika fabrikat. Det 

dominerande fabrikatet var Luxor. Nära 50% av persondatorerna var av 

detta fabrikat. 

Tabell 20. Pcrsondator~r' i statsförvaltningen den 30 juni 1983 fördelade på olika 
fabrikat 

Fabrikat 

i\pplc 
CornmoJon: 
lkwkll l'ackarJ 
I .uxor 
()vriga 
1-:j angi\'cl 
To1all 

Civila 
myndig-
heter 
l/(, 

3 
2 

10 
3H 
47 

100 

I S..: r<>tn<>l..:r lah..:11 lh. 

Univcr-
sitct och 
högskolor 
% 

9 
7 
8 

44 
25 
7 

100 

Affärs- För- Totalt 
verken svaret 

% % ij(, 

4 2 6 
I 14 6 
5 :! 7 

57 68 48 
'.!5 14 28 
8 5 

100 100 100 
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Arbetsplatserna för skrivautomater i statsförvaltningen var vid budgetårs

skiftet 1983 till mer än 70% av något av fem olika fabrikat vilket framgår av 

tabell 21. Det vanligaste fabrikatet var IBM som svarade för ca 20 9C av 

arbetsplatserna för skrivautomater. 

Tabell 21. Arbetsplatser för skrivautomater' i statsförvaltningen den 30 jurii 1983 
fördelade på olika fabrikat för utrustningen 

Fabrikat Civila Univer- Affärs- För- Totalt 
myndig- sitet och verken svaret 
heter högskolor 
% <;;- g~ tfr. 0C. 

IBM 16 '27 7 44 20 
Philips 9 5 31 13 16 
Rank Xerox 15 8 15 12 13 
Scrihona 23 15 12 21 18 
Wordplcx 12 2 4 I 6 
Övriga 25 43 22 9 24 
Ej angivet 9 3 
Totalt 100 100 100 100 100 

1 Se fotnoter tabell 16. 

I .4.3 Behm• av ADB-utrustning 

Tabell 22 och 23 visar det beräknade anskaffningsbehovet av ADB

utrustning för den civila statsförvaltningen resp. försvaret. Uppgifterna för 

den civila statsförvaltningen är hämtade från statskontorets anslagsfram

ställning för budgetåret 1984/85 avseende reservationsanslaget Anskaff

ning av ADB-utrustning. Uppgifterna avseende försvaret är samman

ställda av försvarets rationaliseringsinstitut. 

Tabell 22. AnskalTningsbehov av ADB-utrustning för den civila statsförvaltningen 
(exkl. affärsverken) budgetåren 1983/84-1988/89 (milj. kr.) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

215 304 361 280 176 116 

Erfarenheten visar att rätt stora förskjutningar av anskaffningar sker 

mellan åren. 

Tabell 23. AnskafTningsbehov av ADB-utrustning för försvaret budgetåren 1983/84-
1988/89 (milj .. kr.) 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 1988/89 

42 1 86 1 65 56 33 35 

1 Inkl. flygtekniska försöksanstalten. 
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Tabell 24 visar investeringarna i ADB-utrustning uppdelat på olika kate

gorier. Uppgifterna avser endast den civila statsförvaltningen (exkl. affärs

verken). 

Tabell 24. Anskaffningsbebov av ADB-utrustning i den civila statsförvaltningen (exkl. 
affärs,·erken l budgetåren 1983/84- I 984/85 uppdelat på olika kategorier 

K<1tegori 

Ersättningsanskaffningar 
Kompletteringsanskaffningar 
Övriga anskaffningsbehov 

Totalt 

Andel (o/c) 

33 
34 
33 

100 

2 Information om enskilda myndigheter och ADB-system 

Redovisningen omfattar två avsnitt. Det första. avsnitt 2.1, innehåller 

uppgifter om ADB-verksamhetens kostnader och huvudsakliga inriktning 

vid de ADB-användande myndigheterna eller de myndigheter som centralt 

ansvarar för en sådan verksamhet. I avsnitt 2.2 beskrivs viktigare ADB

system i drift eller under utveckling. Med viktigare ADB-system avses de 

som medför höga kostnader, "aktivt" berör större grupper i samhället 

eller kan anses väsentliga av andra skäl. 
'-

2. J De ADB-användande myndigheterna 

Här sammanställt material bygger huvudsakligen på myndigheternas 

särskilda ADB-redovisningar år 1983. Materialet har kompletterats genom 

förfrågningar hos myndigheterna eller via andra informationskällor. Myn

digheter med en ADB-kostnad som uppges överstiga 100000 kr. för något 

av budgetåren 1982/83. 1983/84 eller 1984/85 redovisas. 

Sammanställningen avser främst ADB-verksamhetens kostnader. Större 

förändringar i verksamheten de närmaste åren avspeglas delvis i beloppet 

för anskaffning av utrustning. Vidare anges kortfattat huvudsakliga an

vändningsområden. En hänvisning ges till avsnitt 2.2 vid viktigare ADB

system. 

Myndigheternas avgifter för anslutning till det statliga redovisningssy

stemet (system S) och det statliga löneuträkningssystemet <SLÖR) har om 

rnöjligt avräknats från kostnaderna. 

Sammanställningen är utformad som en tabell. där rubrikerna har föl

jande innebörd: 
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Rubriktext 

Myndighet 

ADB-kostnader: 
- Drift 
- Utveckling 
- Ofördelat 

- 1982/83 

- 1983/84 
- 1984/85 

Anskaffningsbelopp för 
utrustning: 
- 1983/84- 1984/85 

- 1983/84-1988/89 

Driftform 

Huvudsakliga anviind
ningsområden 

Innebörd 

Den myndighet som hos regeringen (i anslagsfram
ställningl begärt medel för verksamheten. 
Uppdelning av ADB-kostnaderna enligt myndigheter
nas uppgifter. För försvarets datacentral (FDC) och 
datamaskineentralen för administrativ databehandling 
(DAF Al redovisas totalkostnaden för myndighetens 
verksamhet. 
Utfall (eller i vissa fall anvisade eller budgeterade me
del) för budgetåret 1982/83. 
Budgeterat eller anvisat belopp för budgetåret 1983/84. 
Begärt belopp för budgetåret 1984/85. Vid flera alter
nativ redovisas beloppet enligt den högsta ambitionsni
vftn. 

Belopp för anskaffning av utrustning under budgetåren 
1983/84-1984/85 till civila myndigheter enligt stats
kontorets bedömning i anslagsframställningen för bud
getåret 1984/85 avseende reservationsanslaget An
skaffning av ADB-utrustning. 
Belopp för anskaffning av utrustning under budgetåren 
1983/84-1988/89 till försvarets myndigheter huvudsak
ligen enligt anslagsframställningarna för budgetåret 
1984/85. 
För driften utnyttjad egen eller annan statlig anlägg
ning eller privat servicebyrå huvudsakligen enligt upp
gifter från statskontorets rapport (1982: 11) Statliga 
ADB-system. Om egen utrustning är angivet avses att 
mer betydande ADB-utrustning finns. 
ADB-verksamhetens inriktning huvudsakligen enligt 
uppgifter från statskontorets rapport ( 1982: 11) Statliga 
ADB-system. · 

Noter till redovisningen återfinns efter redovisningen av varje departements (hu
vudtitels) myndigheter. 



Il. J11stiticdcpartc111<'11/l'I - ""C - ., 
Myndighel ADB-kostnader (I 000-lal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga '-

Q 

c 'Q 
belopp för användningsområden ~ -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning \Q 

sam het 1983/84-1984/85 
;· OCI 
Q. (...! 

( I 000-tal kr. l ... ---"O OCI 
I» ""' Domstols- Drift 10497 11 365 11 705 Utnyttjar Se beskrivning i avsnitt 2.2 ::i. .. 
... .... 

verket Utveckling 440 535 480 statliga och Diarieföring, rättsfallspubli- 3 Q 
Q 

Ofördelat privata ser- cering och statistikproduktion ... a Totalt 10937 11900 12185 707:! vicebyråer vid domstolarna :?. = främst DAFA I nskrivningsväsendet ;" 
Ekonomiadministration IJQ = 

Rikspolis- Drift 43409 47 509 49612 Egen ut- Se beskrivning i N 

styrelsen Utveckling 6466 6 700 6910 rustning avsnitt 2.2 
Oföruelat C'l 
Totalt 49875 54209 56522 34301 1 ~ 

3 
~ 

Kriminal- Drift 7 516 7 344 7802 Utnyttjar DAFA Klientelrutin = <Il 
vårdsstyrel- Utveckling 1388 2 355 2476 Viss egen ut- Frivårdsrutin = 
sen Ofördelat 1420 rustning Statistikrutin 3 

Tolalt 8904 I0099 11698 875 Personal- och ekonomi- 3 
administration = 

::;> 
Centralnämnden Drift 31634 32 295 34 700 Utnyttjar DAF A Se beskrivning i 

D:lo 
:JQ 

för fastighets- Utveckling 3 892 5 335 5000 Viss egen ut- avsnitt 2.2 
Q ., 

data Ofördelat rustning 
Totalt 35526 37630 39700 

Datainspck- Drift 876 675 620 Utnyttjar DAFA Diarieföring 
tionen Utveckling 

Ofördclat 
Totalt 876 675 620 

•Jt 

1 Byte av central dator. inköp av minidator och annan terminalutrustning. °' 



fil. Utrikesdeparte111e11tet 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr. l Anskaffnings-
belopp för 

Typ av verk- 198~/83 1983/84 1984/85 utrustning 
sam het 1983/84-1984/85 

(I 000-tal kr.) 

Styrelsen för Drift 75 435 867 
internationell Utveckling 785 550 
utveckling Ofördelat 

Totalt 75 12201 I -'17 1 ~ 050~ 

Kommerskolle- Drift 1309 1693 I~~() 

gium Utveckling 
Ofördelat 
Totalt 1309 1693 1226 11)81-' 

1 Introducerar etl ADB-program för administrativa rutiner bl. a. etl personregister. 
~ Minidator för inköpsverksamheten och terminaler for arkiv- och diarieföring. 

Driftform 

Utnylljar Di\FA 

Utnytljar privat 
servicebyd 

Huvudsakliga 
an vii nd ni ngsonur1den 

Personaladministra
tion 

Statistik
produktion 

-' Inköp av minidatorer och terminaler för importlicensiirendcn. samt dator- och taminalutrustning for utveckling av tilliimpningsprogram. 

= '"Cl 
!:""' .., 

Q 

c: '::' -., -;.: ·-c ,., QC 

"' '""' Q.. ---,., QC 

"' "" ~ .. ., -- 0 ,., 
3 0 ... 
= 5:! !!: ;-

~ 
Ql 

N 

~ ,., 
3 ,., 
= "' Ql 

3 
3 
Ql 

::;> 
Qlo 

~ 
::; 

'JI __, 



IV. F1)rs1'arsdeparremenrer - -= <: .., 
0 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) :\n-;kalTnings- Driftform Huvudsakliga ""l "? 
bcl<Jpp för anv:indningsomr:'1dt'n c' .., -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning "' '&i .., 

00 
sam het 1983/84- l 981\/89 Cl t..i .., 

(I 000-tal kr.) "' oc Q. 
~ ~ "C 

Överbefäl- Drift Il 700 14030 16 265 Utnyttjar FDC Operativ ledning Cl -.., = hav aren Utveckling 9200 5 830 2 335 Viss egen ut- Per~onal- och ekonomi- - = ~ 

(försvarsstaben) Ofördelat rustning administration 3 
Totalt 17900 19860 18600 26960 1 Dokumenthantering ~ 

~ :i 

Armen Drift 4460 3 307 5400 Utnyttjar FDC Krigsorganisations- ~ ;" 
IJQ 

Utveckling 6685 7 500 5 110 Viss .:gen ut- planering Col 

Ofördelat rustning Personal-. ekonomi- och N 

Totalt 11145 10807 IOSIO 21 ouo~ matcri.:ladministration 
~ Dokument- och iirende- ~ 

hantering 3 
~ 

Marinen Drift 3000 I 080 985 Utnyttar FDC Krigsorganisations-
:i 

"' Utveckling 3 100 2000 1410 och Stockholms planering Col 
3 

Ofördelat datorcentral tQZl Personal-. ekonomi- 3 
Totalt 6100 3080 2395 6 745 och matcrieladministra- Col 

tion ::;' 
c,io 

Flygvapnet Drift I 555 5620 3808 Utnyttjar FDC Freds- och krigsorga- JQ 
0 

Utveckling 6800 9590 5025 Viss egen ut- nisationsplanering ., 
Ofördelat rustning Personal-. ekonomi-
Totalt 8355 152!0 88333 32 3654 och materieladmini-

stration 
Statistikproduktion 
Teknisk/vetenskapliga 
beräkningar 

Försvarets Drift 15 225 9110 12965 Utnyttjar FDC Personal-. liine- och '·Jo 
00 

civilför- Utveckling 3870 2 250 3090 ekonomiadministration 
vallning Ofördelat 

Totalt 19095 113605 16055 18 1006 

Försvarets Drift 445 800 600 Utnyttjar FDC Materieladministration 
sjukvårds- Utveckling 250 96 505 
styrelse Ofördelat 

Totalt 695 896 I I05 1500 



- ---·· 

Fiirs1·arsdt'p11rteme11tet ji1rts. ..., .,, 
Q• ., 

Myndighet ADB-kostnader I I 000-tal kr.J Anskaffnings- Huvudsakliga 
.., Q 

Driftform "' "O <'! 
belopp för anviindningsomdden Il> .., -Typ av verk- 1982/83 1983184 1984/85 utrustning "' >Cl Q, 

sam het 1983/84-1988/89 "' 
QO 

"O <...I --<I 000-tal kr. l Il> QO ... !':--"' Försvarets Drift 33 555 37 271 39 384 Utnyttjar Förnödenhetsunderhåll 3 -materielverk Utveckling 20656 13 269 20345 privat och Personal-. ekonomi- "' Q 

s. Q 
()fördelat statliga ser- och materieladministration "' Totalt 54 211 50540 59729 93 335 7 vicebyder. Dokumenthantering - ~ Q' 

friimst FDC .., E,;" -Egen utrustning '!' IJl:l 
~ 

Värnplikts- Drift 13600 6989 11 505 Utnyttjar FDC Personaladministration 
N 

verket Utveckling 12000 2500 och egen ut- Dokument- och iirende- ~ 
Ofördelat rustning7 hantering ~ 

Totalt 14800 9489 11505 Inskrivning och redovisning 3 
av viirnpliktiga m. fl. ~ 

= "' Försvarets Drift 10018 7 930 7930 Egen utrust- Teknisk/vetenskapliga 
~ 

3 
forsknings- Utveckling ning beriikningar 3 
anstalt Ofördelat Utnyttjar Dokument hantering ~ 

Totalt 10018" 79308 79308 35 260 Stockholms da1or- :::;" 
central IQZl ~o 

·JO 
Q 

Försvarets Drift Egen utrust- Uppdragsfinan-
., 

datacentral Utveckling ning sierad datacentral 
(FDC) Ofördelat för försvarets myndig-

Totalt 89032 89486 92811 43 830'' heter se avsnitt 1.3 

Överstyrelsen Drift I 875 1917 1958 Utnyttjar DAF i\ Se beskrivning i 
för ekonomiskt Utveckling 622 485 780 och Stockholms avsnitt ~.2 
försvar Ofördelat 448 770 440 datorcentral \QZl 

V. 
Totalt 2945 3172 3178 Viss t'gen utruslning \0 

Försvarets Drift 923 996 921 Utnyttjar Stock- Pcrsonaladministrat ion 
rationali- Utveckling holms dat,1r- Dokumcnthantering 
seringsinsti- Ofördelat central \QZI 
lut Totalt 923 996 921 ~1ch FDC 



·~ 

Fiir.1Tarsdepar!t'llle111e1.fi 1r1s. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr. l 

Typ av verk- 1982/IU 198J/84 
samhet 

Militär- Drift 60 55 
högskolan Utveckling 300 300 

Ofördelat 
Totalt 360 355 

1984/K:'i 

3600 
3600 

.-\nskaffninl!s- Driftform 
heilipp for -
utrustning 
1983184--I 98XitN 
(I 000-tal kr. l 

Ei::cn utrust-
ni"iig. Utnyttjar 
Stockholms dator
central <QZl 

Huv11dsaklil!a 
an v;indning~omr:'1dt•n 

Utbildning 

Kostnadsuppgifterna för budget:iren I 982/83 och 1983184 I gäl kr ej försvarets forskningsanstalt. FDC. övastyrels.::n för eko1wmiskt försvar lKh försvarets 
rationaliseringsinstitut) är hämtade fr{in anslagsframställningarna for budget:'iren 1982i8J och 1983/84 ll<:h avs.:r budgeterade resp. heriiknade medel. 
Marinens kostnader budgetåret 1982/83 iir enligt överbefälhavarens programplan. 

Fortifikationsförvaltningen. försvarets rationaliseringsanstalt. försvarets förvaltningsskola. civilförsvarsstyn:lscn o.:h flygtekniska forsiiksanstaltcn re
dovisar i anslagsframsttillningarna ett investeringsbehov av ADB-utrustning for hudget:;ren I 98J/84- I 98lMN p:'1 7 400 000. 8 360 000. I 550 000. I J 200 000 
resp. 4 425 000 kr. 
1 Huvudsakligen utrustning till system LEO 80 och Op presentation. 
~ Huvudsakligen generell datorkraft för garnisonsifomyndigheter. 
' De l~igre kostnaderna beror på att vissa lit vecklingsprojekt slutförts samt att vissa system iiverg:'ir i egen drift. 
'25 000000 kr. avser materielomsättning av iildre datorer och kringutrustning som skall inga i systemet Viid.:r 80. 
5 Fr. o. m. budgetåret 1983/84 fördelades vissa kostnader i samband med införandet av systemet Decentraliserad kontroll och rlittning vid lönerapporte-

ring rF/SLÖR DEKOR!. 
" Huvudsakligen utrustning för lokalt datorstöd för ck,rnomisk redovi~ning m. m. 7 000000 kr. finansieras med resp. myndighctsanslag. 
7 Terminaler för system DEL TA (21 700000 kr.). preliminär bedömning för att bl. a. genomföra struktur 90 (45 000 000 kr.) m. m. 
~Avser behov av betalningsmedcl för datordrift. 
"Huvudsakligen medel för central datorkapacitet (23 000000 kr.) och utrustningsförm~dling ( 18000000 kr.):-
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V. Socialdeparreme111ct < .,, 
"'I 

[Il 0 
Myndighet ADB-kostnader ( l 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga i: "!=' 

belopp för användningsområden 
,., 
;· -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning i5: >C oe 

samhet 1983/84-1984,'85 "' w 
"C --(I 000-tal kr.) "' oe 
;i -!:-

Socialsty- Drift 2561 2 599 3003 Egen utrust- Statistikproduktion "' -3 = relsen Utveckling 200 730 l 150 ning samt Medicinsk forskning "' = Ofördelat statliga service- Laboratorieverksamhct a 
Totalt 2 761 3329 4153 I 090 1 byråer Läkemedel~information ~ 

~ 
Riksförsäk- Drift 79181 77 118 86 283 Egen utrustning Se beskrivning i 

;-
lr.I 

rings verket Utveckling 15 591 15608 12455 avsnitt 2.2 i:.: 

Ofördelat 25 331 27 769 22209 Personal- och löne- N 

Totalt 120103 120495 120947 65 572" administration 
~ Statistikproduktion tt 
3 

Statens bakte- Drift I 715 2 505 3 375 Utnyttjar Ekonomi- och materiel- tt 

riologiska Utveckling 1685 I 535 1770 i huvudsak administration ~ 
i:.: laboratorium Ofördelat privat service- Medicinsk statistik 3 Totalt 3400 4040 5145 4 592 byrå. Viss egen 3 utrustning i:.: 

1 Byte av dataregistreringsutrustning vid socialstyrelsens redovisningscentral I inkl. skolöverstyrelsens behov). 
:;i 
i:,:o 

~ Huvudsakligen byte och komplettering av centrala datorer och datakommunikationsutrustning. er; 
e 
"'I 

O' 



VI. Komm1111ikationsdcpartementt'I <: -= - ., 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 

e 
:r- "? 

belopp för användningsområden 0 -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning 3 \C 

samhet 1983/84-1984/85 3 Qe 
(..,i 

! I 000-tal kr. l i:: --= QIO 

~ f:-
Väg- Drift 38450 39700 41 350 Egen utrust- Personal-. löne-. !:. -verket Utveckling 11400 12200 13 350 ning ekonomi- och materiel- ö" = = = ()fördelat 1600 1900 2000 administration "' Totalt 51400 53800 56700 35438 1 Vägprojektering och 

Q. 

~ l't 

-planering 'O 
Cl ii.i' :::l iJQ 

Trafiksäker- Drift 20247 26598 29294 Egen utrust- Se beskrivning i l't !:i) 

3 
hets verket Utveckling 3989 4309 4655 ning a\'snirt 2.2 l't N 

()fördelat = 
Totalt 24236 30907 33949 26 587' :! ~ 

rt 

Sjöfarts- Drift 3059 2 221 2971 Utnyttjar DAFA Ekonomiadministration 3 
rt 

verket Utveckling 590 950 I 078 Viss egen ut- D11kument- och i.irendc- = "' Ofördelat rustning hantering !:i) 

Totalt 3649 3171 4049 795 Srnti st ik produktion 3 
3 Fyrö\'ervakning !:i) 

Tekniska beräkningar ::;' 
f:i)o 

Sveriges me- Drift 7283 7995 8448 Egen ut- Tekniska beräkningar iJQ 
e 

teorologiska Utveckling rustning <meteorologi. hydrologi) ., 
och hydrolo- Ofördelat Statistikproduktion 
giska insti- Totalt 7283 7995 8448 5 245 
tut 

Statens väg- Drift 1500 1260 1260 Egen utrust- Dokumenthantering 
och trafik- Utveckling 2360 2 560 2560 ning Biblioteksverksamhet 
institut ()fördelat Utnyttjar Simulering av fordons-

Totalt 3860 3820 3820 444 Stockholms förhållanden 0--
'"-' 

datorcentral 
(QZl 

Statens Drift 381 442 497 Egen utrust- Laborativ verksamhet 
geotekniska Utveckling 65 30 35 ning 
institut ()fördelat Utnyttjar 

Totalt 446 472 532 11.5 Stockholms 
datorcentral 
<QZl 



Ko1111111111ikatio11sdepartemc11tet forts. 

Myr.dighet ADB-kostnader ( 1 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 
samhct 

Transport- Drift 140 I 10 121 
rådet Utveckling 

Ofördelat 
Totalt 140 110 121 

1 Huvudsakligen inköp av smådatorer och komplettering av utrustning. 
2 Komplettering av centrala datorer och inköp av terminaler. 

Anskaffnings-
belopp för 
utrustning 
1983/84-1984.'85 
<I 000-tal kr.) 

150 

Driftforn1 

Egen ut-
rustning 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Beräkning av fraktbidrag 
Statistikproduktion 

~ 
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VII. Finamdepartementet ~ ""O ., - c 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform H uvud~akliga 'C 

belopp fiir anvlindningsomr{1den "..-: s· -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning t.: ~ 

samhet 1983i84-19lW85 = oc 
<r. (;; 

(I 000-tal kr.) 
Q.. Qe .. 

'1:1 ""' 
Riksskatte- Drift 204198 228067 251 632 Egen utrust- Se beskrivning i 

t.: ., 
verket Utveckling 8218 8363 8994 ning. Utnyttjar avsnill 2.2 ;' e 

3 e 
Ofördelat DAFA .. 
Totalt 212416 1 236430 1 260626 1 71 509~ :. = ~ :;;--

Konjunktur- Drift 451 562 831 Utnyttjar Ekonomi~ka ana- :r; 
institutet Utveckling 305 353 443 DAFA och lvser. Statistik- i:: 

Ofördelat egen utrustning produktion N 

Totalt 756 915 1274 673 C°) 

Statens pris- Drift 1725 1480 1911 Utnyttjar Butibregister 
~ 

3 
och kartellnämnd Utveckling Stockholms Branschunder- ~ 

Ofördelat datorcentral sökningar = "' Totalt 1725 1480 1911 650 <QZJ i:: 

3 
Konsument- Drift I 151 1240 I 281 Utnyttjar Diarieföring 3 
verket Utveckling DAFA och Ärendehantering 

i:.; 

::;> Ofördelat privata ser- Stntistikprnduktion ll)o 

Totalt 1151 1240 1281 vicebyråer Prenumerations- IJQ 
0 

register ., 
Generaltull- Drift 9906 11080 11681 Utnyttjar Ekonomiadministration 
styrelsen Utveckling 1300 DAFA och Statistikproduktion 

Ofördelat SCB. Viss egen Varuregistrering 
Totalt 11206 11080 11681 695 utrustning 

Byggnads- Drift 2950 4000 4 350 Utnyttjar Ekonomiadministration 
styrelsen Utveckling 2300 I 500 1600 främst Heståndsrcdovisning 0-

Ofördelat DAFA 
.... 

Totalt 5250 6500 5950 701 

Bank- Drift 374 155 170 Utnyttjar Sammanställer 
inspektionen Utveckling DAFA rappor!er fr<ln 

Ofördelat kreditinstitutet 
Totalt 374 155 170 



,_,, Fi11a11sdcparrementet forts. 

::i:: 
~ 

~ 
,;,: 
'"' :::: 
._ 

~ 
~ ... 

t 

Myndighet 

Försäkrings-
in,pektionen 

ADB-kostnader (I 000-tal kr.) 

Typ av verk- 1982/83 1983/84 
samhet 

Drift 44 75 
Utveckling 
Ofördelat 
Totalt 44 75 

Anskaffnin!_!s- Driftform Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

19!W85 utrustning 
1983/84-19!W85 
(I 000-tal kr.) 

75 Vtnylljar Föniikrings-
Stockholms statistik 
datorcentral 

75 50 (QZJ 

:;-: 1 Inkl. ko,tnadcr för länsstyrelsernas dataenheter. Personalkostnaderna hos länsstyrelsernas dataenheter är enligt riksskatteverket 78 700000 kr. (1982/ 
::_ !Dl. 79066000 kr. (1983/84) och 83019000 kr. (]984/85). 
~ ~ Komplettering samt byte av viss utrustning vid datasystem. Inköp av terminaler för redovisningssystemet för exekutionsväscndet <REXl. 
~ Inköp av smådatorer till länsstyrelsernas revision,-. taxerings- och mervärdcskatteenheter m. m. 
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\'///. Uthi/d11i11R.1departemc11tet < "C - '"I - 0 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga - ::: 

belopp för användningsområden ~ .... 
Typ av verk- 1982i83 1983/84 1984/85 utrustning S: l,C) 

00 
samhet 1983/84- 1984/85 s: y, --(I 000-tal kr.) = 00 :r ~ 

(IQ 

Kungliga Drift 11 791 12 330 12435 Utnyttjar DAF A Biblioteks verksamhet "' .... 
c. 0 

biblioteket Utveckling 1200 Il> = "C 
Ofördelat Il: 

Totalt 12435 
., 

5:: 11791 13530 I 073 -Il> 

3 Di' 
Natur- Drift 453 421 421 Utnyttjar Stock- Vetenskapliga under- Il> IJQ 

historiska Utveckling 554 568 568 holms dator- sökningar inom natur- a llol 

riksmuseet Ofördelat central <QZl vård, biologi m. m. ~ N 

Totalt 1007 989 989 Viss egen C':l 
utrustning ~ a 

Etnografiska Drift 36 104 70 Utnyttjar Stock- Dokumentation av ~ = museet Utveckling holms dator- museiföremål "' llol 
Ofördelat central <QZ) a 
Totalt 36 !04 70 a 

llol 
Universitets- Drift 4950 1 4 730 1 5600 1 Utnyttjar flera Se beskrivning i av- ::;> 
och högskole-.. Utveckling 3 191: 2675: 2845: statliga data- snitt 2.2 om informa- llo)o 

ämbetet <UHA) Ofördelat I 010 772 846 centraler tionssystem inom IJQ 
0 

Totalt 9151 8177 9291 57.9723 högskoleutbildning m. m. '"I 

Centrala Drift 12 241 11750 12 395 Utnyttjar DAF A Se beskrivning i av-
studiestöds- Utveckling 2443 5190 4698 snitt 2.2 om informa-
nämnden Ofördelat tionssystem inom 

Totalt 14684 16940 17093 858 högskoleutbildning m. m. 

Skolöver- Drift Utnyttjar flera statliga Statistik-
st}:relsen Utveckling datacentraler samt produktion. Planering 0--

Cl'-
<SO) Ofördelat 3 182 3 130 3 315 privat servicebyrå och administration 

Totalt 3182 3130 3315 750 av skolväsendet4 

Medicinska Drift 218 175 189 Utnyttjar DAFA Ärendehantering 
forsknings- Utveckling 
rådet Ofördelat 

Totalt 218 175 189 



Uthild11i11gsdcparteme11tc'/ fiirts. 

Myndighet ADB-kostnader< I 000-tal kr. l 

Typ av verk- 198~/83 1983184 
>amhet 

l'\aturveten- Drift 160 168 
skapliga forsk- Utveckling 
ningsradet ()fördelat 

Totalt 160 168 

1984/l\5 

183 

183 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1983184-1984!85 
<I 000-tal kr.) 

Utnyttjar DAFA 

Huvudsakliga 
användning,somrii.den 

Ärendehantering 

1 Va~je högskola som iir ansluten till STUDOK-systemet finansierar sin egen drift förutom när de! gäller tryckning av vissa blanketter, avgifter till 
datamaskinfonden samt visst driftsstöd. Dessa kostnader finansieras av UHA. 
' Lönekostnader för personal vid lJDAC ing•lr. 
-'Avser utrustning för högskoleregionerna, främst universi!c!cns datacentraler. 
4 SÖ har tagit fran1 en ADH-strat~gi n...:h en ADU-plan rör Jen statliga ~kula<lministrationen. 

~ g: 
c:: = s· 

(IQ 
'I> 
Q. 
r.: 

"O 
Q: ., 
;o 
3 r.: a 
~ 

ö' 
::i.. 
'!' 

"'C 
""I 
0 

'C -IO 
Qe 
V.. 

---Qe 
.i:.. .. -0 
0 

~ ;-
IJQ 
Il) 

N 

C'l 
t!> 

3 
t!> = "' Il) 

3 
3 
Il) 

:::;> 
lll<' 

(JQ 
0 
""I 

O'< 
-..) 



IX. ]11rdhmksdcpartcmc11tet - 'tl X ., 
\lyndighet ADB-kostnader< I 000-tal kr. l Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 

0 
'- '? 

belopp för användningsområden 0 ., .... 
Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning Q. 

'° C'" oe sam het 1983/84-1984/85 ., 
VJ 

f I 000-tal kr.) 
c Ct; ::>:" ,,,, 

f:-Q. 
Lanthruks- Drift 1471 1981 2 574 Utnyttjar Veterinärmedicinsk r:: -"Cl 
styrelsen l'tveckling 372 550 W6 privat ser- journalföring Il: e ., = Ofördelat vicebyrå Skogsvärdering -~ 

Totalt 1843 2531 2970 3 385l Låneadministration 3 ~ ~ = ;-
Sk,)gssty- Drift 6209 7600 7695 Viss egen ut- Löne- och ekono- -~ C1Q 

relsen Ctvcckling 615 475 615 rustning, i övrigt miadministration i:w 

()fördelat privata service- Statistikproduktion N 

Totalt 6824 8075 8310 7600~ byråer Skogsbruksplanering ,..... ... 
Statens livs- Drift 1257 I 115 I 375 Egen utrustning Registrering och ~ 

a medels verk Utveckling 100 100 90 Ctnyttjar Stock- analys av tillsat- ~ 

Ofördt>lat holms dator- ser och före- = "' Tatalt 1357 1215 1465 625 central <QZ) komster av olika Il= 

ämnen i livsmedel a 
Administration a 

:.; 

Fiskeristyre!- Drift 2 110 2 236 2 516 Egen utrust- Övervakning av ut- :r 
CWc·· 

sen Utveckling ning ländskt fiske C1Q 
0 

()fördelat Statistikproduktion ., 
Totalt 2110 2236 2516 769 Licens- och bidrags-

administration 

Statens jord- Drift I 011 I 127 I 122 Utnyttjar stat- Ekonomiadmini-
bruksnämnd Utveckling liga datacentraler stration 

Ofördelat 15 15 och privat Statistikproduktion 
Totalt I 026 I 142 1122 400 servicebyrå Planering och 

Viss egen prognostisering 0--
IX 

utrustning 

Statens natur- Drift 5 587 7495 8 793 Utnyttjar stat- Kontroll av ke-
vårdsverk Utveckling I 253 2 551 3 033 liga datacentra- miska produkter 

Ofördelat ler samt privat (produktregister) 
Totalt 6840 10046 12826 1632 servicehyrå Tillsvnsverksam-

Viss egen ut- het e-nligt miljö-
rustning skydd slagen 



Jordbruksdepartementet forts. ..... -= c .., ., 
Q i=.. Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga :r ~ 

belopp för användningsomräden 
., 
= -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning '?:' l.Q 

"' QC 
samhet 1983/84-1984/85 i=.. (N 

"' ---( 1000-tal kr.) "C QC 
Cl ~ ::i 

Statens strål- Drift 375 645 555 Egen ut- Administration "' -3 = skyddsinsti- Utveckling 30 130 130 rustning av persondosmätnirig "' = 
tut Ofördelat Statistikproduktion a 

Totalt 405 175 685 247 "' =:: -ö' jji 
Sveriges lant- Drift 12843 12400 13 132 Utnyttjar stat- Teknisk/vcten- ::i iJQ 

bruksuniver- Utveckling 7140 7000 7630 liga service- skaplig bearbet- '!' Q; 

N 
sitet Ofördelat byråer. Viss ning 

Totalt 19983 19400 20762 200 egen utrustning C".l 
~ 

Statens vete- Drift 458 531 561 Egen ut- V cterinärmedi- 3 
rinärmedi- Utveckling 189 176 185 rustning cinsk journal- ~ = cinska an- Ofördelat föring [Il 

Q; 
st alt Totalt 647 707 746 495 3 
1 Inköp av smådatorer till lantbruksnämnderna. 

3 
Q; 

2 Inköp av smådatorer och terminaler till skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. ::;> 
Q;o 

iJQ 
0 .., 

$ 



X. A rhers111ark1111</.1·cleparre111<'ll/l'I 

Mynuighet ADH-kostnauer C I 000-tal kr. l Anskaffnings- Driftform Huvuusakliga 
belopp för anviinuningsområuen 

Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning 
sam het 1983/84- 1984/85 

(I 000-tal kr.) 

Arbets- Drift 58 695 1 66 253 1 73 607 1 Utnyttjar DAFA Se beskrivning i 
marknaus- Utveckling 37903 57774 67913 och privata avsnitt 2.2 
styrelsen ()fördelat servicebyråer Statistikprouuktion 

Totalt 96598 124027 141520 20 1801 Viss egen ut- Ekonomiauministration 
rustning Personaladministration 

Arbetar- Drift 5602 6468 7 400 Utnyttjar DAFA lnformationssystem om 
skyddsstyrel- Utveckling 2 135 2231 2 323 och Umeå hög- arbetsskador, yrkes-
sen Ofördelat skoleregions hygieniska mätningar och 

Totalt 7737 8699 9723 3 3003 datorcentral skadliga exponeringar 
och Stockholms Registrering av arbets-
datorcentral (QZJ ställen 

Statens in- Drift 3900 3900 3926 Utnyttjar DAFA Hantering av utlännings-
vandrarverk Utveckling ärenuen 

Ofördelat 
Totalt 3900 3900 3926 161 

1 Inkl. kostnader för den ADB-framstiillda platslistan. 
~ Byte och komplettering av datarcgistreringsutrustning för administrativa system. Terminaler till ADB-systemet för sökning av lediga platser. 
' Minidator för biblioteks- och administrationsverksamhet. Minidator för ekonomiadministrativa rutiner. 
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----- --

XI. Bostadsdepartementet -~ ""O 
!""' ., 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
Q 

= "O 
belopp för användningsområden Q 

"' ...... 
Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning ... \C Il> 
sam het 1983/84- 1984/85 Q. 00 

"' ~ 

(I 000-tal kr.) Q. QiC 
~ 
'C ~ 

Bostads- Drift 1829 2 439 2655 Utnyttjar DAFA Låneadmini>tration Il> ...... ., 
styrelsen Utveckling 1331 2420 3 505 i; = 3 = Ofördelat ~ 

Totalt 3160 4859 6160 4 238 1 = t:= ... 
~ 

Statens råd 369 
... ;-

Drift 730 780 Utnyttjar pri- Projcktredovisning IJQ 
för byggnads- Utveckling 125 165 175 vat service- = 
forskning Ofördelat byrå N 

Totalt 494 895 955 
C".l 

Statens insti- Drift 910 1209 1398 Egen utrustning Bostads- och boende- tD 
3. 

tut för bygg- Utveckling 217 250 248 statistik tD 

nadsforskning Ofördelat Teknisk ADB = "' Totalt 1127 1459 1646 761 Personaladministration = 3 
Statens lant- Drift 5 534 7 384 9195 Egen utrustning Tekniska beräkningar 3 
mäteriverk Utveckling 4854 5 287 5 227 Utnyttjar DAF A Ekonomiadministration = 

:::;> Ofördelat ochQZ Q:lo 

Totalt 10388 12671 14442 109382 IJQ 
Q ., 

1 Minidator och terminaler för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna. 
2 Komplettering av dator och inköp av smådatorer. 

-.I 



XII. /11</11.Hridcp11rtl!me11tet ~ .,, - ., - 0 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr.) Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga "C 

belopp för användningsomrf1den -::i -Typ av verk- 1982/83 1983/84 1984/85 utrustning Q. 
~ c 

sam het 1983/84- 1984/85 ~ 
oc 
~ 

(I 000-tal kr.) :i. 00-Q. 
~ .,, 

Statens in- Drift 968 I 035 I 138 Utnyttjar Stock- Industristatistik i:s -" dustriverk Utveckling holms datorcen- Prognos verksamhet ::!. = = ()fördelat tral 1QZl 
.,, 
3 

Totalt 968 I 035 1138 1 .,, 
::::: ::i 

Sveriges geo- Drift 2n1 2 397 3480 Egen utrust- Hantering av geologiska i ;" 
3CI 

logiska under- Utveckling 2 329 2403 2572 ning mätdata = 
sökning ()fördelat Utnyttjar Uppsala Dokumenthantering N 

Totalt 4550 4800 6052 3 657~ datacentral 
~ 

Statens kärn- Drift 436 515 1220 Egen utrustning Övervakning av kärn- 1' 
3 kraftsinspek- Utveckling 130 energimaterial 1' 

tion ()fördelat Beräkningsarbete = "' Totalt 436 515 1350 400-' = 3 
Styrelsen för Drift I 539 1750 1800 Utnyttjar privat Ekonomiadministration 3 
teknisk ut- Utveckling 200 300 350 servicebyrå Dokumenthantering = ::;> veckling ()fördelat =o Totalt 1739 2050 2150 1560 3CI 

0 ., 
Statens Drift 912 937 I 065 Utnyttjar privat Ekonomiadministrarion 
provnings- Utveckling 182 50 60 servicebyrå Invenlarieredovisning 
anstalt ()fördelat Tillsyn av ädelmetall-

Toralt I 094 9874 1125 100 handel 

Marintckniska Drift 1385 . 1770 1630 Egen utrustning Beräkningsmodeller 
institutet Utveckling 1690 2 500 3 800 Utnyttjar Göte- Simulering av farlygs-

()fördelat borgs datacentral manövrering m. m. __, 
Totalt 3045 4270 4430 42305 Ekonomi- och löne-

,_, 
administration 

Patent- och Drift 4 755 5405 491)0 Egen utrust- Ärendehantering 
registrerings- Utveckling 4140 2950 2 550 ning. Utnytrjar Bolags kontroll 
verket (PRVl ()fördelat 2-10 555 644 privata ser- Varumärkes by råns 

Totalt 9135 8905 8174 1202 vicebyder verksamhet 



/11d11.1·1ridep11rtemt'ntet .forts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr. l 

Typ av verk- 1982/83 1983/84 
sam het 

--
Statens energi- Drift 165 
verk" Utveckling 380 

Ofördelat 
Totalt 5457 

1984/85 

180 
735 

915 

Anskaffnings- Driftform 
belopp för 
utrustning 
1983/84-1984i85 
(I 000-tal kr.J 

Utnyttjar privat 
servicebyra 

Huvudsakliga 
anv:indningsomn'iden 

Projektregister 
Statistikproduktion 

1 Beriiknar införa ett ADB-baserat 5ystem for register- och lönehantcring. '.\lytt ADB-systt:m planeras för \ti\dhanteringcn fr. o. m. I januari 1985. 
Systemet är preliminärt kostnadsberiiknat till 400 000 kr. 
~ Utrustning för datorstödd kartframstiillning. 
1 Inköp av minidator. 
·• Konsulthjäip för införande av .:n projektuppföijningsrutin. 
' Inköp av dator och terminaler. 
6 Statens energiverk startade sin verksamhet den I juli 1983. 
7 Utöver angivet belopp tillkommer ADB-kostnader i verk.:ts utredningsv.:rksamhet. siirskilt vad giillcr energistatistik l'Ch prognoser. En ADB-grupp ;ir 
tillsatt som inventerar behovet av ADB-stöd för myridighctens verksamhet. 
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XIII. Ci1·i/dt•p11rlt'lll<'lll<'I ::::; -: .., - 0 
Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr. l Anskaffnings- Driftform Huvmhakli1za ::i 

belopp for an viindning~<'mr<lden r. -Typ av verk- 1982/83 1 '>83/84 1984/85 utrustning -.c 
~: OCI 

samhet 1'18Y84-19X4iX5 ~ 
Q: ....... 

(I 000-tal kr. l OCI I'> !:-"Cl 

Statskontoret Drift 140 145 100 Utnyttjar Inventarie- "' -::i = Utveckling 7 510 4000 1700 statliga data- redovisning. Rapport- Il> = 3 Ofördelat centraler. Viss tlCh dokument- Il> 

Totalt 7650 4145 1800 egen utrustning hantering = ~ ~ ;-
Riksrevisions- Drift 2682 :! 850 3000 Utnyttjar Se beskrivning ~ 

verket Utveckling 3464 2968 3 350 DAFA av svstem S = 
Ofördelat i avsnitt 2.2 

N 

Totalt 61461 5818 1 6350 1 

~ 
~ 

3 
~ 

Statistiska Drift 44800 43900 43900 Egen ut- Ekonomi- och per- = "' centralbyrån Utveckling 85 300 83900 83900 rustning sonaladministra- = 3 
(SCBJ Ofördelat tion. Hetriiffandc 3 

Totalt uo mo 127 800 127800 4 132 statistikproduk- = 
tion. se beskrivning =i' 
i avsnitt 2.2 Q)o 

~ 
0 

Datamaskincen- Drift Egen ut- U ppdragsfinansie- .., 
tralen för admi- Utveckling rustning rad verksamhet. se 
nistrativ databe- Ofördelat även avsnitt 1.3 
handling (DAFAJ Totalt 146407 145777 158500 71 730~ Ansvarig för SPAR. 

se beskrivning 
i avsnitt 2.2 

Statens arbets- Drift 113 231 249 Gemensam Avtalsstatistik 
givarverk Utveckling drift med -..J 

""" Ofördelat SCB. Utnyttjar 
Totalt 113 231 249 servicebyrå 

Statens löne- Drift 30730 31630 39568 Utnyttjar Se beskrivning 
och pensionsverk Utveckling 8 595 13 309 13 375 DAFA. Uppsala av de centrala 

()fördelat datamaskincen- löne- och personal-
Totalt 39325 44939 52943 1808 tral och riks- administrativa 

försäkringsver- systemen i avsnitt 2.2 
kets anliigg-
ning 



Ci1·ildeparre111enrer jiJrts. 

Myndighet ADB-kostnader (I 000-tal kr. I Anskaffnings- Driftform Huvudsakliga 
belopp för anviindningsomrf1den 

Typ av verk- 1982/83 1983i84 1984i85 utrustning 
sam het \')8~184- \984185 

( I 000-tal kr. I ---
Statens arbets- Drift 182 240 260 Utnyttjar förmedling av va-
marknads nämnd Utveckling Stockholms kanta tjänster 

()fördelat datorcentral 
Totalt 182 240 260 700 (()Zl 

Statens institut Drift 70 79 87 Egen Kursadministra-
för personaladmi- Utveckling 213 10 10 utrustning tion 
nistration och Ofördelat 
personalutbild-. Totalt 283 89 97 
ning 

Liinsstyrelsernas kostnader för datacnhet.:rna iir redovisade av riksskattevcrket <huvudtitel VII). 
1 Myndigheternas ADB-kostnader for system S och.kostnaderna for redovisningsccntrakrnas rcgislreringsulrustning uppg~·ir enligt riksrevisonsverkets 
oktoberrapport 1983 till 13 395 kr. ( 1982/831. 16670kr.<1'>83/841. och 17 32'> kr. t 1984/K'il. 
~ Huvudsakligen medel till ny centraknhet. inkl. kompletteringar o..:h byte av utrustning m. m. 
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2.2 Viktigare ADB-tillämpningar (system) inom statsftin'altningcn 

I det följande beskrivs några större användningsomrf1den för ADB inom 

statsförvaltningen. I 198 I. 1982 och 1983 f1rs budgetpropositioner har tidi

gare beskrivits Swedish drug information system (SWEDIS.l. ADB-system 

för biblioteksv~isendet ( LIBRIS) och lnformationssystem om arbetsskador 

(ISA). 

ADB-tilHimpningarna (systemen) beskrivs kortfattat med avseende på 

bakgrund. syfte. anviindningsomrf1den. omfattning. systemstruktur och 

planerad utveckling. Dessutom redovisas i vissa fall kostnader hiimtade ur 

myndigheternas särskilda ADB-redovisningar år 1983. 

Riitts1·ii.1e11dct.1 i1(formati1111ssy.1·1e111 (R/J 

Syftet med riittsväsendets informationssystem ( RI l iir friimst att förenkla 

och förbiittra informationsutbytet mellan myndigheterna inom rättsviisen

det samt mellan dessa myndigheter och andra myndigheter med vilka de 

har ett frekvent utbyte av information. I samband diirmed söker man också 

pf1 olika siitt rationalisera kontorsarbetct inom myndigheterna. Ett annat 

huvudsyfte iir att skapa underlag för planeringen inom rtittsviisender. RI

systemet har utvecklats och utvecklas etappvis och består av en rad 

delsystem och rutiner. Olika myndigheter ansvarar för driften av olika 

delsystem. Ett särskilt organ - samarbetsorganet för rättsväsendets infor

mationssystem ( SARll - svarar för samordningen. Datordriften är förlagd 

till nera datacentraler. framför allt till rikspolisstyrelsen <RPSI och data

maskincentralen för administrativ databehandling (DAF A). 

Systemen i RI kan hänföras till följande tre större områden: 

- System för brott målsförfarandet i vid mening hos polis. åklagare och de 

allmänna domstolarna samt för förfarandet inom kriminalvården 

<BROTTSRll. 

- System för diarieföring. beslutsregistrering. textbehandling och infor

mationssökning i departement och vissa myndigheter och därmed sam

manhängande frågor <LAGRl/RÄTTSDATAI. 

- System för planering och uppföljning inom rättsväsendet <PLANRI). 

Inom BROTTSRI finns en rad rutiner i drift. RPS ansvarar för den 

automatiska databehandlingen av nertalet rutiner. Vid styrelsen- databe

handlas dom och slutligt beslut i brottmål, strafföreläggande och ordnings

bot, brottsanmälan, uppgift som i särskild ordning lämnas angående person 

som är misstänkt för brott (personblad) samt annan handling med uppgifter 

för det allmänna kriminalregistret eller centrala polisregistret. Vid databe

handlingen framställs meddelanden till olika myndigheter. Samtidigt regi

streras automatiskt data som skall ingå i det allmänna kriminalregistret. de 

centrala polisregistren och körkortsregistrets belastningsdel. 

Även delsystem för kriminalvården är i drift. De ingår i BROTTSRI. 

DAF A svarar för datordriften i denna del. 
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Det huvudsakliga syftet med LAGRI är att förenkla och förbättra vissa 

kontorsrutiner i departement och domstolar och att i samband därmed 

skapa bättre rutiner för information om besluten i lagstiftningsförfarandet 

och om rättspraxis till såväl departement, domstolar och andra myndighe

ter som enskilda. De första ADB·systemen med detta syfte infördes år 

1972 i justitiedepartementet, regeringsrätten och kammarrätterna. Dessa 

finns nu inom ytterligare ett antal myndigheter. bl. a. domstols verket och 

generaltullstyrelsen. DAFA svarar för den tekniska driften. 

Förordningen ( 1980: 628) om rättsdatasystemet innebär bl. a. att allm:in

heten kan få tillgång via terminal till alla de dataregister i LAGRI som inte 

enbart innehåller anteckningar tör diarieföring. Dessa dataregister - som 

uppräknas i förordningen - innehåller uppgifter om överenskommelser 

med främmande makter, kommitteväsendet. författningar i Svensk författ

ningssamling (SFSJ och vissa myndigheters författningssamlingar samt 

viktiga avgöranden i högsta domstolen och hovrätterna. regeringsrällen 

och kammarrätterna, arbetsdomstolen och bostadsdomstolen. Dataregist

ren har förts samman under beteckningen RÄTTSDAT A. Riksdagens för

valtningskontor samarbetar med SARI. Kontoret har särskilda databaser 

med uppgifter om riksdagsarbetet (propositioner, motioner och utskottsbe

tänkanden m. m.). Allmänheten får tillgång till dessa på samma sätt som 

databaserna i RÄTTSDAT A. 

Till enbart LAGRI är ett hundratal terminaler anslutna, till RÄTTS

DATA och riksdagens databaser omkring 250 terminaler, varav en del via 

uppringbara teleförbindelser. 

Polis1·iisendets system 

Som tidigare nämnts svarar rikspolisstyrelsen <RPS) för driften av en 

stor del av BROTTSRI. 

Utöver RI-rutinerna har RPS ett stort antal ADB-rutiner avseende bl. a. 

- efterlysta personer samt personer som inte får vistas i landet 

- signalement och särskilda kännetecken 

- fingeravtryck 

- spaningsverksamhet 

- eftersökta fordon 

- stulet och förko.mmet gods 

- passregistrering 

- personaladministration 

- meddclandeväxling 

- larmdistribution 

- stulna vapen 

- ekonomiadministration 

- registerföring vid omfattande brottsutredningar 

- narkotikaanalyser 

- verksamheten vid larmcentralerna i Stockholm och Göteborg. 
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RPS svarar för den tekniska driften av ADB-rutinerna inom polisväsen

det liksom för systemutveckling och dataregistrering m. m. 

Till det centrala datorsystemet finns f. n. ca 500 textskärmsterminaler, 

ca 360 skrivare och ca 300 tektexapparater anslutna. Dessa är placerade 

dels centralt vid RPS. dels ute i polisdistrikten. Flera centrala register kan 

uppdateras via terminalerna. Dessa anviinds emellertid främst för frågor 

till dataregistren. Terminalerna är via RPS dator anslutna till de centrala 

bil- och körkortsregistren. Frågor kan alltså ställas även till dessa register. 

Vid sidan av denna terminalverksamhet utför RPS en omfattande satsvis 

ADB-produktion med det centrala datorsystemet. 

RPS centrala anläggning och nätkoncentratorer har under år 1983 ersatts 

av modernare utrustning med högre kapacitet. Även ett byte av terminal

utrustning planeras. 1981 års polisberedning har. i betänkandet ms Ju 

1983: 10) Polisorganisationen föreslagit all de lokala polisstyrelserna skall 

såvitt gäller nya rutiner, ges stor frihet att själva bestiimma sin utveckling 

på ADB-området. Beredningen förordar även att polisstyrelserna gcs möj

lighet all bestämma antalet terminaler inom ekonomiska ramar som gäller 

för alla resurscr i polisdistrikten. Terminalerna skall emellertid som hillills 

anskaffas centralt. Däremot anser beredningen att polisstyrelsen skall få 
anskaffa mikrodatorer inom de ekonomiska ramarna. 

FastiMlzetsdatasystemet 

Riksdagen beslutade år 1968 att ett centralt ADB-baserat fastighetsregis

ter som ersätter tidigare manuellt förda jord- och stadsregister och som är 

enhetligt för land och stad skulle byggas upp. Vidare beslutade riksdagen 

år 1970 att ett centralt inskrivningsregister som ersätter tidigare manuellt 

förda fastighets- och tomträttsböcker skulle införas med användande av 

ADB. De båda registren är tekniskt samordnade. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFDl inrättades år 1968 och har till 

uppgift att tillsammans med myndigheterna inom fasti~hetsregister- och 

inskrivnings väsendena genomföra fastighetsdatarcformen. 

Det nya systemet - fastighetsdatasystemet - är nu infört i Uppsala. 

Gävleborgs och Stockholms län samt i huvuddelen av Malmöhus län. 

Systemet innehöll i september 1983 uppgifter om ca 900000 fastigheter 

(nära 25 % av landets fastighetsbestånd). Till systemet var då anslutna ca 

350 terminaler hos berörda inskrivnings- och fastighetsregistermyndig

heter samt hos vissa fastighetsbildningsmyndigheter. kommuner, banker 

m. fl. För driften av systemet anlitas datamaskincentrakn för administrativ 

databehandling (DAF Al i Gävle. 

Riksdagen !prop. 1981/82: 123, CU 1981/82: 37, rskr 318) lade under 

våren 1982 fast en femårig etapp för det fortsatta reformarbetet. Beslutet 

innebär bl. a. att arbetet med att genomföra reformcn i nya områden skall 

prioriteras. 
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Reformarbetet slutförs under budgetåret 1983/84 i Malmöhus län. Förbe

redande arbeten har börjat i Göteborgs och Bohuslän samt Skaraborgs och -

Södermanlands län. Vid utgå,ngen av budgetåret 1983/84 beräknas syste

met omfatta omkring I, I milj. av landets ca 3 milj. fastigheter. 

Kostnaden för ADB-driften var budgetåret 1982/83 31,6 milj. kr. och 

beräknas för budgetåret 1983/84 till 32,3 milj. kr. För budgetåret 1984/85 

begärs 34,7 milj. kr. 

ADB-system inom försvarsmakten m. m. 

Inom försvaret används ADB på många sätt. En mycket stor del utgörs 

av administrativ databehandling. Många ADB-system är avsedda för en
skilda myndigheters verksamhetsområden. 

De större ADB-systemen i försvaret är följande: 

- System för operativ och taktisk ledning i krig samt förkrigsplanläggning 

i fred. Provsystem är under utveckling. 

- System med data om krigs- och fredsorganisationen. Systemen är av

sedda att betjäna förbandsproduktionen inom resp. försvarsgren och 
redovisar organisationens uppbyggnad samt dess personella och materi

ella innehåll. Utvecklingen av nya system pågår inom alla tre försvars

grenarna. 

- Personaladministrativt system för anställd personal inom främst för

svarsgrenarna (PAF). Systemet innehåller data om personal, organisa

tion och befattning, tjänster och löner, utbildning samt historik. Som 

komplement till centrala PAF utvecklas försvarsgrensvis lokala PA

system. 

- Värnpliktsverkets system för inskrivning, planering och redovisning av 

värnpliktig personal. Ett omarbetat system med lokal drift vid värn

plikt~kontoret införs budgetåret 1983/84. 

- System för förnödenhetsförsörjning och materielunderhåll. Ett flertal 

sådana ADB-system finns i drift. Ett för försvarsmakten gemensamt 

redovisningssystem för förnödenheter (TORJ, som bygger på använd

ning av 56 lokala datorer har nyligen driftsatts. Systemet ersätter de 

hittills förvarsgrensvisa förnödenhetsredovisningssystemen. En moder

nisering av befintligt reservdelsredovisningssystem har genomförts. 

Försök pågår med datorstöd för planering av materielunderhåll på flera 

lokala myndigheter. För flygburen materiel finns ett avancerat system 

för redovisning och uppföljning av driftdata. 

- System för ekonomisk redovisning, bl. a. kassarcdovisning, kostnadsre

dovisning, "koncernredovisning", tidredovisning, revision och eko

nomisk statistik. Systemet är en försvarsspecifik variant av system S. 

Decentralisering av vissa funktioner i systemet pågår. 

- System för att underlätta budgetarbetet avseende preliminär och slutlig 

Ludget i första hand på lokal nivå (DAPU, DAtorstöd i Planering, 

budgetering och Uppföljning). 
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- System för produktionsplanering vid försvarets materielverk under per

spektiv- 01:h prngramplaneperioden, budgetering av verksamheten för 

genomföramle~in:t samt· registrering och redovisning av genomförd 

verksamhet. En revidering har p{tbör:jats. 

- System för verkstadsdrift som bl. a. bestiir av tid redovisning. löncuträk

ning. redovisning/fakturering, produktions- och .Jik viditetsuppföljning 

samt budget. Försök med lokalt datorstöd i verksliidcr pägär. 

- System för information om fastigheter för central, regional lKh lokal 

instans. Datorstödet utvecklas lokalt od1 anviindarniira. 

- System för materiel- och personalredovisning. krigsorganis<ition samt 

för övningsverksamheten inom civilförsvaret. 

I tekni~kt hänseende är ännu många ADB-system s. k. satsvisa system 

av konventionell typ men med en ökande grad av terminalanvändning. 

Driftmiissigt är databehandlingen i huvudsak förlagd till försvarets data

central ( fDCJ. Huvuddelen av den nyutveckling som sker inriktas dock 

mol drift pä lokala datorer. 

Den ltingsiktiga inriktningen av verksamheten p{1 ADB-omriidet inom 

försvaret har fastställts genom ett regeringsbeslut från mars 1982. Detta 

beslut innebär att försvarets rationaliseringsinslituts rapport Struktur 90 

skall ligga till grund för arbetet med utveckling av ADB-system. 
Inriktningen innebär i stort att ADB-systemen skall decentraliseras eller 

distribueras till anviindarna. att den regionala och lokala niväns behov av 

datorstöd skall förbättras samt att kunskaper om ADB och dess möjlighe

ter skall ökas i organisationen. Förbättrade metoder för systemul veckling 

samt standardiseringsåtgärder skall ägnas särskild uppmärksamhet i syfte 

att sänka kostmtderna för ADB-verksamheten. 

Inom försvaret pågår förberedelser för övergång till Struktur 90. Bl. a. 

har överbefälhavaren gett ut anvisningar för införandet av Struktur 90 som 

vägledning till systemutvecklande myndigheter. Ett särskilt projekt organi

seras av ÖB för genomförandearbetet. 

ADB-system l'id ö1·er.1·tyrelse11 fiir cko110111is/.:.t ji'ir.\'l'ar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) har under lång tid använt 

sig av ADB i sin verksamhet. Följande system är i drift eller under 

utveckling 

- affärs- och lagerredovisning, inkl. ett reskontraregister (BUSA) 

- reskontrasystem 

- affärsredovisningssystemet (nyutvecklas) 

- systemet för industriella åtgärder (nyutvecklas) 

- systemet för budgetuppföljning (nyutvecklas) 

- systemet för oljerapportering 

- · beräkningsmodeller 

- reglerings- och ransoneringssystemet. 
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BUSA skall dels ge underlag för affärs- och lagringsverksamhckn samt 

för den ekonomiadministrativa verksamheten, dels ge umlerlag för plane

ringen för uppbyggnad av ben:dskapslager m. m. Statistik- od1 plant:rings

systemet används för planering främst inom överstyrclst:n men ävt:n för 

dt:t ekonomiska försvaret i övrigt. För driften av båda dessa systt:m utnytt

jas datamaskincentralen för administrativ databehandling I DAF AJ. 

Ett särskilt ekonomiadministrativt projekt - EA-projekt - bedrivs inom 

ÖEF. Utveckling kommer att genomföras för afförsredovisningssystemet, 

som skall ersätta motsvarande delsystem inom BUSA; systemet för indu

striella åtgärder, som syftar till att undcrliitta hantering av bl. a. avtal med 

näringslivet samt systemet för budgetuppföljning för hela ÖEF:s verksam

het. Systemen utvecklas för drift inom ÖEF på ÖEF:s datorutrustning. 

Systemet för oljerapportering syftar bl. a. till att underlätta uppföljning 

av forsörjningsläget. Sammanställningar ur systemet utgör dessutom un

derlag för rapporteringen till lntcrnational Energy Agency OEA). Driften 

av systemet är förlagt till ÖEF. 

Beräkningsmodellerna används för att r:ikna fram underlag for bt:döm

ning av bercdskapslagringen. För dt:lla ;indamål utnyttjas Stockholms 

datorcentral IQZJ. 

Utvecklingen av ransonerings- och rcgleringssystem har påbörjats inom 

kemi- och bcklädnadsprogrammct. Systt:men utvecklas för drift på ÖEF:s 

datorutrustning. 

ADB-system inom den 11/lmii111111 försäkringen 

ADB-systemen började införas ilr 1973 och omfattar f. n. inom den 

allmänna försäkringen rutiner för administration av pensioner, allmänna 

barnbidrag och bidragsförskott samt sjukförsäkring m. m. I sjukförsiik

ringssystemct ingår förutom sjuk- och föriildraförsiikringt:n även delsy

stem för bl. a. studit:stöd vid vuxenutbildning och utbildningsbidrag vid 

arbetsmarknadsutbildning och dagpenning till vissa värnpliktiga m. m. 

Systemen syftar i första hand till att underliitta arbetd inom dt: allmiinna 

försäkringskassorna samt att genom snabbare och hlittre tillgång till stati

stik förbiittra förutsättningarna för planering och personaldimensionering 

vid kassorna. 

ADB-systemen omfattar hela befolkningen. Systemet för den allmänna 

pensioneringen omfattar 1,9 milj. pensionärer, medan systemet för barnbi

drag och bidragsförskott omfattar I, 7 milj. barn. Sjukförsiikringssyskmet 

omfattar 6.6 milj. försäkrade. 

Via de olika systemen inom den allmänna för~äkringt:n utbetalas årligen 

medel som motsvarar ca 25 % av bruttonationalprodukten (BNP). 

Vissa registerdata utnyttjas gemensamt i dt: tre systemen: bidrag, pen

sion och sjukförsäkring. Det är emellertid i princip fråga om tre separata 

syst::m med skilda register. Systemen utnyttjar RFV:s datoranliiggning 

och driftorganisation i Sundsvall. Terminalutrustning på försäkringskas

o Riksdagen 19K3/8./. I .mm/. Nr IVO. Bilu!iu 2 
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sornas central- och lokalkontor ute i landet används för samtliga system. 

Till systemet är f. n. omkring I 250 textskärmsterminaler anslutna. 

Under budgetåret 1982/83 genomfördes en upphandling av ny central 

datorutrustning. Regeringen tog beslut om anskaffningen i juni 1983. Sam

tidigt gav regeringen riksförsiikringsverket i uppdrag att i samråd med 

statskontoret och i niira samarbete med försäkringskassorna genomföra 

utrednings- och ut vecklingsarbete samt praktisk försöks verksamhet för att 

ftt underlag för stiillningstagande om den långsiktiga inriktningen ( 1990-

talet) av ADB-verksamheten inom den allmänna försäkringen m. m. Ett 

uttalat syfte är alt belysa möjligheterna att liigga en större del av ADB

verksamheten närmare användarna vid försäkringskassorna. 

Bil-. kiirkorts- och yrkestrnjikregistrc11 

Riksdagen beslutade år 1969. i samband med ändrade riktlinjer för 

fordonsregistrcringcn. ult inrätW ett ADB-baserat riksomfötwnde fordons

register. Två år senare beslöts att införa ett körkortsrcgister som tekniskt 

och organisatoriskt skulle samordnas med biln:gistrct. Ett särskilt organ -

bilregisternämnden - inriittades samma år för planering, utveckling och 

idrifttagning av de nya bil- och körkorlsregistren. Omliiggningen av regi

stren påbörjades år 1972 och slt.nfördcs under t1r 1973. Under år 1973 
llyttad1.:s även den datoranläggning som används för registerföringen från 

Stockholm till Örebro. Bilregisterniimnden upphörde år 1975. Registeran

svaret och driften av daloranlJggningen överfördes då till tratiksäkerhets

verket (TSVJ, som också är central förvaltningsmyndighet för yrkestrafik

registren. 

Bil- och körkortsregistren syftar till att underlätta handliiggningen av 

fordonsregistrering, körkort m. m. samt tillhandahålla information för ut

rednings- och planeringsaktiviteter på en rad områden, bl. a. trafiksäker

hctsområdet. 

Bilregistret används som hjälpmedel för administration av bl. a. kontroll

besiktning av fordon. fordonsskatt. kilometerskatt, trafikförsäkringskon

troll. parkcringsanmärkningar och kontroll av försäkringsinnehav samt för 

bcredskapsplanhiggning. Dessa arbetsuppgifter med undantag för parke

ringsanmärkningar, utförs friimst på länsstyrelserna. 

Registren är vidare en förutsättning för länsstyrelsernas arbete vid en 

drivmedelsransonering och viktiga hjälpmedel för polisen i tralikövervak

nings- och spaningsarbetet. Polisen kan från terminal via rikspolisstyrel

sens dator hämta upplysningar ur registren. 

Länsstyrelserna svarar för registrering och TSY för registerhållning. I 

bilregistret fanns i juli 1982 uppgifter om 5,3 milj. fordon och i körkortsre

gistret uppgifter om 4,5 milj. körkortsinnehavare. 

Till systemet är ca 350 textskärmsterminaler anslutna. Av dessa iir 310 

placerade hos liinsstyrelserna. Resterande terminaler iir placerade vid 

TSV. Rikspolisstyrelsen har direktförbindelse med TSV:s system. Utöver 
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nyss nämnda terminaler kan diirigcnom ca 43.'i tcxtskiirmstcrminalcr och 

ca 400 tclcxutrustningar hos bl. a. polismyndigheter kommunicera med 

TSV:s datorsystem. Nägra av de större försäkringsbolagen iir anslutna via 

en datorväxel direkt till TSV:s datoranliiggning. Detta rc,ulterar i att 

ytterligare ca 4500 terminaler har tillgång till vissa rcgistcruppgiftcr fhin 

TSV. Tullen. vissa kommunala gatukontor m. n. har via tclexförbindelsc 

friigemöjlighct gentemot systemet. 

TSV:s framtida datorbehov har utretts av TSV i 'amriid med stahkon

toret. Utbyte till nya datorer slutfördes under våren 1982 och upphandling 

av terminaler har avslutats. 

Kostnaderna för ADB-driften var budget{trct 1982/83 20.::! milj. kr. och 

beräknas för budgetåret 1983/84 till 2o.6 milj. kr. Fi.~r budgetåret 1984/8.'i 

begärs 29.3 milj. kr. 

S.l:.1 ADB-i·erksamhcr 

ADA inom SJ anviinds som hjiilpmedel för 

- platsbokning och färdbiljcttförsiiljning (ca 90000 bokningar och fiirsiif.i

ningar per dag under vardagar utom lördag och 4.'i 000 per dag under 

lördagar. sön- och helgdagar) 

- kostnads- och intiiktsredovisning 

- materielredovisning (ca 110000 artiklar i förr~td . .'i 000 lagerföriindringar/ 

vardag) 

- personal- och avlöningssystcm 

- loklcdning 

- vagnefterforskning/transportövervakning (godsvagnar) 

- framställning av tidtabeller. tftgplancr 

- budget och bokföringssystem 

- maskinell fraktriikning m. m. 

Databehandlingen bedrivs med hjiilp av tre stordatorer. Ute i landet iir 

f. n. ett 1 000-tal terminaler anslutna till de centrala datorerna. Installation 

av ytterligare terminaler pågår. Utveckling. underhåll och drift av datasy

stemen är koncentrerade till SJ-Data under Finans- och Inköpsavdelning

en. SJ-Data har ca 16.'i anstiillda varav omkring 85 svarar för drift och 80 

svarar för utveckling och underh{1ll av ADB-system. Kostnaderna för S.J

Data uppgår till ca 6.'i milj. kr. per år varav personalkostnader m. m. utgör 

ca 2.'i milj. kr. och kostnaderna för central datorutrustning ca 40 milj. kr. 

F. n. moderniseras och vidar.::utvecklas systemen för materielredovis

ning samt platsbokning och färdbiljettförsäljning. som samtidigt integreras 

med system hos SAS och Braathcns Safe för anviindning av gemensam 

terminal vid försäljning av dessa bolags och SJ:s biljetter. 

Dessutom pågår en utveckling mot att via bildskärmar ge anviindarna 

tillg<1ng till vis~a register för att erhälla snabb information om bl. a. kost~ 

nadsuppföljning och trafikutveckling. 
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L11fifi1rts1·crkc1.1· A lJB-1·ak.rn111het 

Luftfartwerket utnyttjar ADB för såviil administration som tekniska 

iindamill. Luftfartsverket har ett tiotal administrativa system i drift pi·\ egna 

anHi!,!gningar. För den niirmaste perioden planeras utveckling av ytterliga

re ett tiotal system. varav flertalet nu iir under utredning. Dessa system blir 

lokalt tillgiingliga och giillcr fliretriidesvis tilliimpningar inom omriidcna 

materiel- och investeringsadministration. ekonomistyrning och kontorsau

tomatinn. 

För den satsvisa datahehandlingcn inom ekonomi- och personaladmi

nistration anlitas datamaskincentralen för administrativ datahehandling 

( DAFA I. Vid DAFA finns liven ett samnordiskt system för analys av 

llyghaveri/störningsinformation. som luftfartsverket iir huvudman för. 

Luftfartsverket har en geografiskt spridd verksamhet. diir varje flygplats 

· iir en sjiiJvqiindig produktionsenhet. Detta medför att verkets inforrna

tionssystcm stiiller krav pii decentraliserad datahehandling. Hur datorut

rustninl,!. kommunikation och orl,!anisation för detta skall se ut kommer 

vi'ircn 1984 att faststilllas i en AOB-stratel,!i. som verket f. n. håller pi't att 

utforma. 

13efintlil,! utrustning är hiirt helagd och hehöver fiirstiirkas. För detta 

iindamtil samt fiir att förverkliga det distribuerade datorkonceptet behöver 

utrustning för 3-4 milj. kr. anskaffas. 

Luftfartsverkets tekniska datortilHimpningar förekommer dels inom 

llygtrafiktjiinstens verksamhetsområden. dels inom flygplatstjiinsten vid 

de större flygplatserna. 

Inom flygtrafiktjänsten används datorer vid omr;ldeskontrollcentralerna 

för bearbetning och presentation av radarinformation fran aktuellt kon

trollomräde. Samtidigt bearbetas information frfm anslutna terminaler vid 

flygplatsers kontrolltorn och samverkande flygviidertjänster. I vissa del

system förekommer mindre datorer för fjärrmanövrering av radar- och 

kommunikationsstationcr. larmindikeringar samt vissa viiderdatagivare. _ 

En ny kontrollcentral i Sturup för flygtrafikledningen i södra Sverige har 

tagits i drift budgetåret 1982/83. Centralen innehåller hl. a. radar- och 

fardplandatautrustning (/\TCAS 2) samt ett nytt datorupphyggt talkom

munikationssystem. 

I en första etapp installeras ptl fem flygplatser utrustning för halvauto

matisk väderobservation. Datorer för automatisk ritning av väderkartor 

installeras vid fyra regionala flygvädertjänster. 

Inom tlygplatstjiinsten används datorer vid Arlanda. Landvetter och 

Sturup flygplatser för visuell presentation av passagerarinformation. baga

gesortering samt manövrering och övervakning av cl-. YVS- och fält ljusan

läggningar. 

Nytt datoriserat passagerarinformationssystem har installerats på Ar

landa inför utflyttningen av jettrafikcn från Bromma. 
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Postverkets A DE-verksamhet 

Inom postvcrket används sedan länge ADB i olika produktionssystem. 

Ett stort system är postgirosystemet. Det ~ir uppbyggt kring optiska läsare 

för inbetalningskort samt ett stort datasystem som bokför betalningar och 

sköter postgirokonton. Omfattande serviceåtaganden gentemot postgirots 

kunder finns också genom en lång rad tilliiggstjänstcr. Postgirot sköter 

också på entreprenad PK-bankens personkontosystem samt vissa reskon

tra för sparkonton. 

Post kontoren är utrustade med sammanlagt ca 3 600 postkassamaskiner 

anslutna till minidatorer. Dessa står i sin tur i förbindelse med optisk läsare 

samt textskärmstcrminaler. Dessa system står i förbindelse med det cen

trala systemet. 

För redovisning och dataregistrering finns separata system vid postver

kcts åtta redovisningstcrminaler. Dessa system står i förbindelse med det 

centrala systemet via telenätet. 

Postverkct är en stor organisation med över 2 000 tjänsteställen och mer 

än 60000 anställda. En stor mängd olika system finns utvecklade särskilt 

inom det administrativa området bl. a. för löner. personal redovisning och 

ekonomisk redovisning. Resultatenheterna Postens adressregister. Post

verkets industrier och Frimärksavdelningen har också egna minidatorba

serade system. Systcmutvcckling. programmering och datordrift sysselsät

ter omkring 350 personer. 

Postverket håller f. n. på att utveckla vissa nya tjänster baserade på 

telekommunikation och datateknik. 

Totalt uppgick postvcrkets ADB-kostnader budgetåret 1982/83 till ca 201 

milj. kr. varav ca 20 milj. kr. utgör utvecklingskostnader. 

Televerkets ADB-verksamhet 

Televerket använder ADB för flera olika ändamål inom områdena kon

struktion. tillverkning och administration. De viktigaste administrativa 

rutinerna berör arbetsområden såsom: 

bcställningsmottagning och orderhantering 

fakturering 

kataloginformation och nummerupplysning 

beräkningar. prognoser och statistikbearbetning för telenätet 

ekonomi- och resultatredovisning 

materielflöde och lagerhantering 

personaladministrativa rutiner inklusive lönerutiner. 

Databehandlingen bedrivs på tre orter (Stockholm, Göteborg och Kal

mar). Dessutom finns ett växande antal lokala minidatorer. Systemutveck

lingen bedrivs huvudsakligen i Stockholm. Databehandlingsvolymerna är 

genomgående höga beroende på att det finns över 6 milj. telefonapparater i 

landet. Som exempel kan nämnas att mer än 20 milj. telefonräkningar 

hanteras årligen och att nya abonnemang och flyttningsärenden uppgår till 

ca I milj.lår. Antalet terminaler uppgår till mer än 4 000. 
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Kostnaderna för den administrativa ADB-verksamheten uppgick bud

getåret 1982/83 till 184 milj. kr. Av dessa utgör 69 milj. kr. personalkost

nader för de drygt 500 ADB-verksamma. 

I sammanhanget bör nämnas att televerket inom ramen för telekommu

nikationerna även svarar för dataöverföring, bl. a. det allmänna datanätet. 

Verket tillhandahåller även vissa andra tjänster med anknytning till tele

övcrföring och datateknik. 

ADB-system för.folkbokföring och beskattning (RSIAFBJ 

ADB har använts som hjiilpmedcl inom folkbokföringen och skattead

ministrationen sedan mitten av 1960-talet. Riksdagen beslutade år 1975 att 

ett nytt system. AFB-systemet, skulle utecklas och införas. Inom ramen 

för detta infördes ett utvidgat ADB-stöd vid taxering i första instans år 

1979. Nya uppbördsrutiner infördes under åren 1980-1981. Folkbokfö

ringssystemet har programmerats om och togs i drift år 1980. För fastig

hetstaxering och fastighctsredovisning har successivt ett nytt ADB-system 

tagits i drift i samhand med den allmänna fastighetstaxeringen år 1981. Nya 

kontrollrutiner har successivt införts inom företagsbcskattningsområdct 

fr. o. m. år 1979. 

ADB-systemet för folkbokföring och beskattning syftar till all genom 
utnyttjande av ADB förenkla och effektivisera administrationen inom 

de~sa områden. Systemet innehåller följande delsystem: fastighctsredo

visning inklusive fastighetstaxering. pcrsonredovisning. allmänna val. re

gistrering av juridiska personer. debitering av preliminii.r skatt. uppbörd av 

skatt. inkomst- och förmögenhetstaxering, avräkning mellan preliminär 

och slutlig skatt. omräkning av slutlig skatt. underlag för kontroll och 

revision samt mervärdeskatt. 

De centrala och regionala skatteregistren omfattar alla skattskyldiga (ca 

8 milj.). Därutöver finns register över företag och ett antal korsreferensre

giste.r. Folkbokföringsrcgistren omfattar samtliga folkhokförda fysiska 

personer (ca 8.3 milj.). 

Fastighetsregistren innehåller uppgifter om samtliga fastigheter (ca 3 

milj.) och deras ägare (ca 3.5 milj.). 

Systemstrukturen för folkbokföring och fastighetsredovisning är regio

nal (bearbetning på 21 länsanläggningar). För skattesystemet är system

strukturen central/regional med bearbetningar dels på länsdatorerna, dels 

på central dator hos riksskatteverket (RSVJ. Tekniskt består systemet 

bl. a. av följande delar.: 

en central datoranläggning vid RSV 

regionala datoranläggningar vid 21 länsstyrelser samt en testanläggning 

ca 800 textskärmsterminaler 

ca 575 arbetsplatser för dataregistrering. 

Den centrala datoranläggningen hos RSV används för det centrala skat

teregistret. I registret finns uppgifter om fysiska personer och organisatio-
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ner som är aktuella i olika skattefunktioner. Registret är tillgängligt via 

laminat hos skattemyndigheter på olika nivåer. 

Vid de regionala anläggningarna finns ett skatteregister som är ett sam

lingsbegrepp för olika ADB-register vid länsstyrelserna. Det regionala 

skatteregistret har för varje län motsvarande registeruppgifter som det 

centrala. med undantag för vissa administrativa uppgifter. 

Samtliga länsstyrelser och lokala skattemyndigheter har terminalut

rustning för frågor och viss dataregistreringsutrustning för registrering av 

deklarationer, kontrolluppgifter m. m. 

Den planerade utvecklingen inbegriper bl. a. ett fortsatt genomförande 

av olika delrutiner. Under de närmaste åren tas bl. a. ett nytt ADB-system 

för mervärdeskatt i drift. Mervärdeskattcinformationen kommer att lagras 

i det centrala och de regionala skatteregistren och ADB-systemet skall 

arbeta mot dessa register. Utvecklingsarbete pågår vidare för att införa ett 

ADB-stöd för administration och redovisning av punktskatter. Dessa sy

stem kommer att driftmässigt förliiggas till en mindre dator placerad hos 

RSV. 
Vidare har ett 50-tal mikrodatorer upphandlats för användning vid kon

troll och revision inom skatteområdet. 

RSV:s och länsstyrelsernas sammanlagda kostnader för ADB-driften 

var budgetåret J 982/83 179 milj. kr. och beräknas för budgetåret 1983/84 till 

200 milj. kr. För budgetåret 1984/85 begärs 218 milj. kr. 

Redoris11i111:?ssystem för exekutionsl'iisendet ( REXJ 

Genom beslut år 1966 uppdrog Kungl. Maj:t åt dåvarande exekutionsvä

scndets organisationsnämnd (EON) att i samarbete .ned statskontoret göra 

en förstudie om möjligheterna att utnyttja ADB för vissa arbetsuppgifter 

inom cxekutionsväsendet. Riksskatteverket (RSV) övertog år 1973 från 

EON exekutionsväsendets centrala myndighctsuppgiftcr. inkl. ADB-verk

samheten. I regleringsbrev för budgetåret 1975176 förordnade regeringen, 

att RSV i samarbete med statskontoret och RRV skulle bedriva fortsatt 

utvecklings- och försöksverksamhet med ett riksdatasystem för exeku

tionsväsendct (REXJ. 

REX är terminalorienterat och drivs f. n. vid 46 kronofogdemyndigheter 

!KFMl i 13 län. Därmed omsluter REX ca 78C/'c av de s. k. allmänna målen 

(friimst skatter och bötcr). All datorbearbetning utförs centralt vid data

maskincentralen för administrativ databehandling (DAFAJ i Stockholm. 

REX skall medverka till rationcllare arbetsformer och därigenom för

bättra indrivningsresultatet. Genom ADB-rutiner för bl. a. ekonomisk re

dovisning frigörs personalresurser som i stället kan användas i det direkta 

indrivningsarbetet. 

Systemet används bl. a. för automatisk uppdebitering av nya m~1I och 

avisering till gäldenärer. bevakning, kontroll och redovisning. Kronofog

dcmyndigheterna kan hiirigenom konccntrera sig p{l de gäldeniirers mal, 
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som är mest angelägna att bearbeta. REX har gett myndigheter bättre 

möjligheter till styrning av det exekutiva arbetet än vad man skulle ha haft i 

ett manuellt system. 

Målet är att rutiner skall utvecklas även för de enskilda mfilen, för vilka 

begäran om verkställighet sker genom att sökanden ger in dom, utslag eller 

annan exekutionsurkund. 

System har utvecklats för att REX-terminalerna skall kunna användas 

för registersökning även i andra ADB-system, exempelvis i det centrala 

skatteregistret. 

Länsstyrelser i län där kronofogdemyndigheterna anslutits till REX har 

hos regeringen begärt att få ansluta bildskärmsterminaler till REX. Två 

sådana terminaler är på prov installerade hos länsstyrelsen i Stockholm 

resp. Göteborg. RSV har i skrivelse till regeringen den 24 maj 1983 hem

ställt om att få utveckla och införa ett system som medger åtkomst till 

REX-registret från terminaler i skattesystemet. 

Systemets centralregister innehåller uppgifter om ca 875 000 gäldenärer 

med ett sammanlagt skuldbelopp om ca 10 miljarder kr. Dessutom finns i 

registret uppgifter om bl. a. de åtgärder kronofogdemyndigheterna vidtagit 

i samband med handläggningen av de olika målen. 

Nuvarande REX-KFM - med sammanlagt ca 2 000 anställda - är an

slutna till ADB-syst1:met via 277 tt:xtskiirmar och 245 terminalskrivare. 

Antalet terminalhändelser är i medeltal ca 90000 per arbetsdag. 

I budgetpropositionen 1982/83: 100 bilaga 9 förordar regeringen att REX 

under budgetåret 1983/84 genomförs vid resterande 35 K FM i landet. 

Vidare föreslås att KFM:s ADB-system som i dag omfattar de allmänna 

målen byggs ut till att även omfatta de enskilda målen. 

Riksdagen har fattat beslut i enlighet med budgetpropositionen. 

En utredning har nyligen föreslagit att REX-systemet fö1fattningsreg

leras genom en särskild utsökningsregisterlag. 

RSV:s kostnader för ADB-driften inkl. utrustningskostnader för KFM 

var hudgetäret 1982/83 25,5 milj. kr. och beräknas för budgetäret 1983/84 

till 28,6 milj. kr. För budgetåret 1984/85 begiirs 33,8 milj. kr. 

il(/'or111atio11.1.l'y.1·1on i110111 /u)gskoleuthildning m. m. 

Centralt antagningssystern (CAJ 

Statskontoret fick hösten 1975 i uppdrag att utveckla ett system för 

anmiilan och antagning till grundläggande högskoleutbildning. Systemet 

ut vecklades i samarbete med Statskonsult AB och datamaskincentralen 

för administrativ databehandling (DAF Al samt representanter för de bli

vande anviindarna. Systemet överlämnades till universitets- och högsko

lciimbetet tUHÄJ under våren 1977, d[1 det togs i drift. 
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Syftt:t mt:d systemet är i första hand att administrera antagningen till 

grundläggande högskoleuthildning och systemet innehåller bl. a. funktio

ner för: 

- kontroll och poängberäkning av anmälningar 

- kvotering och antagning av sökande 

- utskrift av kontrollbesked och antagningsbesked till sökande 

- utskrift av resultatlistor till de lokala högskoleenheterna. 

I systemet behandlas ca 85 000 anmälningar per är, därav ca 65 000 

anmiilningar till höstterminen. Antagningsenheten vid UHA har tillg~1ng till 

systemen genom 16 bildskärmsterminaler. UHA ansvarar för systemet. 

Drift1.:n är förlagd till DAF A. 

Efter riksdagsbeslut om vissa förändringar av tillträdesreglerna för 

grundläggande högskoleutbildning, genomfördes en översyn av systemet 

våren 1982. Ytterligare föriindringar är beslutade att träda i kraft inför 

antagningen till höstterminen 1984. En anpassning av systemet till de 

förändrade reglerna har skett under är 1983. 

Studiestödets informationssysti;:m (STIS) 
I 

Centrala studiestödsnämnden <CSN J startade hösten 1973 ett projekt för 

administrationen av studiestöd inom CSN och studiemedelsnämnderna. 

Utvecklingsprojektet, som har bedrivits i samråd med statskontoret. av

slutades år 1978 i samband med att det nya ADB-systemet <STudicstödets 

InformationsSystem-STISJ togs i full drift. 

Syftet med STlS har i första hand varit att effektivisera administrationen 

av studiestödet och ge de studerande bättre service bl. a. genom kortare 

behandlingstider. Bchandlingstid1.:n för ansökan om studiemedel skall inte 

behöva överstiga fyra veckor ens under den brådaste tiden. Systemet 

syftar även till att uppnå större säkerhet i verksamheten genom bättre 

informationshantering, kontroller m. m. 

STIS-systemct innehåller bl. a. funktioner för: 

- registrering via terminal av studiemedelsansökningar. ansökningar om 

återbetalningspliktiga studiemedel inom studiehjälpen, uppskovsansök

ningar, i'ttcrkravsbeslut, principtillstånd för utliindsk medborgare om 

svenskt studiestöd 

- utskrift av förifyllda studiemedclsansökningar 

- beräkning och kontroll av studiem1.:delsbelopp m. m. samt utskrift av 

beslutsmeddelanden och scudieförsäkranintyg 

- återkrav av studiestöd inkl. rutiner gentemot kronofogde och tingsrätt 

- bevakning av inbetalningar (avgifter och återkrav) 

- utskrift av in- och utbetalningskort m. m. 

Systemet har direktförbindelse med SPAR. 

I systemet administreras både utbetalning (ca 3 700 milj. kr. per {11") och 

t1terbetalning (ca 750 milj. kr. per år) av studiemedel. Antal studiestöds-

7 Riksdagen /983/H-1. I st1111l. Nr /00. Bilaga] 
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tagare i registret är ca 800000 och omfattar nu såväl svenska som utländs

ka studerande. CSN och de sex studiemedelsnämnderna har tillgång till 

systemet och registren via drygt 100 textskärmsterminaler. CSN ansvarar 

för utveckling, underhåll och förvaltning av STIS. Datordriften är förlagd 

till da,amaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA). 

Ett särskilt delsystem för återkrav av studiestöd har utvecklats av CSN i 

samråd med statskontoret och datainspektionen. Systemet togs i drift den 

l juli 1981. 

Enligt regeringens uppdrag till CSN och riksförsäkringsverket (RFV) 

har en ny ADB-rutin för samkörning mellan studiestödets informationssy

stem och RFV:s system för utbetalning av bidrag tagits i drift den 3 juli 

1982. Rutinen skall förhindra att olika former av studiestöd betalas ut 

samtidigt. 

En fortsatt utveckling pågår av STIS-systemet. Under budgetåret 1983/ 

84 utvecklas terminalsystem för ärendegruppen "extra studiemedel", vil

ket skall tas i drift under april 1984. Som tidigare överförs ärendegruppen 

"äldre studielån" från postgirot till CSN. För detta ändamål utvecklas ett 

terminalsystem vilket skall tas i drift den I mars 1984. Slutligen utve-=klas 

ett terminalsystem för vuxenstudiestödshandläggningen vilket tas i drift 

successivt under år 1984. Utvecklingskostnader budgetåret 1983/84 uppgår 
till ca 3,7 milj. kr. exkl. egen personal. 

Kostnaden för ADB-drift var budgetåret 1982/83 12,2 milj. kr. och be

räknas för budgetåret 1983/84 till 11,8 milj. kr. För budgetåret 1984/85 

begärs 12,2 milj. kr. 

Lokalt system för studiedokumentation, statistik och lokal antagning 

(STUDOKl 

STUDOK började utvecklas av UHÄ på uppdrag av regeringen år 1976. 

UHÄ svarar oäså för vidareutve-=klingen av systemet. Driftstart skedde 

år 1977 o-=h huvudsyftet är att dokumentera studieresultat för den enskilde 

studerande. Funktioner för lokal antagning till enstaka kurser och vi~;sa 

utbildningslinjer administreras också med hjälp av STUDOK. Uppgifterna 

i systemet utgör bl. a. underlag för planering o-=h statistikframställning vid 

lokala högskolor, statistiska centralbyrån (SCB) och UHÄ. 

STUDOK används av de sex universiteten samt sju högskolor och 

omfauar såv~il enstaka kurser som flertalet utbildningslinjer vid dessa. Vid 

högskolor som inte använder STUDOK har i något fall utve-=klats egna 

system för studiedokumentation. 

Va1je högskoleenhet ansvarar för informationsinnehållct i resp. register. 

Datordriften iir förlagd till motsvarande universitetsdatacentral och bekos

tas till större delen av de anslutna högskolorna. Antalet personer i regist

ren iir -=a 350 000. Antalet transaktioner är ca 2 000000/år. Ca 70 tcrminalt:r 

iir vid normal urift i uuglig kontakt med systemet. 
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Kontinuerligt sker en anpassning av STUDOK till högskolornas krav. I 

enlighet med en förordning ( 1981: 516) om studiedokumentation m. m. i 

grundläggande högskoleutbildning pågår sedan i juli 1981 arbete med en 

större översyn av registerinnehållet. Parallellt med denna översyn disku

teras förslag till en förändrad driftorganisation. Vid högskoleenheterna 

pågår arbete med att överföra fler utbildningar till systemet och att bygga 

ut terminalverksamhett:n. 

ADB-system inom arbetsmarknads1•erkct 

ADB utnyttjas sedan länge för olika ändamål inom arbetsmarknadsver

ket (AMVJ. Ett antal administrativa ADB-system används som stöd för 

olika verksamhctsgrenar inom arbetsmarknadsstyrclsen (AMS) eller som 

underlag för verksamhetsplaneringen. Andra system utgör hjälpmedel i 

den platsförmedlande verksamheten vid arbetsförmedlingskontoren. Inom 

detta område pågår ett omfattande utvecklingsarbete med olika försöks

verksamheter. 

Ansvaret för de ADB-system som utvecklats eller är i drift inom arbets

marknadsverket ligger hos AMS i samråd med statskontoret. Ansvaret för 

drift. underhåll och teknisk utveckling regleras i avtal mellan AMS och den 

servicebyrå som anlitas. 

Systt:m för framställning av platslistor 

Sedan några år används ett ADB-system för framställning av platslistor 

över alla lediganmälda arbeten. Systemet omfattar vidare funktioner för· 

registrering och statistikföring av lediga platst:r, framstiillning av platslistor 

samt inkodning och uttag av statistik över arbt:tssö!...andt:. 

Platslistorna (t:n per län) framstiills på fem produktionsorter dit uppgifter 

om nya platser och andra förändringar dagligen samlas in för fotosättning. 

tryckning och distribution. 

För den dagliga registreringen anviinds 225 terr.1inalt:r med lokal lag

ringskapaeitet. Underlaget för platslistorna framställs bl. a. vid datama

skincentralcn för administrativ databehandling (OAFAJ. 

System för terminalsökning och automatisk bevakning 

Systemet omfattar följande funktioner: 

- sökning via terminal bland lt:diga platser 

- bevakning av nytillkommande platser för arbt:tssökandes räkning 

- uppdatering av registren varje natt med Je nytillkommande platserna. 

Systemet har prövats sedan budgetåret 1976177. U ppgiftcr överförs varje 

dygn från de km produktionsorterna för platslistan till systemets centrala 

databas. För ändamålet utnyttjas en privat servicebydi. 
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Modellkontor 

I anslutning till ovannämnda söknings- och bevakningssystcm pågår vid 

ett antal s. k. modellkontor i Södermanlands län försök med att använda 

ADB för att ytterligare effektivisera den platsförmedlande verksamheten. 

Syftet är bl. a. att ge personalen bättre information, dels om resultatet av 

förmedlingens insatser för de arbetssökande, dels de lediga platserna. I 

försökens andra etapp är avsikten även att förenkla de manuella rutinerna 

genom att slopa blanketter, statistikkort m. m. 

En utvärdering av försöken i Södermanlands län har genomförts och har 

under hösten 1983 redovisats till regeringen med förslag om fortsatt ut

byggnad. 

ADB-l'erksamhet inom statens vattenfal/sverk 

Vattenfall använder ADB för llera olika iindam{1l. Bland de viktigaste 

användningsområdena iir följande: 

- Övcrvakf!ing av elproduktion och nätdrift, varvid informationssystemen 

skall utgöra stöd för central och regional driftledning att klara uppställda 

mål för lcveranssäkerhet och driftekonomi. Vattenfall har ett informa

tionssystem för den övergripande driften av statens elproduktion. Un

der 1980-talet kommer successivt system att tas i drift för operativ 

styrning och övervakning pi\ regional nivå. 

- Säkerhetsmässig övervakning av kärnkraftverk. Myndigheterna kräver 

en fortlöpande. säkerhetsmässig övervakning av kärnkraftverken lik

som en öppen redovisning av densamma. Vattenfalls eget krav lir, med 

beaktande av myndigheternas krav. att driva kiirnkraftverken effektivt. 

Installation av ett nytt blockdatorsystem för Ringhals påg<lr. 

- Nät- och produktionsbcriikningar. 

Ekonomi- och resultatredovisning. 

- Kundinformationssystem med snabbt åtkomliga uppgifter om och för 

detaljabonnenter. 

- Underhållsverksamhetcn i kraftverken. 

- Viktigare administrativa rutiner såsom personaladministration. kraftfi>r-

shljning. lagerrcdovisning m. m. 

Den administrativa delen av databehandlingen bedrivs huvudsakligen i 

Stockholm men en viss decentralisering pi:igår, vilket bl. a. resulterat i egna 

ADB-enheter vid kärnkraftverken. Produktions- och driflledningssyste

mens databehandling bedrivs i anslutning till den enhet systemen stöder. 

En allt större del av användarnas dialog med ADB-systemen sker via 

bildskiirmsterminaler. F. n. är ca 900 terminaler anslutna till de större 

datorinstallationerna. vilka i sin tur är förbundna i ett datanät. 

Den centrala ADB-enhetens budget iir för budget[1ret 1983/84 110,5 milj. 

kr. Pii grund av den till stora delar decentraliserade verksamheten iir dett<1 

endast en mindre del av verkt:ts totala insatser inom ADB-området. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 2 Gemensamma frågor 93 

AnB-1,erh.rnmhet inom förenade .fohriksverken 

FFV utnyttjar ADB-tekniken inom såviil tekniska som administrativa 

områden. En för koncernen gemensam ADB-enhet finns organiserad inom 

huvudkontoret i Eskilstuna. 

Den administrativa databehandlingen har hittills huvudsakligen bedrivits 

centralt. 

Administrativa system för olika typer linns utvecklade inom följande 

områden: 

- material- och produktionsstyrning 

- ekonomisk planering och kontroll 

- löne- och personaladministration 

- marknads- och försäljningsadministration. 

Ett antal större realtidssystem inom området material- och produktions

styrning har utvecklats under senare år. Koncernens anviindare som i 

huvudsak finns på de olika produktionsenheterna är med hjälp av ett 

omfattande datanät knutna till elen för koncernen gemensamma datacen

tralen. Inom koncernen har installerats ca 350 bildskärmsterminaler. 

Under de senaste åren har decentralisering av vissa datarutiner genom

förts med gott resultat. En fortsatt satsning på decentralisering av ADB

rutiner har beslutats. I första hand avser detta de produktionsnära syste

men. Utveckling och underhåll av datasystemen är emellertid fortfarande i 

huvudsak koncentrerade till koncernens ADB-enhet. 

Inom bolagsgruppen bedrivs den administrativa databehandlingen hu

vudsakligen decentralt. 

Förutom den för koncernen gemensamma ADB-enheten som handlägger 

administrativ databehandling finns inom olika enheter installerat ett antal 

minidatorer företrädesvis för teknisk/vetenskaplig databehandling. En viss 

verksamhet inom området datorstödd konstruktion/tillverkning (CAD/ 

CAM) pågår inom koncernen. 

Den administrativa ADB-enheten som organisatoriskt är inplacerad 

inom koncernstab Ekonomi och Administration drivs med lönsamhetsan

svar. En intern styrelse har det övergripande ansvaret för bl. a. koncernens 

administrativa utveckling och ADB-enhetens verksamhet. 

Den för koncernen gemensamma ADB-enhetens fakturering för år 1984 

beräknas uppgå till ca 26 milj. kr.. varav ca 10 milj. kr. utgör utvecklings

kostnader. Motsvarande kostnader uppgick under budgetåret 1982 till 23 

milj. kr. 

ADB-verksamhet inom domänrerket 

Domänverket använder ADB i administrativa tillämpningar och för pla

nering av den skogliga verksamheten. 

Inom administrationen finns ADB-system inom bl. a. följande områden: 

- fakturering 

- ekonomisk redovisning 
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- hantering av leverantörsfakturor 

- order- lager 

- personaladministration inkl. löner. 

Inom skoglig planering finns bl. a. följande: 

- beskrivning av samtliga skogstillgångar som underlag för kort- och 
långsiktig planering 

- beräkning av skoglig tillväxt 

- långsiktig avverkningsberäkning. 

Vidare finns system som stöder den omfattande arrendeverksamheten. 

Den pågående utvecklingen har bl. a. som mål att 

- i de administrativa systemen föra ut den operativa verksamheten (t. ex. 

kortsiktig planering, avverkning och skogsvård) 

- ge hjälpmedel som tillåter spontan användning av datorkraften fört. ex. 

registeranalyser och uppbyggnad av egna ekonomiska modeller. 

Domänverket har en ADB-enhet som sysselsätter 30 personer och om
sätter under år 1983 ca 17 milj. kr. 

Samtliga lokalkontor är nu anslutna till systemet. Terminalerna har 
successivt installerats under år 1983. 

SCB:s statistiska itiformationssystem 

Statistiska centralbyrån (SCB) har informationsproduktion som sin cen

trala uppgift. ADB-tekniken är sedan lång tid det dominerande hjälpmedlet 

i verksamheten. SCB har ett stort antal statistikgrensanpassade ADB

system. som i varierande grad är integrerade med varandra. Grundupp

gifter hämtas dels från egna insamlingar och dels från de administrativa 

ADB-systemen som finns inom resp. verksamhetsområde. Vissa uppgifter 

utnyttjas gemensamt av flera statistikgrenar. Statistikproduktionen är 

ämnesvis uppbyggd kring ett antal centrala register. Dessa är för individsi

dan registret över totalbefolkningen <RTB). för företagssidan det centrala 

företagsregistret (CFRl och för den areella sidan lantbruksregistret (LBR). 

Den statistiska informationen används som beslutsunderlag i bl. a. den 

sektoriella och övergripande samhällsplaneringen samt är ett underlag för 

den allmänna samhällsdebatten. 

Statistiska informationssystem karaktäriseras av att uttagen ur systemen 

alltid är i aggregerad eller sammanställd form, dvs. statistiska tabeller. Ett 

undantag från denna princip är uttag från lantbruksregistret. Detta register 

används förutom för statistikproduktion ä,'en för beräkning och utbetal

ning av skördeskadeersättning. 

SCB:s statistikproduktion domineras av traditionella satsvisa ADB-sy

stem. Systemering och programmering sker dock numera i huvudsak inter

aktivt. dvs. med hjälp av terminal. 

Det pågår sedan lång tid ett omfattande utvecklingsarbete inom det 

statistiska databehandlingsområdet hos SCB. I detta arbete ligger bl. a. en 

strävan mot ökad samordning mellan de olika ADB-systemen och en ökad 
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användning av standardprogram inom den statistiska datainsamlingen, 

tabellframställningen och presentationen av statistisk information. Arbetet 

syftar till att i olika avseenden få till stånd en effektivare och mer rationell 

statistikframställning. Ett omfattande utvecklingsarbete hart. ex. lagts ned 

på ett system (AXIS) för presentation av statistisk information via termina

ler hos statistikanvändarna. SCB:s regionalstatistiska databas (RSDB), 

delområdesstatistiska databas (DSDBl och tidsseriedatabas !TSDB) ut

nyttjar AXIS-systemet. Databaserna är sedan en tid delvis i reguljär drift. 

Bland användarna finns vissa statliga myndigheter, flertakt länsstyrelser, 

ett trettiotal kommuner och vissa företag. Databaserna marknadsförs ak

tivt mot skilda användarkategorier. 
SCB:s datorcentral är förlagd till Örebro. Till de två centrala datorerna 

iir f. n. ca 160 terminaler anslutna. 
Regeringen har uppdragit åt SCB att före utgången av budgetåret 1983/84 

redovisa ett underlag för en prövning av SCB:s behov av ADB-kapacitet 
för tiden 1985-1990. En intern utredning (SYSTEM-85-utredningen) arbe

tar nu med att ta fram detta underlag. 

System S: Ett generellt ADB-redol'isningssystem för statsförvaltningen 

Riksrevisionsverket (RRV) fick år 1967 regeringens uppdrag att genom

föra en omorganisation av redovisnings- och revisionsverksamheten inom 

den. civila delen av statsförvaltningen. Uppdraget innebar också att ut

veckla och införa ett ADB-baserat redovisningssystem vilket kom att 

benämnas system S. En första version av systemet togs i drift vid ett antal 

myndigheter år 1968. Därefter har myndigheterna successivt anslutits till 

systemet som numera - i en eller annan form - omfattar hela statsförvalt

ningen. 

Syftet med systemet är att effektivisera den statliga redovisningen och 

att göra den mer enhetlig samt att samordna olika delar därav. 

System S består av tre delsystem: Ett är i huvudsak avsett för myndighe

tens redovisning gentemot anslag. tillgångar och skulder samt för utbetal

ning via postgirot. Till systemet är knutet vissa hjälprutiner för reskontra
bokföring. 

Ett annat delsystem är avsett för kostnads- och intäktsbokföring och 

innefattar också rutiner för kostnadsfördelning. 

Det tredje delsystemet är väsentligen avsett för att betjäna den centrala 
riksredovisningen vid RRV. 

Delsystemen är integrerade med varandra på så sätt att en transaktion 

kan ge upphov till registrering i samtliga delsystem. 

Till delsystemet för riksredovisning är samtliga myndigheter anslutna. 

Försvarsmyndigheterna liksom affärsverken och vissa större myndigheter 

har egna redovisningssystem för internt bruk och utnyttjar följaktligen inte 

"myndighetsdelen" i system S. I system S registrerades under budgetåret 

1982/83 14.3 milj. (budgetåret 1981/82 14,2 milj.) transaktioner. 
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Dataregistreringen före den egentliga databehandlingen sker normalt vid 

ett antal redovisningscentraler (f. n. 26 st.). Systemet är ett s. k. satsvis och 

sekventiellt arbetande system. All databehandling sker centralt vid data

ma~kincentralen för administrativ databehandling (DAFA). 
Regeringen har den 22 juli 1982 uppdragit åt RRV att genomföra en 

teknisk modernisering av systemet samt att utreda den långsiktiga utveck

lingen. Syftet med den tekniska moderniseringen är att systemet b~ittre 

skall anpassas till de krav som olika slag av användare ställer på ett 

modernt redovisningssystem. 

Den första konstruktionsetappen avslutades planenligt den 30 juni 1983 

och resulterade i ett produktionsklart grundsystem förberett för fortsatt 

etapputbyggnad. Denna grundversion utnyttjas i drift av sju myndigheter 

under budgetåret 1983/84. Under det första året skall nya systemdelar tas i 

drift och eventuella justeringar i systemutformningen genomföras för att 

uppnå en större driftsiikerhet när flera myndigheter den I juli 1984 byter till 

den nya systemversionen. 

Den totala fakturerade kostnaden för drift och underhf11l av system S 

uppgick enligt RRV:s oktoberrapport 1983 för budgetåret 1982/83 till 12.8 

miij. kr. (budgetåret 1981/82 12 . .5 milj. kr.). Av detta utgör 0.8 milj. kr. 

<budgetåret 1981/82 1.0 milj. kr.) kostnader för datordriften av delsystemet 

för riksredovisning. 

Statligt person- och adressregister (SPAR! 

Riksdagen beslutade år 1976 att införa ett centralt l:lefolkningsregister, 

SPAR. I beslutet gjordes datamaskincentralen för administrativ databe

handling tDAFAJ totalansvarig för SPAR, dvs. även registeransvarig i 

datalagens ( 1973: 289) mening. SPAR togs i drift [1r 1978. 

Syftet med registret ~ir bl. a. aktualisering av adresser i andra personre
gister och urvalsdragningar för direktadresserad reklam för att därigenom 

begränsa behovet av andra befolkningsregister inom såviil den statliga som 

privata sektorn med sådana ändamål. 

Bestiimmdser om SPAR finns numera i 26-28 ** datalagen och i en 
särskild förordning ( 1981: 4J om SPAR. Regleringen i datalagen innebiir 

bl. a. att de som begär att få uppgifter ur en myndighets personregister för 

ett sådant ändamål som kan tillgodoses genom SPAR skall hänvisas till 

detta register. 

Uppgifterna i SPAR används för: 

- aktualisering. komplettering och kontroll av uppgifter i andra personre

gister. 

- komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt. 

- uttag av urval av personuppgift (urvalsdragning). 

Registret innehtdler uppgifter om personnummer. namn. adress. civil

stånd. medborgarskap. barn. taxerad inkomst. fastighetsinnehav m. m. 

Utvecklingen av SPAR har under det senaste {iret alltmer koncentrerais 

till att förbiittra i'.!tkomstmöjligheten till SPAR via terminaler. 
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F. n. iir transaktionsvolymen 10000 fdigor per tlag men den förviintas 

öka kraftigt de närmaste Circn. 

SPAR utnyttjas av s?1viil den offentliga sektorn som av niiringslivet. diir 

banker och försiikringsbolag utgör en 'itor kundkrets. 

Sratcns centrala liine- och per.rn11alad111i11i.1·rruri1·a sy.1rc111 

Statens löne- och pensionsverk <SPVI är huvudman för statens centrala 

löneutriikningssystcm (SLÖRl och personaladministrativa informationssy

stem (PI). 

SLÖR har funktioner för 

- löncberiikning. kontering av löneutgiftcr. framstiillning av li.incspecifi

kationer till de anställda och överföring av uppgifter till uthctalande 

bank 

- beräkning av retroaktiv lön 

- semester- och ledighetsredovisning 

- skattcredovisning 

- bevakning och aviseringar 

- intresseavdrag 

- framställning av utdata på ADB-media för samverkan med andra ADB-

system 

- rutin för revisorer. 

Ca 350 myndigheter inom den civila statsförvaltningen iir i huvudsak 

obligatoriskt anslutna till SLÖR. 

Under budget<lret 1981/82 uppgick antalet löneutbetalningar genom 

SLÖR till drygt 160000 st./mån. och de utbetalade nettolönerna till ca 700 

milj. kr. per mån;1d. 

Maskinell bearbetning sker vid datamaskincentralens för administrativ 

databehandling <DAFAl driftställen DAFA-Stockholm och DAFA-Giivlc 

samt vid Uppsala data1.:entral <UDACl. Mellan SPV och dess driftställen 

finns avtal som reglerar samarbetet. Systemutvecklingsarbetet sker i sin 

helhet vid SPV med terminaler kopplade till DAFA-Stockholm. Möjlighe

terna att överföra viss drifttill SPY i Sundsvall har under år 1983 utretts i 
en förstudie och skall enligt nuvarande planer utredas vidare under åren 

1984 och 1985. 

PI är ett datorbaserat hjälpmedel för SLÖR-anslutna myndight:ter. PI 

sammanstiiller olika typer av personaladministrativa rapporter till myndig

heterna. PI kan ses som ett komplement till SLÖR. Anslutningen till PI är 

frivillig och systemet är liksom SLÖR avgiftsfinansierat. I juli 1983 var 23 

myndigheter med sammanlagt omkring 55 000 anställda anslutna till PI. 

Standardutdata från PI består av listor som indelats i ett antal utdata

block 

- personaluppgifter 

- personalstruktur 

- personalrörlighet 
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- jiimsHilldhetsredovisning 

- uthildningsuppgifter 

- tjänste- och hemanningsuppgiftcr 

- lokala löneförhandlingsunderlag 

- frtinvarostatistik. 

Det iir också möjligt att beställas. k. myndighetsspecifika utdata från PI. 

Ett antal myndigheter som anviinder SLÖR har sedan liinge i olika 

former arbetat med att utveckla s. k. för- och eftersystem till SLÖR samt 

personaladministrativa ADB-system som kan komplettera och ersätta PI. 

SPY utvecklar för niirvarande tillsammans med DAFA och UDAC ett för

och eftersystem <PIR). som enligt nuvarande planer kommer att tas i 

provdrift under v;°iren 1984. 

SPY har också ansvaret för pensionsberäkning och pensionsutbetalning

ar. För utbetalning av pensioner till statspensionärer finns ett särskilt 

ADB-system (U-systemetJ. Systemet anviinds i SPV:s verksamhet för 

maskinell utskrift av pensionsbevis samt för beräkning. samordning och 

utbetalning av pensionsförmåner (statlig kompletteringspension. folkpen

sion. ATP. bostadsstöd m. m.l. Under år 1981 uppgick utbetalningarna av 

de olika pensionsförmänerna till ca 12 miljarder kr .. fördelat pa ca 235 000 

rensionstagare. 

I verksamheten använder SPY också ett särskilt ADB-system för regist

rering av tjänstematriklar (MAREGI. Registrets ändamål är att lagra och 

bearbeta uppgifter som behövs för att vid anställningshavares pensionering 

räkna ut den statliga tjänstepensionen i form av bruttopension. Registrets 

uppgifter kan också användas för att besvara frågor om pensionens storlek 

m. m. vid framtida pensionering. Registeruppgifter finns f. n. för den per

sonal som fått lön via SLÖR 1982-1983. Övriga statliga lönesystem skall 

enligt nuvarande planer kontinuerligt anslutas t. o. m. år 1986. MAREG 

heräknas komma att innehålla uppgifter om omkring 700000 personer i 

fullt utbyggt skick. För att MAREG skall bli fullständigt och kunna använ

das vid automatisk pensionsberäkning måste registret kompletteras med 

"historiska" pensionsuppgifter betriiffande tiden före an5Jutningen till re

gistret. Som hjälp till detta s. k. aktualiseringsarbete finns ett särskilt ADB

system. 

Dataproduktionen för såväl U-systemet som MAREG sker på riksför

säkringsverkets (RFV) dator i Sundsvall. För inmatning av och åtkomst till 

uppgifter har SPY 25 bildskärmsterminaler i kommunikation med RFV:s 

dator. Utbetalning sker genom överföring av de uträknade pensionsbelop

pen till PK-banken. Kostnaden för datorproduktionen hos RFV är ca 2,2 

milj. kr. per år och för personkontoservicen ca 3.7 milj. kr. per år. Data

produktion för aktualiseringssystemet sker på en egen anläggning. 

Uträkning av pensionsförmånens storlek i samband med pensioneringen 

lpensionsbeviljande) har tidigare gjorts helt manuellt. Sedan en tid tillbaka 
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har en viss automatisering införts. Vissa belopp riiknas fram maskinellt 

och i en separat ADB-rutin skrivs pensionsheslut for {1lderspensioner. H~ir 

avsedda rutiner skall enligt planerna vidareutvecklas och också anknytas 

till MAREG. 

3 Vissa publikationer inom ADB-området 

I bilaga 2.1 redovisas en översikt över det utredningsarhete p{1 dataom

rådet som pågår eller har bedrivits under budgetf1ren 1982/83 och 198V84 

på uppdrag av regeringen. 

I följande redovisning av statliga publikationer om ADR ing{ir ett urval 

av rapporter. återkommanck publikationer m. m. från försvarets rationali

seringsinstitut <FRll. riksrevisionsverket f RR V) och stats kontoret. 

F iirs1 ·a re Is ra 1in11aliseri11 f!Si ns I il 111 

Systemkatalog 81 - översiktlig information om försvarets datorbasera

de informationssystem. 

Försvarets rationaliseringsplan 1983. 

"Struktur 90". Förslag till långsiktig inriktning av försvarets administra

tiva databehandling <FRI rapport nr 4. 80-8402). 

R iks rc1 ·is in11s1·crkc1 

10 myndigheters ADB-verksamhet - styrning. kostnader m. m. !RRV 

dnr 1976: 375). 

Utredning av vissa frågor rörande planering. styrning och samordning av 

ADB-verksamhet <RRV dnr 1978: 248). 

Den statliga revisionsverksamheten - antal revisionskontor - ADB

revision (RRV dnr 1980: 1447). 

Slatskontoret 

Beslut vid systemutredning - rapport från projektgrupp bestående av 

representanter från statskontoret, DAFA och Statskonsult AB. 

Att gå igenom effekter och göra kalkyler i en systemutredning (rapport 

1980:4). 

Anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 avseende reservationsan-

slaget XIII D2. Anskaffning av ADB-utrustning. 

Statliga ADB-system (rapport 1982: 11). 
ADB-personal i statsförvaltningen (rapport 1982: 25). 

Handlingsprogram för den effektivitetsstödjande verksamheten (rapport 

1983: 20). 

Statskontorets skrifter förtecknas i en årlig sammanställning (nr I varje 

år i statskontorets rapportserie). 
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Statsko11t11rct och .fi"ir.1Tarcts ratio11aliseri11gsi11.1·1i1111 

ADB-handbok för statsförvaltningen. Allm;in del - som innehåller bl. a. 

fiirteckning iiver lagar, förordningar och myndighctsanvisningar samt cen

trala mymlighctcr och andra organ för styrning och samordning av ADB. 
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Statens livsmedclsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Fiskeristyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Statens jordbruksnämnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Statens naturvårdsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Statens strålskyddsin~titut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Sveriges lantbruksuniversitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Statens veterinärmedicinska anstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Arhe1.1·11u11·k11adsdeparte111c111e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Arbetsmarknadsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Arbetarskyddsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Statens invandrarverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Bostadsdepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Bostadsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Statens råd för byggnadsforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Statens institut för byggnadsforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Statens lantmäteriverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

I 11d11st ridepart c111e11tet 
Statens industriverk 

72 
72 

Sveriges geologiska undersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Statens kärnkraftinspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Styrelsen för teknisk utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
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Statens provningsanstalt 
Marintekniska institutet 

103 

T!. 
72 

Patent- och registreringsverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Statens energiverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7J 

Civildepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Statskontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Riksrevisionsverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Statistiska centralbyrån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Datamaskincentralen för administrativ databehandling . . . . . . 74 
Statens arbetsgivarverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Statens löne- och pensionsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Statens arbetsmarknadsnämnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Statens institut för personaladministration och personalutbild-
ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

2.2 Viktigare ADB-tillämpningar (system) inom statsförvaltningen 76 
Rättsväsendets informationssystem (RIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Polisväsendets system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Fastighetsdatasystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
ADB-system inom försvarsmakten m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
ADB-system vid överstyrelsen för ekonomiskt försvar . . . . . . 80 
ADA-system inom den allmänna försäkringen . . . . . . . . . . . . . . 81 
Bil-, körkorts- och yrkestrafikregistren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
SJ:s ADB-verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Luftfartsverkets ADB-verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Postverkets ADB-verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Televerkets ADB-verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
ADB-system för folkbokföring och beskattning !RS/AFB) . . . 86 
Redovisningssystem för exekutionsväsendet (REXJ . . . . . . . . . 87 
Informationssystem inom högskoleutbildning m. m. . . . . . . . . . 88 
ADB-system inom arbetsmarknadsverkct . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
ADB-verksamhet inom statens vattenfallsverk . . . . . . . . . . . . . 92 
ADB-verksamhet inom förenade fabriksverken . . . . . . . . . . . . . 93 
ADB-verksamhet inom domänverket ............... ·. . . . . . . 93 
SCB:s statistiska informationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
System S: Ett generellt ADB-redovisningssystem för statsför-
valtningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
Statligt person- och adressregister !SPAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Statens centrala löne- och personaladministrativa system . . . . 97 

3 Vissa publikationer inom ADB-området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1984 Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 3 

Kungl. hov- och slottsstaterna 

CIVI LDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser de 
kungl. hov- och slottsstaterna 

Första huvudtiteln 

A.KUNGL.HOVSTATEN 

A 1. Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Anslaget är 

för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 10650000 kr. 

Jag förordar att anslaget förs upp med 11,2 milj. kr. i förslaget till 

statsbudget för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hans Maj:t Konungens och det K11ngl. Jl11sets hovhällning 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag av 11 200000 kr. 

B. KUNGL. SLOTTSST ATEN 

8 1. De kungl. slotten: Driftkostnade1r 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13 542628 

13424000 

14027000 

Stockholms s/011 används av konungen och som representatio_ns- och 

kontorslokaler. I Stockholms slott är bl. a. riksmarskalksämbetet, ståthål

larämbetet. husgerådskammaren och Bernadottcbibliotckct inrymda. Vis

sa delar av slottet visas även för allmänheten. 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga 3 
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L>rott11i11ghol111.1· slott begagnas av konungen som bostad och visas för 

allmiinht:tcn. Ulriksda/s slott utnyttjas för vetenskapliga konferenser m. m. 

/1111{11 slott anvii_nd?. som bostad för prominenta personer friin utlandet, 

vilka är den svenska regeringens gäster. Gripshol111s slott utnyttjas som 

museum och för utställning av en.del av svenska statens porträttsamling. 

Striimsholms slott visas för allmänhekn. För anviindningen av hela 

Strömsholms kronoegendom finns en samarbetsgrupp, tillkallad av läns

styrelsen i Viistmanlands län med representanter för bl. a. byggnadsstyrel

sen, domiinverket, kommunen och landstinget samt Ridfrämjandct. Ro

sershergs slott disponeras sedan är 1966 till större delen av civilförsvars

styrdsen. De två övervåningarna i slottet har dock fått behf1lla sin ur

sprungliga karaktär och visas för allmiinhcten. Ods[1 liil/g11rns xlou är 

upplåtet för visning. 

Under detta anslag avlönas f. n. ca 70 löncgradsplacerade anstiillda. 

varav ca 25 i park- och trädgårdsvård och tolv för lokalv{ird. Hiirtill 

kommer ett tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekarak

tär. Fr{m anslaget utbetalas vidare vissa övcrg{ingsvis utgäcnde pensions

undcrstöd till två förmånstagare samt andra omkostnader iin för fastighcts

undcrhåll av di: kungl. slotten. 

Rik.rnwrska/ksiimhetet har - i anslutning till en framstiillning från ståt

hållarämbetet - hemställt alt 14 027 000 kr. anvisas för drifkn av de kungl. 

slotten undc·r nästa budgetår. 

Trots stigande krav på visningsscrvice och omv{irdnad vid slotten har 

budgetarbetet inom ståthållarämbetet i enlighet med regeringens anvis7 

ningar för myndigheternas anslagsframställningar hi::drivits med utgf1ngs

punkt i att söka finna möjligheter till reella besparingar. I syfte att anpassa 

verksamhekn till nya behov och samtidigt bedriva verksamheten sä ratio

nellt som möjligt har ståthållarämbetet undersökt vilka besparingsmöjlig

hetcr som föreligger sedan hänsyn tagits till avtalsi::nliga löneökningar samt 

stigande lokalkostnader och allmänna omkostnader. I enlighi::t med anvis

ningarna innebär ståthållariimbetets förslag att anslaget minskas med 2 % 

realt. 

Medclsbehovet för drift av de kungl. slotten framgår av följande sam

manställning: 
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l!tgifter 

Lönekostnader 
Sjukv;"\rd 
Reseersiittningar 
L0kalkostnadcr 
Expenser 
Parkers och triidgårdars undcrh;ill 

Inkomster 

lJ ppbördsmcdel 

Nettoutgift 

Fikeclraga 11dc•11s ii1·en ·iiga 11dc11 

Anvisat 
1983184 

H 268 000 
25 000 
~'4 ()()() 

4 974 000 
179000 
759 000 

14259000 

835 000 

13424000 

Beri"1knad lindring 
1984/85 

+415 000 
+ 2000 
+ lfi()()() 

+209000 
+ 5000 
+ 21000 
+668000 

+ 65000 

+603000 

Jag godtar riksmarskalksiimbetets förslag till anslag för nästa budgetår. 

Jag hemsUiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till De k1111gl. slotten: Dr((tkostnader för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 14 027 000 kr. 

B 2. Kungl. husgcrådskammaren 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3617 529 

3 903 000 

3 958000 

Husgerådskammarcns uppgift iir att svara för underhåll och vård av de 

konstverk. möbler och andra inventarier i de kungl. slotten som tillhör 

staten men disponeras av konungen. att vetenskapligt bearbeta samling

arna samt att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samling

arna för allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgerådskammaren 

de Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler. konst och konst

hantverk samt administrerar Bernadottebiblioteket. Slutligen biträder hus

gerådskammaren vid tillfällig möblering för representation o. dyl. 

Under detta anslag avlönas ca 30 lönegradsplacerade anställda. Häriill 

kommer tre arvodister med uppdrag av del tidskaraktär. 

Riksmarskalksiimhetet har - i anslutning till en av kungl. husgeråds

kammaren gjord framställning - hemställt att för ifrågavarande ändamål 

under nästa budgetår anvisas ett anslag av 4 073 000 kr. 

En förstärkning av husgcrådskammarens resurser är enligt_ kammaren 

synnerligen angelägen och välmotiverad. både vad avser dess utåtriktade 

verksamhet och vården av de förvaltade samlingarna. Mot bakgrund av 

regeringens anvisningar för budgetåret avstår husgerådskammaren emel-
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lertid från att nu aktualisera sina tidigare framförda och vissa nytillkomna 

önskemål om personalförstärkningar med följande undantag: Det ytterst 

betydelsefulla konservcringsarbctet av fanerade möbler. som bedrivs inom 

kammarens snickarverkstad. fordrar en kontinuitet och en kunskap som 

inte utan vidare kan hämtas utifrån. Det är därför nödvändigt att en ny 

befattningshavare ges tillfälle till inskolning. Med anledning av den nuva

rande snickarmästarens förestående pensionsavgång anhåller husgeråds

kammaren om medel av engångskaraktär för budgetåret 1984/85 och 1985/ 

86 för en snickare (115000 kr.). 

I enlighet med anvisningarna innebär husgerådskammarens förslag att 

anslaget minskas med 2 % realt. 

Medelsbehovet under nästa budgetår framgår av följande sammanställ

ning: 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Nyanskaffning av textilier 
Omkostnader för Berna
dottebiblioteket 

Inkomster 

Uppbördsmedel 

Nettoutgift 

Anvisat 
1983/84 

3052000 
17000 
30000 

350000 
360000 
130000 

35000 
3974000 

71000 

3903000 

Föredragandens åverväganden 

Beräknad ändring 1984/85 

Riksmarskalks- Föredraganden 
ämbetet 

+289000 + 174000 

+ 25000 + 25000 
-115000 -115000 
- 22000 _;_ 22000 

+ 2000 + 2000 
+179000 + 64000 

+ 9000 + 9000 

+170000 + 55000 

Min beräkning av förslag till anslag för nästa budgetår framgår av sam

manställningen. Jag har därvid inte beräknat några särskilda medel för den 
tillfälliga personalförstärkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K1111gl. /111sgerådskammaren för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 958 000 kr. 

Vid bifall till mina förslag till medelsberäkning för nästa budgetår kom

mer första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1984/85 att uppgå till 

29 185 000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det för budgetåret 

1983/84 anvisade beloppetmed 1208000 kr. 
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Register 

sid. 

A. Kungl. hovstaten 

Hans Maj:t Konungens och det Kungl. 

Husets hovhållning 

B. Kungl. slottsstaten 
1 De kungl. slotten: Driftkostnader 
3 Kungl. husgerådskammaren 

Totalt för kungl. hov- och slottsstaterna 

5 

Anslag kr. 

11200000 

14027000 

3958000 
17985000 

29185000 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1983 
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Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Till justitiedepartementet hör polis- och åklagarväsendet. domstolsver
ket, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, 
bostadsdomstolen, hyres- och arrendenämnderna, rättshjälpsnämnder
na, de allmänna advokatbyråerna, kriminalvården och brottsförebyg
gande rådet. Inom departementets område faller också den verksamhet 
som utövas av justitiekanslern, centralnämnden för fastighetsdata. data
inspektionen, bokföringsnämnden och brottsskadenämnden. 

Justitiedepartementet svarar för beredning av lagstiftningsärenden på 
många områden av samhällslivet. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under bud
getåret 1984/85 komma att öka med 605,9 milj. kr. till 8 564,3 milj. kr. 

Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

De förslag till anslag inom justitiedepartementets område som läggs 
fram för budgetåret 1984/85 präglas av stor återhållsamhet. Anslagen 
inom departementets område har i allmänhet beräknats med utgåni;s

punkt i de s.k. huvudförslagen. Vissa insatser föreslås för att möjliggöra 
en intensifierad kamp mot främst den ekonomiska brottsligheten, nar
kotikakriminaliteten och våldsbrotten. 

Huvuddelen av verksamheten inom justitiedepartementets verksam
hetsområde avser uppgifter som direkt eller indirekt regleras genom 
lagstiftning. Myndigheterna har begränsade möjligheter att själva påver
ka verksamhetens omfattning. Denna bestäms ytterst till stor del av 
brottsutvecklingen och inom de olika delområdena av sådana faktorer 
som antalet anmälda brott, mängden anhängiga mål och dessas svårig
hetsgrad samt inom kriminalvården av antalet utdömda frihetsstraff och 

strafftidernas längd. 

Polis- och åklagarväsendet 

Anslagen har, utom såvitt gäller läns- och distriktsåklagar
myndigheterna, beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Inom polisväsendet prioriteras även i fortsättningen främst kampen 
mot narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. När det 

Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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gäller narkotikabrottsligheten kommer i annat sammanhang särskilda 
insatser att föreslås. Medel har i budgetpropositionen beräknats för 

dessa särskilda satsningar. I propositionen föreslås vidare att resurserna 
inom polisväsendet fördelas om så att ytterligare 50 polismän sätts in i 
kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 

Det föreslås att 200 aspiranter får tas in på polishögskolan. 
I en särskild proposition om polisens organisation m.m. föreslås ett 

antal reformer som skall genomföras den I juli 1984. 
Som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten tillförs 

åklagarväsendet tolv nya tjänster för åklagare och fyra tjänster för 
revisorer. Mot bakgrund av den ökande våldsbrottsligheten förstärks 
resurserna med ytterligare fem åklagartjänster. 

Domstolsväsendet 

De allmänna domstolarnas arbetsläge har varit ansträngt under senare 
år på grund av att antalet mål och ärenden fortlöpande har ökat. Under 
1983 har ökningen varit särskilt markant i hovrätterna. 

Kammarrätterna har en hög arbetsbelastning. De har mot den bak
grunden tilldelats vissa resurser. 

Anslaget minskas med vad som följer av den pågående avvecklingen 
av den tillfälliga förstärkningsorganisationen i länsrätterna. 

Kriminalvården 

Beläggningen på kriminalvårdens anstalter har fortsatt att öka under 
budgetåret 1982/83. Genom de ändrade bestämmelser för villkorlig 
frigivning som har trätt i kraft den I juli 1983 skall den som har en 
strafftid understigande två år i princip friges villkorligt när halva tiden 
har avtjänats. Reformen beräknas minska beläggningstrycket vid krimi
nalvårdsanstalterna under en övergångstid. 

Med hänsyn till beläggningsutvecklingen föreslås inte någon tillämp
ning av huvudförslaget för kriminalvårdsanstalterna och frivården utan 
en viss resursförstärkning på anstaltssidan. 

Utbyggnaden åv lokalanstalter fortsätter i enlighet med den av riks
dagen godkända principplanen för förändringar inom lokalan
staltsorganisationen. F.n. byggs nya lokalanstalter i Täby, Karlskoga, 
Kristianstad, Ystad, Nyköping och Härnösand. Nya anstalter har pro
jekterats i Sigtuna, Malmö och Gävle. Dessa projekt har tillförts bygg
nadsstyrelsens projektreserv och kan igångsättas inom ramen för beslut 
om tidigareläggning av statliga byggnadsobjekt i dessa regioner. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 
budgetåret 1983/84 framgår av följande sammanställning. Beloppen 
anges i milj. kr. 

Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet m. m. 
B. Polisväsendet 
C. Åklagarväsendet 
0. Domstolsväsendet m. m. 

. E. Kriminalvården 
F. Rättshjälp m. m. 
G. Övriga myndigheter 
H. Diverse 

Summa för justitiedepartementet 

Anvisat 
1983/84 

80,9 
4 461, 8 

235. 6 
1 232, 2 
1 577, 3 

224,0 
57,9 
88, 7 

7 958. 4 

Förslag Förändring 
1984/85 

83, 7 + 2,8 
4 752. 6 + 290, 8 

259, 0 + 23, 4 
1 314, 6 + 82, 4 
1 707.8 + 130, 5 

277. 0 + 53. 0 
60,4 + 2. 5 

109,2 + 20. 5 

8 564. 3 + 605. 9 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Wickbom 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser 
justitiedepartementets verksamhetsområde 

Andra huvudtiteln 

1 Lagstiftningsfrågor 

1.1 Inledning 

5 

Justitiedepartementet svarar för beredningen av lagstiftningsärenden på 
många områden av samhällslivet. Först och främst bör nämnas grund
lagarna. Departementet handlägger också i övrigt en viktig del av den 
lagstiftning som reglerar de enskilda medborgarnas förhållande till sta
ten och andra offentliga organ. Hit hör bl.a. strafflagstiftningen och 
reglerna om förfarandet vid våra domstolar. Ett annat betydelsefullt 
område är lagregler om enskildas inbördes förhållanden, t.ex. inom 
familjerätten, köprätten och upphovsrätten. 

Jag ämnar i detta avsnitt beröra några av de viktiga lagstift
ningsärenden som är aktuella. När det gäller straffrättsområdet kommer 
jag att behandla aktuella lagar och lagförslag i det följande avsnittet om 
åtgärder mot brott. 

I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla att det kärva ekono
miska läget alltjämt påverkar lagstiftningsarbetet. I första hand får detta 

till konsekvens att lagstiftningen måste utformas så att man i möjligaste 
mån undviker att belasta staten och kommunerna med ökade kostnader. 
I vissa fall kan det också bli nödvändigt att genomföra lagändringar i 
syfte att åstadkomma angelägna besparingar. Detta får dock inte leda till 
att rättssäkerheten eller medborgarnas krav på rimlig service från de 
rättsvårdande myndigheterna åsidosätts. Självfallet måste man i lagstift
ningen sträva efter en bättre rättstrygghet för enskilda medborgare. Ett 
annat viktigt intresse är att erforderliga resurser kan garanteras i kampen 
mot brottsligheten, särskilt narkotikabrottsligheten, den ekonomiska 
brottsligheten samt våldsbrottsligheten. 

Mycket av lagstiftningen på centrala rättsområden, t.ex. inom famil
jerätten och på det konsumenträttsliga området, har tillkommit i nor
diskt samarbete. Detta har resulterat i att vi på flera områden har över
ensstämmande lagregler i de nordiska länderna. Denna rättslikhet är 
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enligt min uppfattning av stor betydelse. Vikten av att lagstiftningen så 

långt möjligt är densamma i de nordiska länderna har också ökat i takt 

med den tilltagande flyttningen över gränserna. Det finns därför anled

ning att vidmakthålla ett nära nordiskt samarbete på lagstift

ningsområdet. 

1.2 Grundlagsfrågor 

Av de olika rättsområden där ett reformarbete pågår vill jag först ni-imna 

grundlagsområdet. Grundlagskommitten, som hade till uppgift att utre

da centrala frågor rörande vårt valsystem, lade under våren 1981 fram 

betänkandet (SOU 1981: 15) Grundlagsfrågor. Kommitten stod emeller

tid inte enig bakom förslagen i betänkandet. Oenigheten inom kommit

ten återspeglades också i remissutfallet. Mot den bakgrunden skedde 

partiöverläggningar i september och oktober 1981. Vid dessa överlägg

ningar bestämdes att det arbete som grundlagskommitten hade inlett 

skulle drivas vidare med sikte på en reform som riksdagen kunde ta 

ställning till i anslutning till 1985 års val. Beredningen skulle ske inom 

justitiedepartementet under justitieministerns ledning och tillsammans 

med företrädare för de fem riksdagspartierna. Det är nu jag som svarar 

för ledningen av detta arbete, som bl.a. avser frågan om den gemensam

ma valdagen för riksdags- och kommunalval och mandatperiodens 

längd. Resultatet skall redovisas i början av år 1984. 

I detta sammanhang vill jag också nämna 1983 års rösträttskommitte 

(Ju 1983 :02) som har till uppgift att utvärdera den kommunala rösträtten 

för utlänningar och utreda förutsättningarna för att invandrare som inte 

är svenska medborgare skall kunna delta i riksdagsvalen. Kommitten, 

som också skall ta upp vissa andra valfrågor av mera teknisk natur, torde 

lägga fram sitt betänkande våren 1984. 

Frågan om förstärkt skydd för yttrandefriheten i massmedierna utreds 

av yttrandefrihetsutredningen (Ju 1977: I 0). I debattbetänkandet 

(SO U 1979 :49) Grundlagsskyddad yttrandefrihet har kommitten disku

terat de principiella huvudfrågorna angående yttrandefrihetens rättsliga 

villkor. Betänkandet har blivit föremål för en omfattande remissbehand

ling (Ds Ju 1980:5). Kommitten lägger i dagarna fram sitt huvudbetän

kande (SO U 1983 :70) Värna yttrandefriheten. 

Jag vill också nämna att en särskild utredare (Ju 1982:03) ser över 

regeringsformens regler om hur Sverige ingår överenskommelser med 

andra stater och mellanfolkliga organisationer. Till denna utredning har 

nyligen knutits en parlamentarisk referensgrupp. Jag räknar med att 

utredningen lämnar sitt förslag våren 1984. 

1.3 Offentlighet och sekretess 

Nära samband med yttrandefriheten har principen om allmänna hand

lingars offentlighet. Offentlighetsprincipen begränsas genom regler om 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 7 

sekretess. En ny sekretesslag antogs av riksdagen år 1980. Lagen innefat· 

tar en samlad reglering av sekretess för allmänna handlingar och tyst

nadsplikt för offentliga funktionärer. Den nya lagens tillämpning följs 

alltjämt med stor uppmärksamhet från justitiedepartementets sida. 

En arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet har avlämnat en pro

memoria om informationsutbytet mellan myndigheter i brotts

bekämpande syfte. Arbetsgruppens förslag har remissbehandlats, och 

jag räknar med att en proposition på grundval av förslaget skall kunna 

läggas fram inom kort. 81.a. torde det bli aktuellt med. vissa ändringar i 

sekretesslagen. 

1.4 Större rättstrygghet för den enskilde 

Ett av de viktigaste målen för lagsriftningsarbetet i-ir rättstryggheten för 

de enskilda medborgarna. Rättssäkerhetssynpunkter är vägledande i 

många lagstiftningsärenden. Datalagstiftningskommitten (Ju 1976:05) 

har i uppdrag att stärka skyddet för den enskildes integritet. 

Tvångsmedelskommitteh (Ju 1978:06) överväger de allmänna f<?rut

sättningarna för att telefonavlyssning och liknande tvångsmedel skall få 

användas. Huvuduppgiften för kommitten är att åstadkomma en avväg

ning av den enskildes behov av skydd för sin personliga integritet och 

samhällets intresse av att i vissa situationer, när det föreligger misstankar 

om grövre brott, kunna ingripa med olika tvångsåtgärder. Ett betänkan

de väntas bli framlagt under år 1984. 

De personella tvångsmedlen, främst häktning och anhållande, ses 

över av häktesutredningen (Ju 1983 :04). Tanken är bl.a. att söka åstad

komma en större restriktivitet i användningen av dessa tvångsmedel och 

att förkorta de tidsfrister som gäller, framför allt den tid under vilken en 

person kan vara anhållen. Från både enskilda och allmänna synpunkter 

är det självfallet av stor vikt att alla former av myndighetsutövning sker 

på ett riktigt sätt. Tjänsteansvarskommitten (Ju 1979: 13) har sett över 

reglerna om disciplinära och straffrättsliga åtgärder mot tjänstemän och 

har lagt fram promemorian (Ds Ju 1983 :7) Tjänsteansvar i offentlig 

verksamhet. Min avsikt är att under våren ta upp frågan om lagstiftning 

på grundval av kommittens förslag. 

Förvaltningsrättsutredningen (Ju 1978 :09) avlämnar i dagarna betän

kandet (SOU 1983 :73) Ny förvaltningslag. Förslaget syftar till att göra 

förfarandet hos myndigheterna enklare och snabbare samtidigt som 

kontakterna mellan myndigheterna och allmänheten underlättas. 

I detta sammanhang bör också nämnas det förslag till polislag m.m. 

som nyligen remitterats till lagrådet (se avsnitt 2.5). 

1.5 Rättegångsförfarandet 

Förfarandet vid de allmänna domstolarna ses över av rättegångs

utredningen (Ju 1977:06). Målsättningen för utredningsarbetet är att 
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handläggningen i både brottmål och tvistemål skall bli så enkel och 
smidig som möjligt utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Utredningen 
lade år 1982 fram omfattande förslag beträffande processen i tingsrätt 
(SOU 1982:25 och 26). Vissa förslag har också lagts fram såvitt gäller 
processen i överrätt (Ds Ju 1983: I). 

I fråga om tingsrättsförfarandet föreslås bl.a. att de nuvarande for

merna för handläggningen av tvistemål skall föras samman till en enda 
processform och att tingsrätten i större utsträckning skall bli domför 
med endast en domare. Vidare föreslås att såväl tvisteinål som brottmål 
i ökad utsträckning skall kunna avgöras utan huvudförhandling och att 
domstolens processledning skall bli effektivare. Regelsystemet föreslås 
också bli mer flexibelt. så att handläggningen bättre kan anpassas till 
förhållandena i det enskilda målet. I fråga om hovrätterna har bl.a. 
föreslagits att antalet juristdomare i vissa fall skall minskas från fyra till 
tre. 

De angivna förslagen har remissbehandlats och delvis tagits upp i en 
proposition som nyligen har förelagts riksdagen (prop. 1983/84:°78). 
Huvuddelen av de förslag som gäller tingsrätterna är emellertid föremål 
för fortsatta överväganden i departementet. Samtidigt fortsätter utred
ningen sitt arbete med att se över hovrätternas och högsta domstolens 
verksamhet. En särskild fråga som ·skall övervägas av utredningen är hur 
man skall kunna få fram fler vägledande domstolsavgöranden än i dag, 
bl.a. på konsumentområdet. 

Om rättegångsförfarandet görs enklare och snabbare kan också kost
naderna hållas nere, såväl för domstolarna som för de inblandade par
terna. Att åstadkomma detta är en angelägen uppgift i dagens ansträng
da budgetläge. Det är också nödvändigt att göra rättshjälpssystemet 
effektivare och mindre kostnadskrävande. På detta område bedrivs ett 
utredningsarbete av rättshjälpskommitten (Ju 1982 :0 I), som under år 
1983 har publicerat två delbetänkanden (Ds Ju 1983 :2 och 9) om offent
liga försvarare resp. ADB-hantering av rättshjälpsärenden. Ett förslag, 
som grundar sig på det förstnämnda betänkandet, har lagts fram under 
hösten 1983 (prop. 1983/84:23). Propositionen har nyligen antagits av 
riksdagen. 

1.6 Konkurslagstiftningen 

Konkurslagstiftningen reformeras etappvis. Bl.a. har nya regler införts 
om konkursförvaltning och tillsyn i konkurs. Vidare gäller att en närings
idkare som har gått i konkurs under vissa förutsättningar kan förbjudas 
av domstol att bedriva näringsverksamhet efter konkursen. Som jag skall 
återkomma till i avsnittet om åtgärder mot brott har en särskild kommitte 
i uppgift att utreda frågan om utvidgade regler om näringsförbud. 

Konkurslagskommitten har under år 1983 lagt fram sitt slutbetän-
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kande med förslag till bl.a. nya regler om bevakning av fordringar och 
utdelning i konkurs (SOU 1983 :24). Kommitten har också gjort en 
formell genomgång och modernisering av konkurslagen. Betänkandet 
remissbehandlas f.n. Detsamma gäller ett delbetänkande av kommissio
nen mot ekonomisk brottslighet om återvinning i konkurs (SOU 
1983:60). 

1. 7 Familjerätten 

På familjerättens område pågår sedan flera år ett omfattande reformar
bete. De hittillsvarande etapperna i detta arbete har bl.a. gällt giftermål 
och skilsmässa, faderskap och vårdnad om barn samt underhåll till barn 
och frånskilda. I slutet av år 1981 lade familjelagssakkunniga 
(Ju 1970:52) fram ett betänkande med förslag till en ny äktenskapsbalk 
m.m. (SOU 1981 :85). De sakliga nyheterna i betänkandet gäller bl.a. 
äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, samboende utan äktenskap 
och olika arvsfrågor. Förslagen har varit föremål för en grundlig remiss
behandling och övervägs nu inom departementet. Diskussioner har ock
så inletts med företrädare för de andra nordiska länderna. 

Utredningen (Ju 1977 :08) om barnens rätt har till uppgift att utarbeta 
förslag som kan stärka barnens rättsliga ställning. Riksdagen har under 
år 1983 antagit nya regler om vårdnad och umgänge m.m. som delvis 
grundar sig på ett betänkande från utredningen. Det fortsatta arbetet 
inom utredningen gäller bl.a. reglerna om adoption och talerätt för barn 
vid domstol. Vidare har utredningen fått i uppdrag att göra en översyn 
av bestämmelserna om förmynderskap och godmanskap. 

En annan utredning har nyligen lagt fram ett betänkande om artificiell 
insemination (SOU 1984:42). I betänkandet behandlas bl.a. förutsätt
ningarna för att artificiell insemination skall få företas och de rättsliga 
följderna av en sådan åtgärd. Avsikten är att förslag i dessa frågor skall 
föreläggas riksdagen i vår. Under hösten väntas utredningen avge ett 
slutbetänkande om provrörsbarn m.m. 

När det gäller familjerättens internationellträttsliga regler har de ti
digare nämnda familjelagssakkunniga till uppgift att föreslå nya bestäm
melser om äktenskap och arv. En annan utredning har publicerat ett 
betänkande om internationella faderskapsfrågor (SOU 1983 :25). 

1.8 Konsumentlagstiftningen 

Sedan början av 1970-talet har flera viktiga områden av betydelse för 
konsumenterna reglerats genom lagstiftning. Jag vill som exempel på 
sådan lagstiftning nämna konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen, 

hemförsäljningslagen, konsumentkreditlagen, konsu
mentförsäkringslagen och marknadsföringslagen. Avsikten är att även 
tjänsteområdet skall omfattas av lagregler till skydd för konsumenterna. 
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Arbete pågår sålunda på en konsumenttjänstlag, som skall innehålla 

regler om bl.a. reparations- och servicearbeten. Till grund för arbetet, 

som bedrivs i nära samarbete med de andra nordiska länderna, ligger ett 

förslag från konsumenttjänstutredningen (SOU 1979:76). En proposi

tion i ämnet avses läggas fram under våren 1984. 

Nya regler planeras också om rätt för näringsidkare och andra som 

har tagit emot saker för reparation eller förvaring att sälja sakerna, om 

de inte hämtas. Reglerna, som skall ersätta en lag från år 1950 i samma 

ämne, är avsedda att förenkla möjligheterna till försäljning och att 

anpassa försäljningsförfarandet till nutida förhållanden. 

Konsumentköpsutredningen (Ju 1977: 13) har som främsta uppgift att 

se över konsumentköplagen och bygga ut de regler som skyddar konsu

menterna i samband med köp. Utredningen väntas lägga fram ett betän

kande med förslag till en ny konsumentköplag under år 1984. I ett 

tidigare betänkande (SOU 1981 :31) tog utredningen upp frågan om 

förhållandet mellan olika näringsidkare, särskilt detaljisters förhållande 
till sina leverantörer. Betänkandet har lagts till grund för en proposition, 

som nyligen har förelagts riksdagen (prop. 1983/84:92). Propositions
förslaget går ut på att skäligheten av villkor som används mellan närings

idkare skall kunna prövas av marknadsdomstolen. 

Under hösten har riksdagen också förelagts en proposition med regler 

om fastighetsmäklarnas verksamhet (prop. 1983/84: 16). I propositionen 

uppställs bl.a. ett krav på registrering hos länsstyrelsen för att mäklar

verksamhet skall få bedrivas. Vidare föreslås regler om hur verksamhe

ten skall gå till, om ersättningens bestämmande och om skadestånd m.m. 

I syfte att ytterligare förstärka konsumentskyddet på fastig

hetsområdet har en särskild kommitte (Ju 1983 :03.J tillsatts. Kommitten 

skall bl.a. överväga om entreprenadföretag och andra som säljer småhus 

kan åläggas ett större ansvar för fel o.d. 

Här kan slutligen nämnas att försäkringsrättskommitten (Ju 1974:09), 

vars första betänkande låg till grund för konsumentförsiikringslagen, 

fortsätter sitt arbete med att i nordiskt samråd se över försäkringslagstift

ningen:Närmast på programmet står en revision av reglerna om person

försäkring. 

1.9 Den allmänna köprätten 

På den allmänna köprättens område föreligger sedan några år tillbaka 

ett förslag till ny köplag (SOU 1976:66). Förslaget har fått vila i avvaktan 

på bl.a. det arbete beträffande internationella köp som har bedrivits 

inom FN. Det arbetet har resulterat i en konvention som har underteck

nats av bl.a. Sverige. En nordisk arbetsgrupp har bildats med uppgift att 

dels överväga hur konventionen om internationella köp skall kunna 

införlivas med rättssystemet i de nordiska länderna, dels pröva möjlig

heterna att få fram en ensartad nordisk köplagstiftning. Förhoppningen 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 11 

är att vi i Sverige liksom i de andra nordiska länderna inom inte alltför 

lång tid skall ha en modern köprättslig lagstiftning och att vi också kan 

bevara den betydelsefulla nordiska rättslikheten på detta område. 

I detta sammanhang kan niimnas att en särskild kommitte 

l]u 1978: 10) har tillkallats med uppgift att se över kommissionslagen .. 

Syftet är bl.a. att skyddet för handelsagenter och handelsrepresentanter 

skall förbättras. En annan utredning har nyligen lagt fram ett betänkan

de om skydd för företagshemligheter (SOU 1983:52). 

· 1.10 Transporträtt och ersättningsrätt 

En lagrådsremiss med förslag till en ny järnvägstrafiklag har nyligen 

lagts fram på grundval av ett omfattande förslag i betänkandet 

(SOU 1980:37) Ny järnvägslagstiftning 11. Lagstiftning förbereds vidare 

på grundval av departementspromemorian (Ds Ju 1983:12) Internatio

nell järnvägsbefordran m.m. Arbetet är föranlett av en omfattande revi

sion av de internationella konventionerna på området. 

Också i de lufträttsliga reglerna om transport av passagerare och gods 

förbereds ändringar på grundval av ändringar i internationella konven

tioner. När det gäller lufträtten kan vidare nämnas att det inom justitie

departementet övervägs en samlad reglering om ansvarsförsäkring i 

samband med luftfart. 

I detta sammanhang vill jag också nämna att det pågår arbete på en 

revision av 1969 års oljeansvarighetskonvention och 1971 års konven

tion rörande internationell oljeskadefond. En ny konvention om skade

ståndsansvar vid sjötransport av farligt. gods är också under förberedan

de. 

1.11 Fastighetsområdet in.m. 

Vid årsskiftet 1983/84 träder en ny vattenlag i kraft. Lagen innehåller 

bl.a. nya regler om förutsättningarna för att vattenföretag skall få tillåtas. 

Vidare har en allmän modernisering av den nuvarande vattenlagen skett. 

Betänkanden av arrendelagskommitten och hyresrättsutredningen 

(SOU 1981 :80 resp. 1981 :77) har legat till grund för omfattande lagför

slag, som nyligen har remitterats till lagrådet. 

När det gäller arrende föreslås en ny lag som ger jordbruks- och 

bostadsarrendatorer en företrädesrätt att förvärva arrendestället. Beträf

fande jordabalkens arrenderegler föreslås bl.a. nya regler om investe

ringar på jordbruksarrendeställen och om förfarandet vid förlängnings

och villkorsvister. Jordbruksarrendatorns rätt att överlåta arrenderätten 

föreslås utvidgad. Beslut har också fattats om en ny kommitte. som skall 

pröva frågan om friköpsrätt för arrendatorer i vissa fall. 

I lagrådsremissen på hyresområdet behandlas bl.a. frågorna om 

bruksvärdesystemet, prövning av andra hyresvillkor än hyran, bränsle

och va-klausuler samt hyrestid och uppsägningstid. 
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En lagrådsremiss har också utarbetats på grundval av ett betänkande 
från utredningen angående företagsinteckning (SOU .1981 :76). Lagför
slaget går bl.a. ut på att området för företagsinteckningar utvidgas och 

att ett riksomfattande inteckningssystem inrättas. Domstolsverket har i 
samarbete med statskontoret utrett frågan om ADB-stöd för ett sådant 
system. 

Till de utredningsförslag som är föremål för överväganden i departe
mentet hör ett betänkande från pantbrevsutredningen (SOU 1982:57) 

där det föreslås en del ändringar i lagstiftningen om panträtt i fast 
egendom, fartyg och luftfartyg. Vidare har miljöskadeutredningen 
(Ju 1978:08) lagt fram förslag (SOU 1983:7) som går ut på att förbättra 
de skadelidandes situation när en miljöskada har inträffat. Propositioner 
på grundval av båda betänkandena planeras till våren 1984. Förslag på 
grundval av promemorian (Ds Ju 1983: 11) om förbättrade möjligheter 
till kommunala förköp planeras också till våren 1984. 

På fastighetsområdet är det i övrigt ett par utredningar som fortsätter 
sitt arbete. Hit hör fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979: 11 ), som 
under år 1983 har lagt fram två delbetänkanden (SOU 1983:37 och 38). 

Byggnadspantutredningen (Ju 1977 :05), som prövat frågor om pantsätt
ning av byggnader på annans mark, lägger inom kort fram sitt betänkan
de. 

1.12 Bolagsrätt och annan associationsrätt 

Reformarbetet fortsätter också inom associationsrätten. Ett första steg 
togs genom tillkomsten av den nya aktiebolagslagen och bokföringsla
gen. Ny lagstiftning har också genomförts såvitt gäller handelsbolag och 
koncerner samt redovisningen i ekonomiska föreningar. Vidare har kra
ven på kvalificerad revision skärpts. 

Ytterligare förslag som gäller revisorernas verksamhet har lagts fram 
av kommissionen mot ekonomisk brottslighet (SOU 1983:36). Kommis- · 

sionen har också tagit upp andra frågor på associationsrättens område. 
81.a. har det föreslagits att frågan om ansvaret för juridiska personers 
skulder (ansvarsgenombrott m.m.) skall utredas. Kommissionen har 
också lagt fram förslag till en allmän bulvan lag (SOU 1983 :46). 

Frågan om en reglering av stiftelsernas verksamhet övervägs i depar
tementet, medan kooperationsutredningen (I 1977 :0 I) fortsätter sitt ar
bete med att åstadkomma en modernare lagstiftning om ekonomiska 
föreningar. 

1.13 Immaterialrätten 

På immaterialrättsområdet pågår utredningsarbete i upphovsrätts
utredningen (Ju 1976:02). Utredningen har nyligen lagt fram delbetän-
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kandet (SOU 1983:65) Översyn av upphovsrättslagstiftningen. I betän
kandet behandlas kopiering för enskilt bruk, frågor om videogram samt 
reglerna om s.k. närstående rättigheter. Utredningen fortsätter sitt arbete 
som bl.a. avser datorerna och upphovsrätten. 

Patentprocessutredningen (Ju 1979:03) har avslutat sitt arbete och har 
avlämnat betänkandet (SOU 1983:35) Patentprocessen och sanktionssys
temet inom patenträtten. Utredningens förslag innebär bl. a. att en sär

skild domstol - patentdomstolen - inrättas för prövning av besvär över 
patent- och registreringsverkets beslut i patentärenden och för prövning 
av s.k. patentmål. Vidare föreslås att straff utmönstras som sanktion för 
patentintrång och ersätts med en ny sanktion i form av förbud vid vite 
att fortsätta ett påbörjat intrång. 

I enlighet med riksdagens önskemål har regeringen under år 1983 
tillsatt en utredning om pantsättning av patent. 

J. 14 Vissa förvaltningsrättsliga frågor m.m. 

Jag räknar med att riksdagen i dagarna skall föreläggas förslag som 
syftar till att minska antalet besvärsärenden hos regeringen. Dessa ären
den utgör numera en tredjedel av regeringsärendena, och riksdagen har 
i tidigare sammanhang uttalat att rätten att anföra besvär hos regeringen 
måste begränsas (se bl.a. KU 1979/80:50 s. 14-20). 

I detta sammanhang bör också nämnas att regeringen överväger frå
gan vad statsmakterna kan göra för att de föreskrifter, anvisningar och 
råd, som myndigheterna under regeringen beslutar, skall bli färre, enk
lare och klarare. Till grund för övervägandena ligger bl.a. det förslag som 
en arbetsgrupp i regeringskansliet har lagt fram i promemorian (Os Ju 
1982: 11) Större klarhet i fråga om olika reglers rättsliga karaktär och 
syfte och remissyttrandena över denna promemoria. Avsikten är att en 
proposition med förslag till en rad åtgärder på området skall föreläggas 
riksdagen under våren. 

Förvaltningsrättsutredningens förslag till ny förvaltningslag har jag 
redan berört (se avsnitt 1.4). 

Inom departementet pågår även arbete på en ny lagstiftning om de 
offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara. Denna lagstift
ning avses ersätta den s.k. administrativa fullmaktslagen från år 1942 och 
1957 års särskilda rättegångslag. I anslutning härtill kan nämnas att en 
översyn av de straffrättsliga immunitetsfrågor som aktualiserats vid de 
s.k. ubåtsaffärerna pågår inom departementet. 

En under år 1983 tillsatt kommitte har fått i uppgift att utreda möjlig
heterna att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör rennäring
en och överväga behovet av ett samiskt organ som kan företräda samerna 

i olika sammanhang. 
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1.15 Dataområdet 

Datatekniken vinner allt bredare tillämpning i samhället. Dess ekono
miska betydelse är stor. Som redan min företrädare påpekade förra året 
har den vidgade användningen av datateknik visat sig väcka åtskilliga 
frågor om behov av ny eller ändrad lagstiftning. Flera av dessa frågor 
faller inom justitiedepartementets ansvarsområde. Utvecklingen på da
taområdet liksom de juridiska frågor som denna utveckling medför följs 
uppmärksamt av justitiedepartementet. 

Datatekniken har redan påverkat lagstiftningen. Så kan t.ex. nämnas 
att den ökande användningen av datateknik i den offentliga förvaltning
en har föranlett ändringar i regleringen av handlingsoffentligheten hos 

myndigheterna. Problemen på det området är dock inte lösta med dessa 
åtgärder. Ett fortsatt arbete kring frågorna om handlingsoffentligheten 
pågår inom departementet. 

Användningen av datateknik väcker också frågor om ändringar på 
straffrättens område. Sådana frågor har tagits upp i de bäda nyligen 
avgivna betänkandena (SOU 1983:50) Översyn av lagstiftningen om 
förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott och (SOU 1983 :52) Fö
retagshemligheter. Andra aspekter på databrottslighet utreds f.n. av da
talagstiftningskommitten och av en särskild arbetsgrupp som rikspolis
styrelsen har tillkallat. 

På det civilrättsliga området aktualiserar datorerna flera .olika frågor. 
Som exempel kan jag nämna de upphovsrättsliga frågorna om skydd för 
material som distribueras i datakommunikationssystem och om skydd 
för datorprogram (se avsnitt 1.13). En annan fråga gäller ansvarighets
förhållanden i samband med datatjänster. Justitiedepartementet deltar 
i internationellt samarbete för att lösa problemen på området. 

Civilrättsliga aspekter finns också i det arbete som f.n. bedrivs på att 
klarlägga frågor kring användningen av ADB-teknik som ersättning för 
traditionella frakt- och handelsdokument. Detta arbete bedrivs både på 
ett nordiskt och ett vidare internationellt plan. 

Som jag redan har nämnt (avsnitt 1.4) följs frågorna om integritets
skyddet fortlöpande från departementet. Från det offentligrättsliga om
rådet i övrigt kan nämnas att frågan om rätten att tillhandahålla data
tjänster liksom frågan om ett "utgivaransvar" för sådana tjänster be
handlas i yttrandefrihetsutredningens betänkande (se avsnitt 1.2). 

2 Åtgärder mot brott 

2.1 Brottsutvecklingen m.m. 

Antalet brott som har kommit till polisens kännedom under år 1983 
synes vara i stort sett oförändrat i förhållande till föregående år. 

En närmare granskning av de uppgifter om brottsutvecklingen som 
lämnas i underbilaga 4.1 ger dock ingen entydig bild. Det är givetvis 
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tillfredsställande att man i fråga om vissa grupper av brott kan notera en 
nedgång eller i varje fall en stagnation. Men detta får inte undanskymma 
det förhållandet att det ofta rör sig om höga absoluta tal och att många 
allvarliga brottstyper har ökat. Tyvärr är det också mest realistiskt att 

räkna med att den ökning i anmälningsstatistiken som vi har upplevt 
under senare år kommer att fortsätta under de närmaste åren. 

Som min företrädare konstaterade vid sin anmälan till statsbudgeten 
för budgetåret 1983/84 är det emellertid tveksamt i vad mån man kan dra 
några egentliga slutsatser om den verkliga kriminalitetsutvecklingen 
genom att jämföra den statistik som mäter antalet polisanmälda brott 
från det ena året till det andra. Det s.k. mörkertalet - dvs. skillnaden 
mellan den faktiska brottsligheten och den som kommit till polisens 
kännedom - kan variera till följd av en mängd olika faktorer som inte 
återspeglar några skillnader i fråga om den verkliga brottsligheten. 

En sådan faktor kan vara att enskilda människors benägenhet att göra 

anmälan om en viss typ av brottslighet växlar på grund av att ekonomis
ka förutsättningar ändras, t.ex. när självrisken ökar för försäkring mot 
stölder. Andra faktorer kan vara ändringar i regelsystemet och priorite
ringar av polisens resurser för bekämpande! av vissa typer av brottslig
het. 

Ar 1982 ökade t.ex. antalet fall av misshandel på enskild plats som 
kom till polisens kännedom kraftigt i förhållande till åren närmast 
dessförinnan. Att detta till stor del måste sättas i samband med att 
åtalsreglerna för sådana brott med verkan fr.o.m. år 1982 ändrats på det 
sättet att åtal skall ske oberoende av angivelse torde vara ställt utom allt 
tvivel. Det bestyrks f.ö. av att ökningstakten under år 1983 i detta 
hänseende har dämpats påtagligt. 

Om nu i enlighet med ett förslag som har remitterats till lagrådet en 
motsvarande ändring görs i fråga om våldtäkt och en del andra liknande 
sexualbrott, kan man förmodligen emotse en ökning under det närmaste 
året av den brottslighet som på detta område kommer till polisens 
kännedom. Det är då viktigt att man inte utan vidare tolkar dessa 
uppgifter så att även den verkliga brottsligheten har ökat. Detta kan 
naturligtvis vara förhållandet, men det är ingalunda säkert. På samma 
sätt kan den utvidgning av kriminaliseringen beträffande koppleri som 
föreslås i lagrådsremissen tänkas leda till en ökning i statistiken beträf
fande detta slags brottslighet. 

Exempel på brottslighet där anmälningsstatistiken under senare år har 
beskrivit en kraftigt stigande kurva men där man har grundad anledning 
anta att ökningen åtminstone till allra största delen beror på intensifie
rade insatser av polis- och åklagarmyndigheter erbjuder narko
tikakriminaliteten och skattebrottsligheten. 

Vad jag har sagt nu hindrar inte att den absoluta nivån på den brotts
lighet som kommer till polisens kännedom kan synas oroande hög. När 
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man tar del av statispkens siffror är det emellertid viktigt att komma ihåg 
att det bakom det begrepp som vi kallar brott - dvs. en överträdelse av 
en av samhället antagen norm som straffsanktionerats - döljer sig högst 
olikartade företeelser. Det är visserligen uppenbart att brottsstatistikens 
siffror till stor del återspeglar en verklighet som innebär att många 
enskilda människor drabbas av personligt lidande och ekonomiska ska
dor och att näringsliv och samhälle belastas med stora kostnader. I andra 
fall kan det emellertid vara fråga om normöverträdelser för vilka lagfö
ring och straff knappast utgör en adekvat reaktion utan framstår närmast 
som en misshushållning med rättsväsendets resurser. Här finns otvivel
aktigt ett problem som behöver mötas med särskilda åtgärder. Jag åter
kommer strax till frågan. 

Att våra resurser för brottsbekämpning används på ett ändamålsenligt 
sätt är av stor vikt med hänsyn till att brottsligheten utgör ett mycket 
allvarligt samhällsproblem, som måste angripas på bred front. I den 
allmänna debatten begränsas emellertid ibland synfältet till att gälla 
kriminalpolitiska åtgärder och då särskilt straff och andra påföljder för 
brott. 

Men brottslighetens utveckling beror av en mängd olika faktorer inom 

samhället som ligger vid sidan av vad man kan komma åt genom kri
minalpolitiken i strikt mening. Alkohol- och narkotikamissbruk, ekono
miska konjunkturer, befolkningsutveckling, bosättning, bebyggelse
struktur och segregation samt utvecklingen på arbetslivets och fritidens 
områden är exempel på faktorer som brukar nämnas i diskussionen om 
kriminalitetens orsaker. Genom att fortsätta arbetet på att motverka 
olika former av social utslagning och på att skapa ett solidariskt samhälle 
med en bättre och rättvisare fördelning av inkomster, bostäder; utbild
ning, arbetsmiljö och kultur undanröjer vi många anledningar till brott. 

Av stor betydelse när det gäller den långsiktiga brottsutvecklingen är 
också förändringar i vad man brukar kalla tillfällesstrukturen. Om an
talet brottstillfällen ökar, visar erfarenheten att även brottsligheten i 
allmänhet ökar. 

Exempel på förändringar i samhället av detta slag erbjuder genomsla
get av bilismen som massföreteelse, tillkomsten av varuhus med själv
betjäning och introduktion av nya betalningsformer. I sistnämnda hän
seende kan bl.a. hänvisas till den kraftiga ökning i fråga om bedrägeri
brottsligheten som blivit en följd av kontokortens tillkomst och som 
enligt vad som nu står klart måste mötas av en lagstiftning om legitima
tionskontroll, såvida inte en på frivillighetens väg etablerad överens
kommelse mellan berörda branschorganisationer kan komma till stånd 
(se Ds Fi 1983 :9). Som exempel på att ändringar i kontrollstrukturen av 
detta slag kan ge goda resultat kan hänvisas till att införandet av legiti
mationskrav vid köp med check på sin tid ledde till en drastisk minsk
ning av antalet checkbedrägerier. 
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När det gäller sådana åtgärder från samhällets sida som mera direkt 
inriktas på att motverka brottslighet, brukar man från resursfördelnings
synpunkt ofta använda en indelning i sex åtgärdsgrupper. Man talar då 
om förebyggande åtgärder, övervakande åtgärder, brottsutredning och 
andra åtgärder i brottmålsförfarandet, verkställandet av påföljder, re
habiliterande åtgärder samt forskning och utveckling (se närmare under
bilaga 4.1 ). 

Vid sin anmälan förra året av justitiedepartementets huvudtitel i 1983 
års budgetproposition redovisade min företrädare ingående sin uppfatt
ning angående inriktningen av dessa olika typer av åtgärder. Denna 
inriktning bör i stort ligga fast. Detsamma gäller det allmänna ställnings
tagande angående inriktningen av rättsväsendets resurser som riksdagen 
antog i det sammanhanget och som innebär att narkotikabrottsligheten, 
den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottsligheten hör till de områ
den där insatserna måste prioriteras. Jag skall i det följande beröra dessa 
områden närmare. 

Det finns emellertid anledning att redan här understryka att priorite
ringen av de områden som jag angav nyss inte får leda till att man 
eftersätter bekämpande! av sådan mera traditionell brottslighet som ofta 
drabbar medborgare i allmänhet särskilt hårt. Jag tänker då inte minst på 
brott som exempelvis villa- och lägenhetsinbrott samt väskryckningar. 

Skadeverkningarna av vardagsbrottslighet av denna karaktär blir lätt 
undanskymda i den allmänna debatten. För de människor som drabbas 

av sådana brott ter sig dessa emellertid vid sidan av de direkta skade
verkningarna ofta som allvarliga ingrepp i den personliga integriteten. 
De drabbade har rätt att kräva att samhället ger dem sitt stöd. 

2.2 Narkotikabrottslighet och ekonomisk kriminalitet 

Att narkotikabrottsligheten och den ekonomiska kriminaliteten även i 
fortsättningen bör tillhöra de högprioriterade områdena vad gäller 
brottsbekämpningen ter sig av nera skäl naturligt. 

Det råder ingen tvekan om att narkotikamissbruket har kommit att bli 
ett av våra allra största sociala problem, och vi får aldrig acceptera de 
mänskliga tragedier som missbruket för med sig. Till detta kommer att 
missbruket, förutom de medicinska och sociala skadeverkningarna, har 
varit en starkt bidragande orsak till en omfattande brottslighet inte bara 
på narkotikaområdet utan också i övrigt, i synnerhet vad avser till
greppsbrott. De metodproblem som föreligger när det gäller kartlägg
ning av missbrukets omfattning medför svårigheter att bedöma utveck
lingen på området. Det mesta talar dock för att man har att räkna med 
en i stort sett oförändrat hög missbruksnivå. Kampen mot narkotika
missbruket måste föras kraftfullt inom alla samhällsområden, och be
kämpande! av narkotikabrottsligheten utgör ett viktigt led i dessa an
strängningar. 

2 Riksdagen 1983/84. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Den ekonomiska brottsligheten medför allvarliga skadeverkningar 
både för enskilda medborgare och för samhället i stort. De enskilda 
medborgarna drabbas av denna brottslighet inte endast genom att det är 
de som ytterst får bära det allmännas kostnader. Den ekonomiska brotts
ligheten slår många gånger hårt direkt mot den enskilde individen. Som 
arbetstagare kan man drabbas av hälsovådliga arbetsmiljöer, förlust av 
den sociala tryggheten eller arbetslöshet, som konsument av undermåli
ga varor och tjänster och bristande avtalsuppfyllelser. En konsekvens av 
denna sorts brottslighet är vidare att den samhälleliga fördelningspoli
tiken sätts ur spel på ett stötande sätt och att förutsättningarna för den 
seriösa näringsverksamheten rycks undan genom en snedvriden konkur
rens. 

Vad som i ett långsiktigt perspektiv framstår som kanske allra mest 
väsentligt är emellertid att den ekonomiska kriminaliteten utgör en 
allvarlig påfrestning på hela samhällssolidariteten och det välfärdssam
hälle som byggts upp med denna som grund. En förutsättning för ett 
fortsatt solidariskt samhällsbyggande är att vi effektivt kan motverka 
och ingripa mot den ekonomiska brottsligheten. 

Under det senaste året har insatserna mot de sorters brottslighet som 
nu har berörts intensifierats både genom att ny lagstiftning tillkommit på 
området och genom att organisatoriska åtgärder har satts in. 

På narkotikaområdet har sålunda den straffbara sektorn väsentligt 
utvidgats genom ändrad lagstiftning som trätt i kraft den I juli 1983. Den 
lokala polisorganisationen har med verkan från samma tidpunkt för
stärkts med ett I 00-tal tjänster för insatser mot narkotikabrott. Dessutom 
har medel anslagits till ytterligare utrustning åt narkotikarotlarna. Åkla

garväsendet har under 1983 förstärkts med fem tjänster med sikte särskilt 
på narkotikamål. 

Såvitt gäller kriminalvården har, i syfte att intensifiera narkotikabe
kämpningen vid kriminalvårdsanstalterna, medel anslagits till särskild 
utbildning av personalen avseende bl.a. preparatkännedom och metoder 
att hålla narkotika borta från anstalterna samt aktivering av de intagna. 
Ett antal tjänster som översköterska har samtidigt inrättats vid anstalts
och häktesorganisationen. En särskild arbetsgrupp med företrädare för 
social- och justitiedepartementen arbetar med förslag till hur narko
manvården kan intensifieras och utvecklas genom bl.a. samarbete mel
lan socialtjänst, polis och kriminalvård. Till arbetsgruppens förfogande 
har ställts 4,5 milj. kr. för olika projekt och en del sådana har redan satts 
i gång. Mindre bostadsavdelningar inrättas successivt vid kriminalvårds
anstalterna Hall, Norrtälje och Tidaholm. 

I fråga om lagstiftningen mot ekonomisk kriminalitet och närliggande 
verksamhet gäller att ämnet griper över flera departements ansvarsom
råden. Såvitt gäller mitt eget område vill jag till en början hänvisa till att 
reglerna i aktiebolagslagstiftningen om tvångslikvidation har skärpts 
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väsentligt. I samma lagstiftningsärende antogs en ny lag ( 1983 :454) om 
uppgiftsskyldighet för aktiebolag som syftar till att göra det möjligt att 
verkställa personsökning i det bolagsregister som förs av patent- och 
registreringsverket. Lagstiftningen om förvärv av hyresfastigheter har 
skärpts bl.a. på det sättet att tillstånd till sådant förvärv kan vägras 
personer som gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet eller liknande 
oegentligheter. Skattebrottslagen ( 1971 :69) och förvaltningsprocessla
gen (1971 :291) har ändrats med syfte främst att förkorta handläggnings
tiderna i skattebrottmål. 

Bland de lagstiftningsåtgärder som har vidtagits inom andra departe
ments områden kan här särskilt erinras om att lagen (1980:865) mot 
skatteflykt har skärpts, att bestämmelserna om preliminärskatt ändrats 
i viktiga hänseenden och att preskriptionstiden vid betalningsbrott enligt 
uppbördslagstiftningen förlängts. Vidare har uppbördslagstiftningen 
ändrats för att skatteuppbörden skall förbättras och uppgiftsskyldighe
ten vid vissa utlandsbetalningar utvidgats. 

Åtgärder har också vidtagits för att motverka olagligheter inom den 
yrkesmässiga trafiken. Genom ändringar i förordningen (1975 :885) om 
utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik har ett nytt pålitligt utmärk
ningssystem införts. Vidare har regeringen i prop. 1983/84:65 om vissa 
yrkestrafikfrågor m.m. föreslagit en skärpning av reglerna om överlåtel
se av taxitillstånd och en precisering och utvidgning av det s.k. transport
köparansvaret. 

Med verkan fr.o.m. den 1 juli 1983 inrättades inom polis
organisationen sex nya rotlar med ett trettiotal polismanstjänster för 
bekämpning av ekonomisk brottslighet. Samtidigt förstärktes de befint
liga ekonomiska rotlarna med ett tjugotal tjänster. Vidare inrättades med 
sikte särskilt på ekonomisk brottslighet 13 nya tjänster inom åklagarvä
sendet, varav tolv tjänster för åklagare och en revisorstjänst. 

I november 1982 tillkallade regeringen två kommissioner, den ena 

med uppdrag att lämna förslag om åtgärder för att intensifiera kampen 
mot narkotika och den andra med uppdrag att föreslå åtgärder mot 
ekonomisk brottslighet. De två kommissionerna fick en likartad orga
nisation. Vardera av dem består av ett begränsat antal ledamöter. För att 
säkerställa en bred förankring och omfattande kontaktytor för kommis
sionernas del har den lösningen valts att det till vardera av kommissio
nerna har knutits två referensgrupper. Den ena av dem består av företrä
dare för riksdagspartierna och - såvitt avser kommissionen mot ekono
misk brottslighet - för arbetsmarknadens stora organisationer. I den 
andra ingår personer med specialkunskaper på de båda aktuella områ
dena. Båda kommissionerna har fått vida och långtgående direktiv, och 
de har bedrivit arbetet med den utgångspunkten att detta skall vara i 
huvudsak avslutat vid 1983 års utgång. 

Skälet till att utredningsarbetet organiserades i dessa former på de 
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båda aktuella områdena var att läget vad gäller narkotikabekämpningen 
och kampen mot den ekonomiska brottsligheten tedde sig likartade. 
Åtskilliga insatser hade gjorts med sikte på att söka komma till rätta med 
de stora problem som här föreligger, men åtgärderna hade inte varit 
tillräckliga och företedde en splittrad bild. 

I anslutning till att kommissionerna tillkallades var deras direktiv och 
de förutsatta arbetsformerna föremål för en delvis ganska livlig debatt. 
Sedan arbetet nu är i det närmaste avslutat kan det konstateras att 
formerna för och inriktningen av arbetet var grundade på en riktig 
bedömning. Genom kommissionernas försorg har ett mycket värdefullt 
underlag tagits fram för statsmakternas beslut på dessa båda högpriori
terade områden. 

Narkotikakommissionen har sålunda i olika promemorior behandlat 
bl.a. en rad frågor som rör insatser mot narkotika av polisen, tullen, 
åklagarväsendet och kriminalvården. Även insatser på skolans område, 
lokala aktioner och internationell samverkan hör till de områden som 
har uppmärksammats särskilt. De resursförstärkningar på narkotikaom
rådet som jag nyss redovisade har huvudsakligen grundats på förslag 
från kommissionen. På förslag av kommissionen har en försöksverksam
het bedrivits för att öka samarbetet på området mellan tull och polis. 

Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har i skrivelser, prome
morior och betänkanden tagit upp ett stort antal delfrågor. Till dessa hör 
frågor som rör skatteadministrationen, skatte- och skattebrottsproces
sen, rörelseredovisningen, kontrollen av export och andra utlands
transaktioner, etableringskontroll, företagsrevision samt åtgärder mot 
oseriös juridisk och ekonomisk rådgivning. Andra exempel är utform
ningen av bestämmelserna om gäldenärsbrott och om återvinning i 
konkurs, åtgärder mot bulvanhandlingar, valutakontrollen och straff an
·svar för juridiska personer. Kommissionen har vidare tagit upp frågor 
som rör polisens och åk lagarväsendets insatser mot ekonomisk brottslig
het. Även frågor som berör utbildning, information och internationell 
samverkan på det aktuella området har behandlats i arbetet. 

Det torde stå klart att det inte skulle ha varit möjligt att nå fram till 
resultat av denna omfattning, om de aktuella frågorna hade behandlats 

inom kommitteväsendet i traditionella former. Beträffande flertalet av 
förslagen gäller att remissbehandling f.n. pågår. Det är därför inte möj
ligt att nu i detalj ange i vilka former förslag kommer att föreläggas 

__ riksdagen på grundval av kommissionernas arbete. 
Vad som emellertid redan nu står klart är att det material som har 

presenterats ger en värdefull grund för det fortsatta arbetet på att bekäm
pa narkotika och narkotikabrottslighet samt ekonomisk kriminalitet. 
Det kommer att finnas anledning att återkomma till dessa frågor i flera 
sammanhang under det kommande budgetåret. Avsikten är bl.a. att, 
sedan kommissionerna har lämnat sina slutbetänkanden samt dessa 
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blivit föremål för beredning i vanlig ordning, riksdagen under hösten 
skall föreläggas särskilda förslag om inriktningen av brottsbekämpning
en och resursanvändningen på de aktuella områdena. För åtgärder på 
narkotikaområdet reserveras nu ett belopp av 15 milj. kr. (se i det 
följande under anslaget A 2). 

I syfte att stärka insatserna mot ekonomisk brottslighet avser jag 
emellertid redan nu föreslå en förstärkning av åklagarväsendet med ett 
antal åklagartjänster. För att de ofta mycket komplicerade utredningar
na skall underlättas bör vidare enligt min mening också åklagarväsendet 

- liksom tidigare polisväsendet - tillföras ett antal tjänster som revisorer. 
Jag föreslår i det följande även omfördelningar inom polisväsendet med 
syfte att ytterligare förstärka insatserna mot den ekonomiska brottslig
heten. 

Jag vill slutligen erinra om att reformarbete som i olika avseenden 
berör bekämpandet av denna sorts brottslighet pågår även vid sidan av 
den särskilda kommissionens verksamhet. Exempel erbjuder den förut 
nämnda propositionen om fastighetsmäklarnas verksamhet liksom den 
proposition om informationsutbyte mellan myndigheter som det i enlig
het med vad jag tidigare har anfört är min avsikt att anmäla inom kort. 

En annan proposition som inom kort avses bli överlämnad till riksdagen 
och som behandlar frågor av intresse i sammanhanget rör effektivisering 
av vitesinstitutet. 

Frågor av betydelse för brottsbekämpningen på området behandlas 
också bl.a. i förmögenhetsbrottsutredningens betänkande (SOU 
1983 :50), till vilket jag återkommer, samt inom brottsförebyggande rå
det. 

2.3 Våldsbrottsligheten 

Som jag konstaterade inledningsvis har den ökning i fråga om den 
registrerade misshandelsbrottsligheten som kunde noteras vid den här 
tiden förra året numera dämpats påtagligt. Antalet misshandelsbrott 
som kommit till polisens kännedom ligger dock på en hög nivå. Två 
kategorier av misshandelsbrott som särredovisas i statistiken är förtjänta 
av särskild uppmärksamhet. 

Den ena av de brottstyper som jag här tänker på är misshandel 
utomhus i fall där gärningsmannen har varit obekant med offret. Att 

denna form av misshandel har ökat under senare år är oroande, bl.a. med 
hänsyn till att den Inbegriper brott av typen gatuöverfall. En av statistis
ka centralbyrån publicerad undersökning som bl.a. bygger på s.k. offer
intervjuer visar visserligen att risken att bli utsatt för gatuvåld är mycket 
liten för de flesta människor, men de fall som inträffar är allvarliga nog 
för dem som berörs. Dessutom visar undersökningen att många männi
skor, särskilt äldre, hyser oro för att bli utsatta för våld utomhus, något 
som i sig är ett problem. 
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Ett inte obetydligt antal våldsbrott har begåtts med knivar och andra 
tillhyggen och det har av allt att döma förekommit en utbredd vana i bl.a. 
vissa ungdomsgrupper att bära på sig sådana föremål. De ökade möjlig
heter att ta i beslag farliga föremål av denna typ och förklara dem 
förverkade som förra året skapades genom en ändring i brottsbalken 
synes ha haft god effekt, låt vara att åtgärder av sådant slag naturligtvis 
aldrig isolerade är tillräckliga när det gäller (lit motverka brottsligheten. 

Den andra kategorin av misshandelsbrott som jag nyss avsåg och som 
från vissa synpunkter är än mera oroande gäller brott som har förövats 
inomhus och där gärningsmannen och offret varit bekanta. Denna kate
gori, som är den vanligaste bland misshandelsbrotten, omfattar till stor 
del fall där kvinnor misshandlats av män. Jag berörde redan inlednings
vis att den kraftiga ökningen i statistiken för år 1982 beträffande detta 
slags brottslighet snarare kan antas ha hängt samman med de huvudsak
ligen på kvinnomisshandel inriktade ändringar i åtalsreglerna som träd
de i kraft vid 1982 års ingång än med en ökning av den verkliga brottslig
heten på området. Detta får emellertid inte undanskymma det förhållan
det att det beträffande brottslighet av det här slaget med all säkerhet 
fortfarande förekommer ett mycket högt mörkertal och att den därmed 
totalt sett av allt att döma har en oroväckande stor omfattning. 

En särskild arbetsgrupp inom socialdepartementet, med företrädare 
även för bl.a. justitie- och arbetsmarknadsdepartementen, har kartlagt 
behovet av särskilda insatser med syfte att ge hjälp och stöd åt kvinnor 
som utsätts för misshandel i hemmen. Resultatet har redovisats i depar
tementsrapporten (Ds S 1983 :2) Kvinnomisshandel. Statsrådet Sigurd
sen-kommer senare denna dag att anmäla det aktuella läget när det gäller 
åtgärder på grundval av rapporten. Själv vill jag instämma i vad som sägs 
i rapporten om att denna form av misshandelsbrottslighet tillhör den 
grupp av våldsbrott där brottsbekämpningen måste prioriteras särskilt. 

Det är också angeläget att genom aktivt jämställdhetsarbete och lik
nande åtgärder förändra den kvinnosyn som sannolikt ligger bakom 
brottslighet av det här slaget. Denna synpunkt gör sig gällande även i 
fråga om våldtäkt och andra liknande sexualbrott. Beträffande brott av 
det slaget står det dock samtidigt klart att den nuvarande lagstiftningen 
inte är ändamålsenligt utformad utan i vissa delar kan utgöra ett direkt 
hinder mot adekvata reaktioner mot brottsligheten på området och 
åtgärder för att hjälpa dem som drabbats av brotten. I vissa delar präglas 
otvivelaktigt bestämmelserna av en äldre tids moralföreställningar i 
sexuella frågor, föreställningar som numera ter sig främmande för stora 
delar av befolkningen. Till en del grundas också bestämmelsernas 

utformning på en diskriminerande kvinnosyn som står i strid mot strä
vandena efter jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är bl.a. mot 
denna bakgrund som man skall se det förslag till revidering av bestäm
melserna om sexualbrott som har lagts fram i den förut nämnda lagråds
remissen. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 23 

Jag föreslår i det följande en förstärkning av åklagarväsendet som 
även tar sikte på bekämpningen av våldsbrott. 

Gemensamt för de olika typer av våldsbrottslighet som jag har berört 
här är det starka samband som föreligger med missbruk av alkohol. 
Undersökningar som har gjorts på området tyder på att det endast 
beträffande drygt 15-20 procent av våldsbrotten förhåller sig så att 
varken gärningsmannen eller den som utsätts för brottet är påverkad av 
alkohol. I åtskilliga fall är både gärningsmannen och offret alkoholpå
verkade. 

Klart är därför att de insatser som görs för att bekämpa alkoholmiss
bruket har den allra största betydelse även för att vi skall kunna ned
bringa våldsbrottsligheten. För att man skall komma till rätta med alko
holproblemet behövs i sin tur dels allmänna insatser för att stärka män
niskors sociala situation - däribland förbättringar av barns och ungdo
mars levnadsmiljö, liksom insatser på arbetsmarknads- och bostadspo
litikens områden - dels åtgärder mera specifikt inriktade på att förebygga 
och bekämpa alkoholmissbruket. Exempel på den senare typen av åtgär-. 
der är en aktiv prispolitik, attitydpåverkan och information samt insat
ser beträffande skolan, fritidsaktiviteter, kamratstödjande verksamhet i 
arbetslivet liksom i fråga om vård och rehabilitering. 

2.4 Begränsning av straffrättens tillämpningsområde 

Jag angav förut att bekämpandet av narkotikabrottsligheten, den eko
nomiska kriminaliteten och våldsbrottsligheten fortfarande bör priorite
ras särskilt inom rättsväsendet. Samtidigt underströk jag att detta inte får 
leda till att man eftersätter bekämpandet av sådan mera vardaglig brotts
lighet som drabbar enskilda människor särskilt hårt. 

Det är uppenbart att denna målsättning ställer stora krav på rättsvä
sendet i ett läge när några mera omfattande resursförstärkningar inte kan 
bli aktuella. Stor återhållsamhet har visserligen iakttagits när det gäller 
att låta de pågående besparingssträvandena få återverkan på en för 
medborgarna så central verksamhet som upprätthållandet av allmän 
ordning och säkerhet och bekämpande! av brottsligheten. Även rättsvä
sendet måste emellertid i viss utsträckning bidra till att de mål uppnås 
som statsmakterna har ställt upp för att vi skall komma till rätta med de 
samhällsekonomiska och statsfinansiella problemen. 

Strävandena att utnyttja resurserna på ett så ändamålsenligt sätt som 
möjligt är mot denna bakgrund av grundläggande intresse. Sedan åtskil
liga år tillbaka har också en av huvudlinjerna vid reformarbetet på 
rättsväsendets område varit att rationalisera verksamheten, så att de 
rättsvårdande organens resurser i större utsträckning kan tas i anspråk 

för lagföring av allvarligare brottslighet. Utvecklingen har här följt olika 
linjer. Dels har Iagföringen av mindre brott stegvis flyttats över från 
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handläggning vid domstol till summariska reaktionsformer som hand

has av åklagare och polis. Dels har man genom kriminalpolitiska åtgär

der sökt begränsa utrymmet för straffrättsliga ingripanden. 

Att denna utveckling fortsätter är så mycket mera väsentligt som 

antalet straffbestämmelser under de senaste decennierna har stigit kraf

tigt i takt med nya regleringar. I många fall blir överträdelser i praktiken 

sällan eller aldrig beivrade, men inte sällan tas otvivelaktigt rättsväsen

dets resurser i anspråk för förfaranden som framstår som bagatellartade 

och föga straffvärda. 

Saken har emellertid också en annan mycket viktig sida. Regelsyste

met och dess tillämpning blir allt svårare att överblicka och förstå såväl 

för den enskilde som för myndigheterna. Det är uppenbart att tilltron till 

och respekten för rättsväsendet kan ta allvarlig skada härav. 

Det är därför angeläget att nu vidta åtgärder för att bryta den här 
antydda utvecklingen. Detta kan ske på olika sätt. Ett är avkriminalise

ring i olika former. Man brukar här skilja mellan egentlig avkriminali

sering, som innebär att ett tidigare straffbelagt beteende blir helt sank
tionsfritt, och s.k. depenalisering, som betyder att straffet ersätts med 

någon annan form av sanktion. Som exempel på egentlig avkriminalise
ring kan nämnas att straffet för fylleri togs bort med verkan fr.o.m. den 
I januari 1977 (SFS 1976:510). Ett exempel på depenalisering erbjuder 

lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, genom vilken en avgift infördes 

som sanktion för flertalet felparkeringsförseelser. 

I synnerhet när det gäller depenalisering har åtskilliga åtgärder ge

nomförts på senare tid, exempelvis på skatteoch byggnadslagstiftning

ens område. Men det står utan vidare klart att det finns ytterligare 

utrymme för att genom avkriminalisering begränsa straff rättens tillämp

ningsområde. 

Av väsentlig betydelse i detta sammanhang är givetvis att man i 
samband med att gällande lagstiftning ses över också prövar om inte 

förekommande straffbestämmelser kan avskaffas, begränsas eller bytas 

ut mot andra sanktionsformer liksom att man ser till att straffbestäm

melser inte schablonmässigt införs i samband med ny lagstiftning. Det 

är mycket viktigt att denna synpunkt fortlöpande bevakas inom ramen 

för regeringskansliets arbete. 

Det står dock klart att särskilda insatser dessutom är nödvändiga, om 

man vill åstadkomma påtagliga resultat. Regeringen har därför i juni 

1983 uppdragit åt riksåklagaren att - efter en samlad genomgång av olika 

områden som skulle kunna lämpa sig för avkriminalisering - avge försla·g 

om begränsningar i straffrättens tillämpningsområde, antingen på det 

sättet att ett f.n. kriminaliserat beteende lämnas sanktionsfritt eller också 

så att straffet ersätts med någon annan sanktionsform. Samtidigt har 

fängelsestraffkommitten fått i uppdrag att se efter om mera generella 

straffrihetsregler kan införas i lagstiftningen med sikte främst på baga-
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tellartade fall utan egentligt straffvärde. I den proposition med förslag 
till polislag som inom kort kommer att avlämnas till riksdagen och som 

jag strax återkommer till tar jag upp frågan om en utvidgning av polisens 
befogenhet att meddela rapporteftergift. Slutligen är det min avsikt att 
under våren anmäla frågan om en proposition med förslag till utvidg
ning av reglerna om åtalsunderlåtelse. Till grund för det arbetet ligger 
åtalsrättskommittens betänkande (SOU 1976:47) Färre brottmål. 

2.5 Polis- och åklagarväsendet 

Riksdagen fattade våren 1981 principbeslut om polisens uppgifter, ut
bildning och organisation. Till grund för det beslutet låg 1975 års polis
utrednings betänkande (SOU 1979:6) Polisen. l enlighet med riksdags
beslutet anförtroddes det åt en särskild kommitte - 1981 års po
lisberedning - att utarbeta de mera detaljerade förslag som behövs för 
reformens praktiska genomförande. Det är min avsikt att senare denna 
dag anmäla frågan om en proposition som rör.polisorganisationen. 

Det kan således konstateras att det ligger ett omfattande och långva
rigt arbete till grund för den nu förestående polisreformen. När det gäller 
en verksamhet av polisväsendets speciella karaktär och med dess centra
la betydelse för medborgarna är det enligt min mening också av särskilt 
värde att på det sätt som skett en ingående belysning av verksamheten 
under parlamentarisk och facklig medverkan kan läggas till grund för en 
reform. 

Till de nu aktuella reformfrågor som jag fäster särskild vikt vid hör 
utformningen av en ny beslutsstruktur för polisväsendet. Den grundläg
gande inriktningen av polisens insatser bör sålunda vid behov kunna 
bestämmas av statsmakterna i fastare former än hittills. Men samtidigt 
är det mycket viktigt att de förtroendevalda i länsstyrelserna och polis
styrelserna i högre grad än f.n. får ett självständigt ansvar för att förverk
liga statsmakternas beslut och i övrigt anpassa verksamheten till regio
nala och lokala förhållanden. Väsentligt är också att åstadkomma en 
mera ändamålsenlig ordning för ledning av den pe~sonal som avdelas · 
för regional verksamhet, så att önskemålen om samverkan och effekti
vitet i det löpande arbetet tillgodoses. Även frågor om polisens utbild
ning får bedömas som mycket betydelsefulla. 

Avsikten var ursprungligen att reformen skulle träda i kraft den I juli 
1984. Det beredningsarbete som har ägt rum sedan polisberedningens 
arbete i denna etapp avslutades har dock visat att det skulle vara vissa 
vanskligheter förenade med att låta en reform av den storleksordning 
som det här är fråga om träda i kraft i sin helhet med så kort förberedel
setid för de berörda myndigheternas del. Även andra skäl talar för att 
reformen genomförs stegvis. Min avsikt är därför att föreslå att reformen 
genomförs i två etapper, av vilka den ena träder i kraft den I juli 1984 och 
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den andra ett år senare. Jag återkommer till frågan i den proposition i 

ämnet som jag anmäler senare i dag. 
På grundval av betänkanden från polisberedningen och L TO/LOB

utredningen har vidare till lagrådet remitterats ett förslag till polislag. Att 
en sådan lag kommer till får bedömas som mycket angeläget inte minst 

med hänsyn till intresset av att polisens ingreppsbefogenheter blir före
mål för en modern reglering som är anpassad till de principer för 
normgivningen vilka har lagts fast i regeringsformen. 

Även åklagarväsendet är sedan en tid tillbaka föremål för översyn i 

organisatoriskt hänseende. Utredningen om en översyn av riksåklaga

rens kansli har nyligen avlämnat ett betänkande (Os Ju 1983: 19) Riks
åklagaren och hans kansli Detta har ännu inte remissbehandlats. Genom 

ett riksdagsbeslut nyligen har riktlinjerna för en ändrad regional orga

nisation lagts fast. Min avsikt är att inom kort ta upp frågan om en 
översyn även av den lokala nivån. 

2.6 Påföljdssystemet 

Sedan flera år tillbaka har det varit en allmänt omfattad kriminalpolitisk 
målsättning att användningen av frihetsberövande straff inom kriminal
vården bör reduceras så långt det är möjligt (se t.ex. uttalanden i prop. 

1980/81 : 100 s. 19 och prop. 1981/82:100 s. 30, 32, jfr också prop. 
1982/83: 100 s. 28). Denna strävan torde få ses mot bakgrund av att det 

numera är allmänt erkänt att kriminalvård i anstalt har många negativa 
effekter. 

Anstaltsvistelserna medför sålunda generellt sett dålig rehabilitering 
och hög återfallsfrekvens. De har vidare ofta en nedbrytande inverkan 
på personligheten. Till detta kommer att den kriminologiska forsknin

gen har visat att de allmänpreventiva verkningarna av frihetsstraffen är 
betydligt mera osäkra än man kanske tidigare allmänt har brukat anta. 

Trots att sålunda enighet råder om att frihetsberövandena inom kri

minalvården bör nedbringas, kan det konstateras att antalet fängelse

straff har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Även de genom

snittliga strafftider som dömts ut har ökat påtagligt. 
Denna utveckling hänger uppenbarligen till en del samman med spe

ciella kriminalpolitiska satsningar, i synnerhet intensifieringen av kam

pen mot narkotikabrottsligheten, men detta kan inte vara hela förkla
ringen. Bland de hypoteser som i övrigt har förts fram förtjänar särskilt 

nämnas att det klientel som blir föremål för lagföring numera genom
snittligt sett är mera brottsbelastat än tidigare, se brottsförebyggande 

rådets rapport (1982:4) Brottsutvecklingen (s. 75-99) och statistiska 
centralbyråns promemoria (RS 1983: 10) Varför ökar beläggningen på 

fängelserna? 

Det är givet att denna ökning förtjänar stor uppmärksamhet och att 
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den har aktualiserat åtgärder för att bringa utvecklingen i samklang med 
statsmakternas upprepade uttalanden om att användningen av fängelse
straff bör minskas. Framför allt är det naturligtvis angeläget att man 
genom kriminalpolitiska och andra åtgärder söker förebygga sådan 
brottslighet som ligger till grund för domar på fängelsestraf~. Eftersom 
det i detta hänseende främst blir fråga om åtgärder som har verkan först 
på längre sikt, måste emellertid också särskilda åtgärder sättas in. 

Ett exempel på sådana åtgärder erbjuder den förhållandeyis omfat

tande reform på kriminalpolitikens och kriminalvårdens områden som 
trädde i kraft den l juli 1983 (prop. 1982/83:85, JuU 26, rskr 241) och 
som genom ändringar i bl.a. reglerna om villkorlig frigivning och kri
minalvård i frihet har syftat till att intensifiera frivården och öka utrym
met för sådan vård på anstaltsvårdens bekostnad. Ett annat huvudsyfte 
har varit att säkerställa en enhetlig tillämpning av frigivningsfrågor och 
undanröja onödig byråkrati på området. 

De erfarenheter som numera föreligger av det. första halvåret efter 
reformen har varit positiva. Den s.k. "I juli-revolutionen" - som refor
men döpts till inom kriminalvården - har kunnat genomföras i stort sett 
utan praktiska svårigheter och visat sig innebära en stimulans för fri
vårdsorganisationen: De farhågor som på sina håll yppats för att refor
men skulle leda till ökad brottslighet med hänsyn till den tidigarelägg
ning av frigivningen som den inneburit för vissa grupper har inte besan
nats. 

Bland andra aktuella förslag som bl.a. syftar till att minska använd
ningen av frihetsstraff vill jag nämna departementspromemorian (Os Ju 
1983 :6) Trafiknykterhetsbrotten, som efter remissbehandling f.n. över-. 
vägs i justitiedepartementet. Även förmögenhetsbrottsutredningens för
ut nämnda betänkande (SOU 1983:50) Översyn av lagstiftningen om 
förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott och narkotikakommissionens 
promemoria (PM nr 4) Åtgärder mot narkotika i fängelserna innehåller 
förslag på området. 

Den tidigare nämnda reformen i fråga om villkorlig frigivning och 
kriminalvård grundade sig i stor utsträckning på delbetänkanden från 
fängelsestraffkommitten (Ju 1979:04) och frivårdskommitten (Ju 
1979:05). Dessa kommitteer fortsätter sitt arbete. Fängelsestraff
kommitten prövar bl.a. allmänna frågor om påföljdsval och straffmät
ning och ser över straffskalorna mera generellt. Frivårdskommitten be
handlar frågan om nya alternativ till frihetsstraff av typen samhällstjänst 
och kontraktsvård. 

Två mera speciella frågor med anknytning till det straffrättsliga på
följdssystemet förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Den ena gäller 
de militära straffen och reglerna om den militära rättskipningen som har 
behandlats av militäransvarskommitten i betänkandet (SOU 1983:2) 
Nytt militärt ansvarssystem. Den andra frågan som jag redan förut varit 
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inne på gäller straffansvai"et för brott i tjänsten av offentliga funktionä
rer, en fråga som har behandlats av tjänsteansvarskommitten i betänkan
det (Os Ju 1983 :7) Tjänsteansvar i offentlig verksamhet. Båda dessa 
betänkanden övervägs efter remissbehandling. 

2.7 Kriminalvården 

Jag nämnde nyss att både antalet fängelsestraff och de genomsnittliga 
strafftiderna har ökat påtagligt under de senaste åren. Detta har lett till 
en ökad beläggning på kriminalvårdens anstalter som skapat problem 
bl.a. när det gäller att i enlighet med olika beslut av riksdagen genomföra 
en differentiering vid anstaltsplaceringen. Den förut nämnda kriminal

politiska reform som trädde i kraft den I juli 1983 har något förbättrat 
förhållandena, men det står klart att dessa åtgärder inte har varit till
räckliga utan att ökade insatser behövs. Sådana övervägs också inom 
justitiedepartementet. 

Det är vidare min avsikt att under våren anmäla frågan om en propo
sition med förslag till ändringar i kriminalvårdslagstiftningen. I den 
tänker jag ta upp bl.a. frågor om placeringen av särskilt brottsbenägna 
intagna och om åtgärder vid mat- eller vätskestrejk från de intagnas sida. 
Det är min avsikt att i det sammanhanget också behandla de förslag som 
har lagts fram av narkotikakommissionen i dess förut nämnda prome
moria om åtgärder mot narkotika i fängelserna. 

Under år 1983 har en ny lokalanstalt tagits i bruk i Huddinge. I 
enlighet med den av riksdagen godkända principplanen för förändring
ar i anstaltsorganisationen byggs nya lokalanstalter f.n. i Täby, Karlsko
ga och Kristianstad. Dessa anstalter beräknas komma i bruk under år 
1984. Ytterligare fem lokalanstalter byggs eller projekteras f.n. 

Som jag har berört tidigare inrättats fortlöpande mindre bostadsav
delningar vid kriminalvårdsanstalterna Hall, Norrtäjle och Tidaholm. 
Vid sistnämnda anstalt uppförs f.n. en bostadspaviljong med tre små 
bostadsavdelningar. Jag förordar i det följande att en motsvarande 
paviljong uppförs vid Hallanstalten. 

3 Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

All verksamhet som helt eller delvis finansieras över statsbudgeten har 
utsatts för en ingående granskning. Anslagen under de olika huvudtitlar
na har i allmänhet beräknats med utgångspunkt i det s.k. huvudförslaget. 
Också högt prioriterade verksamheter får vidkännas realt sett minskad 
medelstilldelning. Beräkningen av anslagen för rättsväsendet utgör inget 
undantag härvidlag. För många anslag inom justitiedepartementets om
råde har också huvudförslaget tillämpats fullt ut. 

Anslagen inom justitiedepartementets verksamhetsområde avser till 
allra största delen administration. Myndigheterna kan endast i mycket 
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begränsad utsträckning påverka dess omfattning. Detta beror ytterst på 
att myndigheternas uppgifter, men även det sätt på vilket de skall full
göras, nästan helt regleras genom lagstiftning. Denna innebär - och 
måste i princip innebära - att arbetets omfattning bestäms av utifrån 
kommande faktorer, såsom anmälda brott, anhängiga mål, antalet ut
dömda frihetsstraff och strafftiderna. 

Brottsutvecklingen inger som tidigare har nämnts oro. Viss brottslig
het, den ekonomiska brottsligheten, narkotikakriminaliteten och vålds
brotten måste prioriteras särskilt. Det går därför inte att utan allvarliga 
konsekvenser för verksamheten göra stora besparingar inom rättsväsen
dets område. I några betydelsefulla fall har därför huvudförslaget inte 
kunnat tillämpas eller endast tillämpats delvis. 

Inom kriminalvården föreslås sålunda med hänsyn till beläggnings
utvecklingen inte någon tillämpning av huvudförslaget utan tvärtom en 
resursförstärkning på anstaltssidan. Anslagen till polisväsendet har där

emot i princip beräknats med utgångspunkt i huvudförslagen. Genom en 
omfördelning mellan och inom anslagen har resurser överförts till främst 
bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Ytterligare 50 polis
män avdelas för denna verksamhet och medel avsätts för deras utbild
ning. Anslagen till länsåklagarmyndigheterna och de lokala åklagardi
strikten har inte i något fall beräknats enligt huvudförslagen. För be
kämpningen av den ekonomiska brottsligheten och våldsbrottsligheten 
föreslås ett 20-tal nya tjänster inom åklagarväsendet. 

För insatser på narkotikaområdet föreslås, i likhet med innevarande 
budgetår, att ett belopp anvisas för åtgärder inom olika departements 
områden. 

På sikt måste rättsväsendet över lag söka anpassa sig till det läge med 
större resursknapphet som vi måste räkna med framöver. De möjligheter 
som står till buds för att i ordnade former minska utgifterna inom 
rättsväsendet eller hejda deras tillväxt är dels att ändra lagstiftningen i 
olika avseenden, dels att ge olika verksamheter en effektivare organisa
tion. Ett omfattande arbete med denna inriktning ·pågår f.n. inom justi
tiedepartementet och i olika kommitteer under departementet. Jag kom
mer också att ta initiativ till ytterligare sådana åtgärder. 

Av de åtgärder som förbereds och som jag räknar med kommer att 
minska utgifterna inom justitiedepartementets område de närmaste bud
getåren eller inom samma period leda till en effektivare organisation vill 
jag först nämna den av 1981 års polisberedning föreslagna omorganisa
tionen av polisväsendet. En proposition avlämnas, som jag har anfört 
tidigare, denna dag. Jag har vidare gett beredningen i uppdrag att lägga 
fram förslag till en effektivare organisation på regional nivå inom polis
väsendet. 

Som jag också har nämnt tidigare planeras även för åklagarväsendets 
del en omorganisation. Riksdagen har nyligen i huvudsak godtagit de 
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riktlinjer som regeringen har (prop. 1982/83: 158) föreslagit för en änd
rad regional indelning. En särskild utredare har lagt fram ett förslag till 
omorganisation av riksåklagarens kansli. Förslaget övervägs f.n. i rege
ringskansliet. När det gäller den lokala organisationen avser jag att inom 
kort ta initiativ till en översyn. Jag räknar med att dessa olika projekt 
skall resultera i en effektivare organisation inom åklagarväsendet. 

Vad gäller domstolsväsendet har jag nyligen lagt fram ett förslag 
(prop. 1983/84:78) som syftar till att effektivisera verksamheten vid 
framförallt de allmänna domstolarna, bl.a. genom ändrade dom
förhetsregler. Detta och andra förslag sammantagna bör på sikt kunna 
leda till icke obetydliga rationaliseringar för de allmänna domstolarna. 
Jag vill också erinra om att genom fastighetsdataprojektet årligen vissa 
resurser frigörs inom tingsrättsorganisationen. 

Den under finansdepartementet hörande skatteförenklingskommitten 
har vittgående direktiv för en reform av taxeringsförfarandet och skat
teprocessen. Om de förenklingar m.m. i skattesystemet och av skattepro
cessen som diskuteras i direktiven kan genomföras kommer belastning
en på de allmänna förvaltningsdomstolarna att minska. 

Slutligen vill jag bland förenklings- och besparingsprojekten inom 
justitiedepartementets område särskilt nämna den pågående översynen 
av rättshjälpssystemet. Rättshjälpskommitten har i uppdrag att undersö
ka vilka förändringar som kan göras i rättshjälpslagstiftningen för att 
öka effektiviteten och minska kostnaderna. 
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A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Statsrådsberedningen 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

12 035 939 
13 942 000 
14 688 000 

1983/84 Beräknad ändring 
1984/85 

Personal 
Summa 62 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

Representationsbidrag 

Summa 

13 904 000 
112 502 000) 

38 000 

13 942 000 

+ 746 000 
l+-612 000) 

+ 746 000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 14 688 000 kr. Anslaget har beräknats med utgångs
punkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 14 688 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

I därav lönekostnader) 
Hedel för kampen mot 

narkotikan 

Summa 

27 790 882 
44 870 000 
45 997 000 

1983/84 

155 

29 870 000 
127 025 000) 

15 000 000 

44 870 000 

Beräknad ändring 
1984/85 

+ 1 127 000 
I+ 550 000) 

+ 1 127 000 
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I likhet med vad som har skett för innevarande budgetår bör för nästa 
budgetår medel för kampen mot narkotikan beräknas under anslaget. 
Beloppet beräknas till 15 milj. kr. I denna del vill jag anföra följande. 

Narkotikakommissionen, som har till uppdrag att lämna förslag om 
en samordning av samhällets insatser mot narkotikan, har under 1983 
lagt fram ett antal förslag till intensifierade ågärder mot narkotikan. 
Förslagen har berört bl.a. polisens, kriminalvårdens, skolans och social
tjänstens ansvarsområden. För de åtgärder som kunde bli aktuella ge
nom kommissionens verksamhet anvisades under budgetåret 1983/84 15 
milj. kr. Beloppet har genom regeringsbeslut använts för att genomföra 
kommissionens förslag. Bl.a. har 4,5 milj. kr. använts för åtgärder som 
syftar till att intensifiera narkomanvården, bl.a. genom ett ökat samar
bete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård. Vidare har polis-, åkla
gar- och kriminalvårdssektorerna tillförts sammanlagt ca 7 milj. kr. för 
ytterligare åtgärder mot narkotikamissbruket. På samma sätt har tullver
ket fått ca 1,5 milj. kr. för att i enlighet med narkotikakommissionens 
förslag bl.a. vidta åtgärder för en utökad last- och godskontroll. 

Narkotikakommissionen kommer att lägga fram ytterligare förslag. 
Kommissionen kommer dessutom att sammanfatta sina förslag i ett 
slutbetänkande som kan väntas föreligga i början av år 1984. Som jag 
tidigare har sagt (se under avsnittet Åtgärder mot brott) har regeringen 
för avsikt att under hösten 1984 lägga fram ett samlat program för 
insatserna mot narkotikan. Jag beräknar nu 15 milj. kr. för olika narko
tikabekämpande projekt. Den närmare fördelningen av beloppet kom
mer att ske senare genom beslut i regleringsbrev. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 45 997 000 kr. Anslaget har beräknats med utgångs
punkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiedepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 45 997 000 kr. 

A 3. Kommitteer m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

21 914 066 
20 000 000 
21 000 000 

Reservation 2 098 675 

Sju nya kommitteer har tillsatts under år 1983. Dessa är barn- och 
ungdomsdelegationen, 1983 års rösträttskommitte, 1983 års småhusköp
utredning, 1983 års häktningsutredning, samerättsutredningen, 1983 års 
bostadsrättskommitte och utredningen om pantsättning av patent och 
patentansökningar. 

Under år 1983 har följande fjorton kommitteer avslutat sina uppdrag, 
nämligen konkurslagskommitten, varumärkesutredningen, stiftelseut" 
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redningen, förmögenhetsbrottsutredningen, l 977 års sexualbrottskom
mitte, militäransvarskommitten, LTO/LOB-utredningen, miljöskadeut
redningen, förvaltningsutredningen, patentprocessutredningen, utred
ningen om internationella faderskapsfrågor, tjänstansvarskommitten. 
utredningen om tunnelbanebevakningen och utredningen om en över
syn av riksåkla_garens kansli. 

Jag beräknar högst 0,8 milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning 
om rättsväsendets informationssystem (RI). 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 21 000 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations
anslag av 21 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1982(83 Utgift 
1983(84 Anslag 
1984(85 Förslag 

928 831 
1 050 000 
1 050 000 

Reservation 1 746 697 

Anslagsbeloppet bör för nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsan
slag av 1 050 000 kr. 

A 5. Information om lagstiftning m.m. 

1982(83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1983/84 Förslag 

571 449 
1 000 000 
1 000 000 

Reservation 1 731 705 

· Anslagsbeloppet bör för nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om lagstiftning m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa 
ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 

3 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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B. POLISVÄSENDET 

B I. Rikspolisstyrelsen 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

220 766 000 
225 640 000 
541 430 000 
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Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisvä
sendet. Inom styrelsen finns en avdelning med två polisbyråer, en avdel
ning med en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med 
en personalbyrå, en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för datafrå
gor. Vidare finns en säkerhetsavdelning med tre byråer (anslag B 2). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Summa 538 -38 

Anslag 
Förvaltningskostnader 104 629 000 +11 207 000 + 9 998 000(1) 

(därav lönekostnader) (86 803 000) (+ 6 745 000) (+ 7 318 000) 
Lokalkostnader 67 660 000 + 4 810 000 + 2 427 000 
Löner och utrustning till 

extra polismän m. fl. +312 525 000(2) 
Avgifter till data-

maskinfonden m.m. 35 100 000 + 2 793 000 + 1 023 000 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m.m. i kv. Kronoberg 11 581 000 808 000 3 513 000 

Passformulär m. 111. 6 670 000 + 1 000 000 6 670 000(3) 
Engångsanvisning + 1 000 000 

Summa 225 640 000 +20 002 000 +315 790 000 

( 1) I anslagsposten ingår kostnader som förs över från anslagen B 4, B 5 och 
8 9. 

(2) Anslagsposten har förts över från anslagen B 4 och B 5. 

(3) Anslagsposten har förts över till anslaget B 4. 

Rikspolisstyrelsen 

1. Huvudförslag 236 533 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 14 543 000 kr. 
3. Rikspolisstyrelsen föreslår att antalet elever i grundutbildningen 

ökas från 200 till 300. Styrelsen föreslår vidare att kompletteringsutbild
ning anordnas för de polismän som - inför utbildningsreformen som 
väntas träda i kraft den I juli 1984 - inte har genomgått assistentkursen. 
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Kompletteringsutbildningen innebär att lönekostnaderna till lärare ökar 
med ca 720 000 kr. och att omkostnaderna för den centralt anordnade 
utbildningen ökar med ca 792 000 kr. 

4. Under anslagsposten Avgifter till datamaskinfonden m.m. föreslår 
styrelsen en ökning från 35 I 00 000 till 37 893 000 kr. Styrelsen föreslår 
vidare att anslagsposten tillförs ytterligare en delpost, benämnd "Utbild
ning i ADB". Av anslagsökningen utgörs 690 000 kr. av den nya delpos
ten. 

Föredragandens överväganden 

Den organisatoriska översyn av rikspolisstyrelsens organisation som har 
gjorts av 1981 års polisberedning är nu avslutad. Beredningens slutliga 
förslag beträffande styrelsens framtida uppgifter och organisation redo

visades i april 1983 i betänkandet (Ds Ju 1983: IO) Polisorganisationen. 
Beredningen har vidare i september 1983 överlämnat betänkandet 
( Ds Ju 1983: 15) Rekrytering och utbildning inom polisväsendet. Försla
gen har remissbehandlats. I en proposition (prop. 1983/84:89) som 
avlämnas denna dag har ställning tagits till bl.a. de förslag som gäller 
rikspolisstyrelsen. Förslagen i propositionen förutsätts genomföras den 
I juli 1984. Vissa av de föreslagna åtgärderna leder till ett minskat 
personalbehov vid styrelsen. Anslagsberäkningen grundar sig på försla
gen i den propositionen. 

Den succesiva förbättringen av vakanssituationen inom polisväsendet 
har medfört att det f.n. finns omkring I 000 polismän som har genomgått 
grundutbildning och fullgjort s.k. alterneringstjänstgöring, men som 
ännu inte har fått tjänst inom ett polisdistrikt. Dessa polismän tjänstgör 
således i polisdistrikten utöver gällande personaltablå. Med hänsyn till 
bl.a. det gynnsamma personalläget har jag bedömt att antagningen av 
aspiranter till polishögskolan kan begränsas till 200 under nästa och de 
därpå följande två budgetåren (3). 

Polisberedningens förslag på utbildningsområdet innebär bl.a. orga
nisatoriska förändringar. Jag avser att i den tidigare nämnda propositio
nen (avsnitt 2.4 ) föreslå att dessa förändringar i huvudsak genomförs 
under det kommande budgetåret. 

Reformerna i övrigt på utbildningssidan, bl.a. i fråga om grundutbild
ningen, avses däremot bli genomförda först fr.o.m. den 1 juli 1985. Det 
är emellertid angeläget att den kompletteringsutbildning som rikspolis
styrelsen föreslår genomförs snarast möjligt. Jag beräknar medel för att 
under budgetåret utbilda omkring 1 300 av de ca 4 500 polismän som 
behöver kompletteringsutbildningen (3). 

På utbildningssidan krävs vidare ytterligare insatser i fråga om be
kämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Jag beräknar ca 1,4 milj. 
kr. till rikspolisstyrelsens förfogande för särskild utbildning av polismän 
som skall syssla med bekämpning av denna brottslighet. 
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I anslutning till förslagen i den nyss nämnda propositionen om riks
polisstyrelsens uppgifter och organisation och om utbildningsorganisa
tionen bör också anslaget för rikspolisstyrelsens verksamhet ses över. 
Följande förändringar bör ske av anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen för det 

kommande budgetåret. 
Lönekostnader till extra polismän (polisaspiranter) m.fl., 308 748 000 

kr., har förts över från anslaget R 4. Lokala polisorganisationen: För

valtningskostnader. 
Lönekostnader till sådan personal från den lokala polisorganisatio

nen som kommenderas in för tjänstgöring vid rikspolisstyrelsen har förts 
över från anslaget B 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostna
der. För detta ändamål har jag beräknat 2 milj. kr. 

Kostnader 1~~ inventarier och utrustning till polishögskolan, 300 000 
kr., har förts över från anslaget B 5. Lokala polisorganisationen: Utrust
ning. 

Kostnader för personlig utrustning till polisaspiranter m.fl., I 020 000 
kr., har förts över från anslaget B 5. Lokala polisorganisationen: Utrust

ning. 
Kostnader för bidrag till den internationella kriminalpolisorganisa

tionen, Interpol, I 679 000 kr., har förts över från anslaget B 9. Diverse 
utgifter. 

Kostnader för passformulär m.m. har förts över till anslaget B 4. 
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader. 

För nästa budgetår bör medel för rikspolisstyrelsens verksamhet be
räknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Den besparing som skulle ha 
följt av en tillämpning av huvudförslaget för anslaget B 3. Statens kri
minaltekniska laboratorium tas, som jag nämner i anslutning till det 
anslaget, ut under förevarande anslag. 

I de tilläggsdirektiv som nyligen har lämnats till polisberedningen har 
jag aktualiserat frågan om inrättande av en tjänsteförslagsnämnd inom 
polisväsendet. Om utredningsarbetet skulle leda till" att en sådan nämnd 
inrättas under kommande budgetår vid rikspolisstyrelsen räknar jag 
med att nämndens kansliorganisation skall kunna rymmas inom den 
ram som jag har beräknat för styrelsen. 

Jag vill också upplysningsvis nämna att jag avser att inom kort ta upp 
en fråga om rätt för rikspolisstyrelsen att bedriva viss uppdragsverksam
het. Styrelsen bör ges ett bemyndigande dels att bedriva konsultverksam
het inom ADB-området med särskild inriktning på datasäkerhet, dels att 
sälja sådan programvara som har utarbetats vid styrelsen. Verksamheten 
kommer delvis att avs_e sådana kunskaper eller sådana program som 
finns inom avdelning D (särskilda polisverksamheten). Jag återkommer 
till regeringen med förslag till närmare bestämmelser om verksamheten. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 
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att till Rik5polisstyrelsen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 541 430 000 kr. 

B 2. Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot 
rikets säkerhet m.m. 

1983/84 Anslag 127 707 000 
1984/85 Förslag 137 156 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 141710000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör uppgå till 137 156 000 kr. under nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskild poli.n•erksamhet för hindrande och uppdagande al' brou 
mot rikets säkerhet m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 137 156 000 kr. 

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

18 363 000 
18 172 000 
18 490 000 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet som är beläget 
i Linköping. 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på 

tre avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra krimi
naltekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt 

domstolar och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhets

område. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Personal 
Summa 71 +2 

Anslag 
Förvaltningskostnader 13 337 000 +2 463 000 +1 312 000 

(därav lönekostnader) (11 534 000) (+ 801 000) (+ 947 000) 
Lokalkostnader 3 540 000 + 160 000 294 000 
Övriga utgifter 510 000 + 225 000 + 100 000 
Engångsanvisning 800 000 800 000 800 000 

18 187 000 +2 048 000 + 318 000 

Ersättning för utförda 
undersökningar m. m. -15 000 

Summa 18 172 000 +2 048 000 + 318 000 

Rikspolisstyrelsen 

I. Huvudförslag 18 382 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 460 000 kr. 

3. Om huvudförslaget tillämpas på anslaget till statens kriminal

tekniska laboratorium innebär det att ca tre tjänster inte kan återbesättas 

när vakanser uppkommer samt att kostnaderna för resor och expenser 

måste skäras ned. 

4. Antalet ärenden till skrifttekniska avdelningen, handstilssektionen, 

har ökat kraftigt de senaste fem åren och även under första kvartalet 

1983 har en fortsatt kraftig ökning kunnat noteras. Avdelningen bör 

därför tillföras en tjänst som förste byråingenjör/byråingenjör ( + 
129 220 kr.). 

5. Även i år bör en ny tjänst inrättas vid kemiska sektionen eftersom 

antalet jämförande analyser av narkotika har ökat. Styrelsen föreslår 

därför att en tjänst som kemist inrättas vid kemiska sektionen och att en 

tjänst som laboratorieassistent samtidigt dras in ( + 15 180 kr.). 

6. Styrelsen yrkar bl.a. 380 000 kr. för en mikrospektrofotometer, 

250 000 kr. för en gaskromatograf samt 50 000 kr. för en centrifug. 

Föredragandens överväganden 

Under budgetåret 1982183 har antalet inkomna ärenden minskat i för

hållande till tidigare år. Antalet oredovisade ärenden har kunnat bringas 

ned och uppgår till drygt 500, vilket motsvarar en minskning med 5 %. 

Antalet narkotikaärenden har minskat medan en stadig ökning har skett 

av skrifttekniska ärenden. Tidigare erfarenheter visar dock att sådana 
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fluktuationer är återkommande och det är därför troligt att ökningen av 

antalet ärenden fortsätter i ett något längre perspektiv. 

Personalläget är liksom tidigare bekymmersamt. Laboratoriet fyller en 

viktig uppgift i samhällets insatser mot framför allt den grövre brottslig

heten. Laboratoriet kan inte självt påverka ärendetillströmningen. Det är 

mot denna bakgrund inte möjligt att tillämpa huvudförslaget på anslaget 

till laboratoriet. Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av 

huvudförslaget har i stället tagits upp under anslaget B I. Rikspolissty

relsen (se nämnda anslag). 

Alltsedan kilometerbeskattning infördes år 1974 har teknisk under

sökning av kilometerräknarapparater, som misstänks ha blivit utsatta 
för manipulation, utförts för polismyndigheternas räkning av tekniker 

vid bl.a. riksskatteverket. Enligt sin instruktion sk.all laboratoriet utföra 

laboratorieundersökningar som föranleds av misstanke om brottslig gär
ning. Jag har efter samråd med chefen för finansdepartementet funnit att 

undersökningarna lämpligen bör nyttas över från riksskatteverket till 

laboratoriet. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn till detta. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

18 490 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 18 490 000 kr. 

B 4. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

4 094 316 000 
3 825 304 000 
3 767 834 000 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta 

inseendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i 

länet. I varje län utom i Gotlands län finns hos länsstyrelsen en länspo

lischef. Länen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I 

varje polisdistrikt finns en polisstyrelse. 

0 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 
Tjänstemän i polischefs-

karriären 
Övriga polismän I exkl. per-

sonal i rekryteringskårenl 
Annan personal 

Summa 

Anslag 
Lönekostnader till polis-

personal 
Lönekostnader till extra 

polismän I polis-
aspiranter! m. fl. 

Lönekostnader till admi-
nistrativ personal m. fl. 

Ersättningar till 
sakkunniga 

Sjukvård 
Reseersättningar, expen-

ser m. m. 
Reseersättningar för över-

vaknings- och utrednings-
verksamhet 

Lokalkostnader 
Kostnader för förpassning, 

pol i ti transporter samt för 
kost och sjukvård för om-
händertagna personer m. m. 

Ersättning för skador på 
polismans egendom 

Ersättning till enskilda 
för bi träde åt ordnings-
makten 

Vissa kostnader för för-
undersökning m. m. 

Passformulär m.m. 
Övriga utgifter 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kv. Kronoberg 

Summa 

278 

15 922 
4 811,5 

21 011, 5 

2 243 065 000 

308 748 000 

591 204 000 

18 702 000 
6 325 000 

117 560 000 

24 200 000 
469 528 000 

16 198 000 

246 000 

50 000 

8 596 000 

1 000 000 

19 882 000 

3 825 304 000 

Rikspolis
styrelsen 

+123 848 000 

+ 26 593 000 

+ 37 249 000 

+ 2 805 000 
+ 949 000 

+ 23 053 000 

+ 3 630 000 
+ 70 542 000 

+ 2 430 000 

+ 37 000 

+ 1 289 000 

+ 4 645 000 

+297 070 000 

111 Anslagsposten har förts över till anslaget B 1. 

121 Anslagsposten har förts över från anslaget B 1. 

Före
draganden 

+146 978 000 

-308 748 00011) 

+ 47 664 000 

+ 935 000 

+ 6 687 000 

+ 2 074 000 
+ 33 414 000 

+ 1 709 000 

+ 37 000 

+ 1 289 000 
+7 670 000121 

+2 821 000 

- 57 470 000 

40 

"' 
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Rikspolisstyrelsen 

I. Huvudförslag 4 023 502 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning 283 046 000 kr. 

3. Om huvudförslaget tillämpas på anslaget drabbar detta till allra 
största delen kostnaderna för personal, vilket skulle innebära att ca 600 

tjänster inte kan återbesättas när vakanser uppkommer. 

4. För budgetåret 1984/85 yrkar rikspolisstyrelsen inga nya tjänster. 
För att förstärka polisstyrelsernas kanslier föreslås att fem tjänster som 

polisinspektör inrättas genom omfördelning från andra verksamhetsom
råden. 

Föredragandens överväganden 

Förslagen i prop. 1983/84:89 om polisens organisation, m.m. berör även 
den lokala och regionala polisorganisationen, på det lokala planet 
befogenhetsfördelningen mellan polisstyrelsen och polischefen i ett di
strikt och på det regionala planet den regionala organisationen i Stock
holms, Göteborgs och Bohus samt Jämtlands län. Förslagen i propositio

nen har beaktats vid anslagsberäkningen. 
Som jag har nämnt tidigare har medel förts över till anslaget B I. 

Rikspolisstyrelsen för lönekostnader till extra polismän (polisaspiran

ter) m.m. Kostnader för passformulär m.m. har däremot förts över från 
anslaget B I. Rikspolisstyrelsen till förevarande anslag. 

För innevarande budgetår tillfördes inte polisväsendet några nya 
tjänster. I stället skedde en viss omfördelning av tjänster till vissa ange

lägna verksamhetsområden. Dessutom löstes samtliga återstående s.k. 

vakansmedelstjänster in. Antalet tjänstemän som upphöll sådana tjäns

ter motsvarade 418 årsarbetskrafter. 
Viss verksamhet inom polisen bör även i fortsättningen prioriteras. 

Som jag har anfört förut under rubriken Åtgärder mot brott gäller detta 

bl.a. kampen mot narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottslig

heten. 
Vad beträffar intensifierade insatser mot narkotikabrottsligheten får 

jag hänvisa till vad jag har anfört i anslutning till anslaget A 2. Justitie

departementet. 
Beträffande kampen mot den ekonomiska brottsligheten har den av 

regeringen tillkallade kommissionen (Ju 1982 :05) mot ekonomisk brotts
lighet i en skrivelse till regeringen föreslagit vissa åtgärder för en för

stärkning av polisens resurser. Kommissionen föreslår att de enheter 

inom polisen som sysslar med denna brottsbekämpning förstärks med 
150 polismanstjänster och 23 administrativa tjänster. Vidare har kom
missionen föreslagit särskild utbildning av polispersonalen samt ny ut
rustning i form av dataterminaler m.m. 

Polisväsendets resurser för kampen mot den ekonomiska brottslighe-
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ten måste förstärkas. Jag ansluter mig i allt väsentligt till de förslag om 
resursförstärkningar som kommissionen har lagt fram. Med hänsyn till 
de kvalificerade arbetsuppgifterna måste utredningspersonalen vid de 

ekonomiska rotlarna genomgå en omfattande ekonomisk utbildning. 
Det är därför inte möjligt att genomföra den önskvärda resursförstärk
ningen på en gång. Som jag tidigare har sagt (se avsnittet Åtgärder mot 
brott) har regeringen för avsikt att under hösten 1984 lägga fram ett 

samlat program med förslag till inriktning av bekämpningen av narko
tika och narkotikabrottslighet samt ekonomisk kriminalitet och till re

sursanvändningen på de aktuella områdena. Jag vill emellertid redan nu 

avisera att jag avser att i samband med utfärdande av regleringsbrev för 
polisväsendet föreslå regeringen att resurserna inom polisväsendet om

fördelas så att 50 polismän avdelas för bekämpningen ay den ekonomis

ka brottsligheten. Det är min avsikt att. föreslå regeringen att den nu 
berörda omfördelningen av polismanstjänster skall genomföras genom 
att tjänster för övervakningspersonal dras in. 

Beträffande medel för särskild utbildning av den nu berörda perso
nalen får jag hänvisa till vad jag har anfö.rt i anslutning till anslaget B I. 
Rikspolisstyrelsen. 

För nästa budget:1r bör medel för verksamheten beräknas med ut
gångspunkt i huvudförslaget. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 3 767 834 000 kr. 
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B 5. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

11 113 000 
13 626 000 
27 350 000 

Inventarier och annan 
utrustning till nya 
polislokaler 

Inventarier och utrust-
ning till polishög-
skolan 

Möbler, kontorsmaskiner 
och andra inventarier 

Personlig utrustning 
Övrig utrusting 

Summa 

Reservation ~ 495 000 

1983/84 Förslag 1984/85 

Rikspolis-
styrelsen 

7 531 000 29 559 000 

300 000 820 000 

1 200 000 8 000 000 
970 000 3 530 000 

3 625 000 8 766 000 

13 626 000 50 675 000 

( 1) Anslagsposten har förts över till anslaget B 1. 
(2) Delar av anslagsposten har förts över till anslaget B 1. 

Rikspolisstyrelsen 

43 

Före-
draganden 

25 000 000 

- ( 1) 

520 000 
300 000(2) 

1 530 000 

27 350 000 

I. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

beräknar styrelsen 29 559 000 kr., varav 2 milj. kr. som reserv för oför

utsedda lokalbehov. 

2. För utbyte av förslitna möbler, kontorsmaskiner och andra inven

tarier vid polishögskolan i Solna och Ulriksdal, polishundsektionen i 

Sollefteå samt trafikutbildningssektionen i Strängniis begär styrelsen 

820 000 kr. 

3. Styrelsen begär sammanlagt 8 milj. kr. till möbler och andra inven

tarier. För bl.a. komplettering av möbler och andra inventarier beräknas 

3 200 000 kr. För kontorsmaskiner beräknas 600 000 kr. För utbyte av 

telefonväxlar av äldre typ beräknar styrelsen 4 200 000 kr. 

4. För personlig utrustning yrkar styrelsen 3 530 000 kr., varav 

1 530 000 kr. för nyanskaffning av uniformer till 300 polisaspiranter 
samt 2 milj. kr. till annan utrustning. 

Sa. För förvaringsskåp och utrustning för larmskydd och manöver

bord m.m. begär styrelsen 150 000 kr. 
5b. För kriminalteknisk utrustning beräknar styrelsen 4 366 000 kr., 
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varav bl.a. I I 00 000 kr. för utrustning till narkotika- och spaningsrotlar. 
5c. För anskaffning av kartutrustning ( diavisionsapparater) beräknas 

100 000 kr. 
5d. För utbyte och nyanskaffning av bl.a. ett antal räddningsbåtar med 

motor och trailer samt kroppsskyddsutrustning och tårgasvapen begär 
styrelsen 4 milj. kr. 

5e. För fjällräddningsutrustning beräknas 150 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som jag har nämnt i anslutning till arislaget B l. Rikspolisstyrelsen har 

medel förts över till det anslaget för kostnader för inventarier och utrust
ning till polishögskolan och för personlig utrustning till polisaspiranter 

m.fl. 
För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

beräknar jag 25 milj. kr., varav I milj. kr. som reserv för oförutsedda 
lokalbehov. Under posten Övrig utrustning beräknar jag bl.a. 120 000 kr. 
för fjällräddningsutrustning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

27 350 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 27 350 000 kr. 

B 6. Inköp av motorfordon m.m. 

1982/83 Utgift 34 367 000 Reservation 37 587 000 
1983/84 Anslag 52 343 000 
1984/85 Förslag 55 107 000 

1983/84 Förslag 1984/85 

Rikspolis- Före-
styrelsen draganden 

Utgifter 
Bilar och motorcyklar m. m. 42 599 000 64 384 000 50 392 000 
Radioutrustning m. m. 6 304 000 32 825 000 5 100 000 
Hästar och hundar m. m. 3 615 000 4 800 000 2 365 000 
Trafikövervaknings-

materiel m. m. 2 270 000 3 625 000 800 000 
Utveckling av ny ut-

rustning 55 000 66 000 50 000 

Summa utgifter 54 843 000 105 700 000 58 707 000 

Inkomster 
Räntor 2 500 000 3 600 000 

Nettoutgifter under anslaget 52 343 000 55 107 000 
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Rikspolisstyrelsen 

I a På grund av personalökning vid ekonomiska rotlar och narkotika
rotlar yrkar styrelsen sammanlagt 48 nya bilar, varav till rikskriminalen 
tre nya bilar. 

I b. Styrelsen anser att det utbyte som började under budgetåret 1977 I 
78 av personbilar avsedda för patrullering med en polisman mot bilar 
avsedda för patrullering med två polismän bör fortsätta. Det fr.o.m. 
budgetåret 1975176 påbörjade försöket med förlängning av bruknings
tiden för bilar bör fortsätta. 

Sammanlagt bör ca 550 bilar och 30 motorcyklar bytas ut för en 
ko~nadav59925000kr. 

I c. Styrelsen begär utbyte av sex båtar. varav tre under budgetåret 
1984/85 till en beräknad kostnad av 3 500 000 kr. 

2a. Styrelsen begär 11 850 000 kr. för utbyte av radiostationer tillhö
rande civilförsvaret. För modifiering av polisväsendets radiosystem 70, 
komplettering med fjärrmottagare, nattkoppling av stationer m.m. begär 
styrelsen 750 000 kr. Styrelsen begär vidare 500 000 kr. för 25 reservbas
stationer. 

2b. För radiosystem 80, som är under inmontering i Stockholm, Gö
teborg och Malmö, begär styrelsen sammanlagt 9 555 000 kr. 

2c. För fortsatt modifiering av fjällradiosystemet begär styrelsen 
1 200 000 kr. 

2d. Styrelsen yrkar 750 000 kr. för inköp av mångkanaliga bandspela-
re. 

2e. För trafikövervakningen i Stockholm begär styrelsen två TV
kameror till en kostnad av 700 000 kr. 

2f. För annan radioutrustning begär styrelsen sammanlagt I 546 000 
kr. 

2g. För utrustning till en reservledningscentral i kvarteret Kronoberg 
begär styrelsen 600 000 kr. 

3. Styrelsen yrkar 270 000 kr. för att byta ut tio hästar, 4 090 000 kr. för 
utbyte av 85 övervakningshundar och 390 000 kr. för att byta ut fem 
narkotikahundar. Bidraget till Svenska brukshundklubben för avelsbe

främjande åtgärder föreslås utgå med oförändrat belopp 50"000 kr. 
4. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervaknings

materiel begär styrelsen totalt 3 625 000 kr., varav 1 800 000 kr. för inköp 
av alkoholmätare. 

5. För teknisk utveckling av ny utrustning inom polisområdet yrkar 
styrelsen 66 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För utbyte av ca 500 bilar beräknar jag omkring 51 milj. kr. Jag beräknar 
också medel för utbyte av 20 terrängskotrar ( l b ). 
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För inköp av radioutrustning har jag bl.a. beräknat ca 2 milj. kr. för 

fortsatt utbyggnad av polisens nya radiosystem och I milj. kr. för fjäll

radio (2a, 2b och 2c). 

Jag beräknar medel för utbyte av sammanlagt 45 hundar, varav fem 

narkotikahundar (3). Vida.-.~ beräknar jag 600 000 kr. för inköp av alko

holmätare att användas vid polisens kontroller av fordonsförares nyk

terhet ( 4). 

Jag anser. efter samråd med chefen för finansdepartementet, att ansla

get bör omfattas av en fortsatt försöks verksamhet med ränteincitament. 

Försöket, som inleddes innevarande budgetår, syftar till att ge myndig

heterna ett ekonomiskt incitament att under budgetåret bättre hushålla 

med anvisade medel. Myndigheterna bör således beakta den räntemäs

siga skillnaden för statskassan mellan den medelsförbrukning som sker 

tidigt resp. sent under budgetåret. Försöket innebiir att under anslaget 
upptagna medel placeras riintebärande i riksgäldskontoret. Jag har vid 

medelsberäkningen beaktat det med hänsyn till normal förbrukningstakt 

förväntade medelstillskottet i form av ränta. vilket framgår av 

sammanställningen. I den mån förbrukningen kan senareläggas i förhål
lande till den normala förbrukningstakten får överskjutande räntein

täkter disponeras av rikspolisstyrelsen. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

55 I 07 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inköp av motorfordon m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 55 I 07 000 kr. 

8 7. Underhåll och drift av motorfordon m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

Underhåll och drift 
av fordon m. m. 

Underhåll och vård 
av materiel m. m. 

Summa 

173 354 000 
193 996 000 
201 903 000 

1983/84 

161 799 000 

32 197 000 

193 996 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Rikspolis
styrelsen 

+25 116 000 

+ 7 923 000 

+33 039 000 

Före
draganden 

+ 3 187 000 

+ 4 720 000 

+ 7 907 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 227 035 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget beräknas med utgångspunkt i huvudför

slaget. 
Jag har under posten Underhåll och drift av fordon m.m. beräknat en 

minskning av drivmedelsförbrukningen i fråga om tjänstebilar med I 0 

milj. kr. och helikopterverksamheten med 5 milj. kr. jämfört med inne

varande budgetår. Enligt min mening kan dessa besparingar genomföras 
utan att polisens utryckningsverksamhet och andra angelägna arbets

uppgifter eftersätts. Inte heller polisens möjligheter att utföra ambulans
och räddningsflygningar kommer att påverkas av den minskade medels

tilldelningen. 
Under posten Underhåll och vård av materiel m.m. beräknar jag, efter 

samråd med chefen för socialdepartementet, I 540 000 kr. till driftbidrag 

för statens hundskola i Sollefteå. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

20 I 903 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Underhåll och drift av moto~fordo11 m.m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 20 I 903 000 kr. 

8 8. Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg 

1983/84 Anslag 1 000 
1984/85 Förslag 1 000 

Personal 
Summa 

1983/84 

74 

Beräknad ändring 1984/85 

Rikspolis
styrelsen 

Före
draganden 

Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingår som en sektion i 
rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Kontorets huvuduppgift är att svara för 
samordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnyttjarna i 

kvarteret. Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, 
Stockholms polisdistrikt med vaktdistrikt, kriminalvårdsverkets allmän

na häkte i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt, 
delar av Stockholms tingsrätt samt byggnadsstyrelsens fastighetsdrift. 
Dessutom ingår brottsförebyggande rådet, datainspektionen och läns
åklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län i den gemen
samma telefonväxeln. Antalet tjänstemän inom kvarteret uppgår till ca 
3 000. I kontorsdriften ingår telefontjänst, lokalvård, post- och godsmot-
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tagning, tele- och svagströmsservice, inventarieservice. reproduktions
central, simhall och bevakning samt förvaltning av sport- och motions
hallar. hör- och filmsalar, restaurang och cafeteria, garage och parke
ringsutrymmen. 

Kostnaderna för kontorsdriften fördelas i förhållande till den lokalyta 
som varje myndighet disponerar. Den ersättning myndigheterna betalar 
tillförs anslaget, som i statsbudgeten förs upp med bara ett formellt 
belopp av I 000 kr. Regeringen fastställer i regleringsbrevet en stat för 

verksamheten. 

Rikspolisstyrelsen 

I. Inom ramen för lokalkostnaderna yrkar styrelsen medel för ytterli
gare fem lokalvårdare ( + 580018 kr.) för städning av lokalytor där 
städning p.g.a. andra angelägna städuppgifter hittills har eftersatts. 

2. Styrelsen yrkar inom ramen för expenser I 00 000 kr. för ny förråd
sinredning, s.k. kompaktusanläggningar, för att därigenom kunna mins
ka behovet av förrådslokaler. 

Vidare yrkar styrelsen 85 000 kr. för renovering av monitorer i bevak
ningscentralen samt 74 000 kr. för utbyte av skrivare och kringutrustning 
till bevakningsdatorn. 

3. För kostnader i samband med utflyttning av enheter ur rikspolissty
relsen yrkas 133 000 kr. och för inredning 630 000 kr. 

Reproduktionscentralens kostnader för expenser debiteras nyttjarna 
i förhållande till utfört arbete. 

De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduk
tionscentralen framgår av följande sammanställning. 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Engångsanvisning 
Kostnader för reproduktionscen
tralen (endast expenser) 

Summa 

Inkomster 
Bidrag till kontorsdriften från 

lokalnyttjarna 
Ersättning för vid reproduktions

centralen utfört arbete 
Ersättning från vissa nyttjare av 

badanläggningen, telefonväxeln 
m. m. 

Summa 

Beräknad kostnad 
10 834 000 

53 000 
10 000 

22 575 000 
12 164 000 

763 000 

1 587 000 

47 986 000 

45 147 000 

1 587 000 

1 252 000 

47 986 000 
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Föredragandens överväganden 

Kostnaderna för kontorsdriften och reproduktionscentralen beräknar 

jag med utgångspunkt från en tillämpning av huvudförslaget till ca. 44, 7 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg för bud

getåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 9. Diverse utgifter 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

3 808 000 
5 000 000 
3 321 000 

Från detta anslag betalas bl.a. bidrag till föreningar för anställda vid 

polisväsendet. I övrigt betalas från anslaget bl.a. kostnader för efterspa

ning av försvunna personer. 
Kostnader för sådan polisverksamhet som inte skall betalas från annat 

anslag betalas från detta anslag efter särskilda beslut av regeringen. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 5 000 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som jag har nämnt i anslutning till anslaget B I. Rikspolisstyrelsen har 

till det anslaget förts över medel för kostnader för bidrag till den inter

nationella kriminalpolisorganisationen, Interpol. 

Jag beräknar anslaget till 3 321 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Diverse utgifter för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 3 321 000 kr. 

B 10. Byggnadsarbeten för polisväsendet 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslagl1) 
1984/85 Förslag 

132 879 729 
1 000 
1 000 

Behållning 202 274 318 

111 Härtill kommer 29 500 000 kr. som anvisats med stöd av finansfullinakten. 

Från anslaget betalas utgifter för investeringar i byggnader för främst 

polisväsendet samt för inlösen av polishus. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den I januari 1965, då staten åtog sig 
att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal polishus upp

förts efter kommunala och enskilda åtaganden. 

4 Riksdagen 1983/84. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Denna del av polishusbyggandet, som har skett samarbete med 
byggnadsstyrelsen. har avvecklats. Staten har löst in ett antal av dessa 
hus. Enligt beslut av regeringen får styrelsen träffa köpeavtal för förvärv 
av färdigställda polishus enligt vilka betalningen av köpeskillingen delas 
upp på flera budgetår. Avtal som träffas under budgetåret 1983/84 samt 
under tidigare budgetår träffade avtal får medföra kostnader om tillsam
mans högst I 0 milj. kr. för innevarande budgetår. Avtalen skall godkän
nas av regeringen. Styrelsen föreslår att 30 milj. kr. får disponeras för 
budgetåret 1984/85 för förvärv av färdigställda enskilt eller kommunalt 
byggda polishus. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår beräknar jag 10 milj. kr. för inlösen av polishus som 
har uppförts efter kommunala eller enskilda åtaganden. 

I förslaget till investeringsplan har jag beaktat av byggnadsstyrelsen 
föreslagna ramhöjningar som föranleds av den allmänna stegringen av 
byggnadskostnaderna. 

I mitt förslag till investeringsplan för jag upp kostnadsramar samt 
beräknar medel för nedanst~ende objekt. Samtliga kostnader har angetts 
i prisläget den I januari 1983. 

Eskilstuna. Om- och tillbyggnad av förvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera omoch 
tillbyggnad av förvaltningsbyggnad i Eskilstuna för polisväsendet. Brut
toarean uppgår till 10 588 m2, varav 2 003 m2 i nybyggnaden. Kostnaden 
har beräknats till 29,5 milj. kr. Med stöd av riksdagens bemyndigande 
(prop. 1982/83:150 bil.I, FiU 50, rskr 392) har regeringen uppdragit åt 
byggnadsstyrelsen att utföra om- och tillbyggnaden. 

Nässjö. Nybyggnad av Jörvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad i Nässjö avsedd för polisväsendet och ex
ekutionsväsendet. Nybyggnaden omfattar ca 3 400 m2 bruttoarea och 
har kostnadsberäknats till 14,9 milj. kr. Med stöd av riksdagens bemyn
digande (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 40, rskr 393, prop. 1982/83:50, 
Fi U 21 rskr I 08) har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra 
nybyggnaden. 

Växjö. Ombyggnad av Jörvaltningsbyggnad (etapp Il) 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera ombygg
nad av förvaltningsbyggnad i Växjö (etapp Il) avsedd för polisväsendet 
och för kriminalvårdsverket (allmänt häkte). Kostnaden för ombyggna
den har beräknats till 6,4 milj. kr. Med stöd av riksdagens bemyndigande 
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(prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 40, rskr 393, prop. 1982/83:50, FiU 21, 

rskr I 08) har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra om
byggnaden. 

Västervik. Om- och tillbyggnad avförvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera om- och 
tillbyggnad av förvaltningsbyggnad i Västervik för polisväsendet. Pro
jektet omfattar ombyggnad av lokaler om ca 3 500 m2 bruttoarea samt en 
tillbyggnad på 110 m2 bruksarea. Kostnaden för om- och tillbyggnaden 
har beräknats till 10,5 milj. kr. Med stöd av riksdagens bemyndigande 
(prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 40, rskr 393, prop. 1982/83:50, FiU 21, 
rskr 108) har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra om
och tillbyggnaden. 

Filipstad. Nrhyggnad av förvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad i Filipstad avsedd för polisväsendet, dom
stolsväsendet, arbetsförmedlingen och postverket. Nybyggnaden omfat
tar en bruttoarea om ca 3 175 m2 0ch har kostnadsberäknats till 20,2 milj. 
kr. Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 
40, rskr 393, prop. 1982/83:50, FiU 21, rskr 108) har regeringen uppdra
git åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden. 

Bräcke. Nybyggnad av förvaltningsbyggnad 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad av förvaltningsbyggnad i Bräcke. Nybyggnaden omfattar en brut
toarea om ca 518 m2 och är avsedd för polisväsendet och byggnadssty
relsens fastighetstjänst. Kostnaderna har beräknats till 3,75 milj. kr. Med 
stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil. 2, Fi U 40, rskr 
393, prop. 1982/83:50, FiU 21, rskr 108) har regeringen uppdragit åt 
byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden. 

Bollnäs. Nybyggnad av förvaltningsbyggnad 

Förvaltningsbyggnaden är avsedd för polisväsendet, åklagarväsendet, 
exekutionsväsendet, lokala skattemyndigheten, postverket och bygg
nadsstyrelsens fastighetstjänst. Nybyggnaden omfattar ca 7 060 m2 brut
toarea och har kostnadsberäknats till 35 milj.kr. Med stöd av riksdagens 
bemyndigande (prop. 1981/82:150 bil. 2, FiU 40, rskr 393, prop. 1982/ 
83:50, FiU 21, rskr 108) har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen 
att utföra nybyggnaden. 

Jag föreslår att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande inves
teringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan (1 000-tal kr.) 

Projekt Kostnads ram Hedelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år - lande 
t. o. m. månad år -
83-06-30 1983/84 1984/85 månad 

Projekt färdigställda 
före 1982-07-01 
men ännu ej 
slut redovisade 79 990 80 115 73 920 5 910 285 

Ombyggnad av polis-
högskolan i Ulriks-
dal, etapp I 4 000 4 300 1 792 2 200 300 83-01 83-10 

Förvaltningsbyggnad 
i Katrineholm 27 500 29 600 6 210 16 500 5 000 83-02 84-06 

Om- och tillbyggnad av 
förvaltningsbygg-
nad i Eskilstuna 27 500 29 500 3 009 4 000 13 500 84-02 85-01 

Förvaltningsbygg-
nad i Hjölby 21 250 20 000 3 554 11 000 5 000 82-11 84-06 

Förvaltningsbygg-
nad i Nässjö 13 800 14 900 570 6 000 8 000 83-09 84-12 

Ombyggnad av för-
valtningsbyggnad 
i Växjö 5 900 6 400 651 4 500 1 000 83-09 84-04 

Om- och tillbyggnad 
av förvaltningsbygg-
nad i Västervik 9 800 10 500 866 6 000 3 000 83-10 84-08 

Förvaltningsbygg-
nad i Trelleborg 52 000 45 000 9 325 20 000 15 000 83-02 84-12 

Förvaltningsbygg-
nad i Mölndal 42 900 42 000 10 971 15 000 15 000 83-01 84-12 

Förvaltningsbyggnad 
för vaktdistrikt 
6 inom Göteborgs 
polisdistrikt 17 900 19 300 2 538 10 000 5 000 83-03 84-08 

Ombyggnad av allmänna 
häktet i Karlstad 2 700 2 900 1 398 1 400 100 83-02 83-07 

Förvaltningsbyggnad 
i Filipstad 18 700 20 200 895 8 000 10 000 83-12 85-04 

Förvaltningsbygg-
nad i Avesta 26 000 26 500 22 952 3 000 500 81-11 83-06 

Förvaltningsbygg-
nad i Sandviken 27 800 28 700 21 767 5 900 1 000 81-12 83-05 

Förvaltningbyggnad 
i Bräcke 3 500 3 750 438 2 600 700 83-10 84-06 

Förval tningsbyggnad 
i Bollnäs 32 500 35 000 3 061 10 000 16 000 83-10 85-02 

Förvaltningsbygg-
nad i Arvidsjaur 17 500 16 700 14 628 1 500 500 81-09 82-12 

Inköp av förvalt-
ningsbyggnader för 
polisen m. fl. 10 000 10 000 

Projekterings-
kostnader 300 6 000 3 000 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medelsbehovet 24 510 20 885 

Summa 431 240 435 365 178 845 125 000 92 000 
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Anslagsberäkning (1 000-tal kr. I 

Hedelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 

statsbudget 
Anslag för 1984/85 (förslagl 

Summa 

202 274 

29 501 (11 
1 

231 776 

1983/84 
1984/85 

125 000 
92 000 

217 000 

(11 Varav 29 500 000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

53 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för 
polisväsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat 
i det föregående 

2. till Byggnadsarbetenför polisväsendet för budgetåret 1984/ 
85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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C.ÅKLAGARVÄSENDET 

C I. Riksåklagaren 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

8 472 000 
8 564 000 

10 371 000 

54 

Riksåklagaren är under regeringen den högste åklagaren och leder 

åklagarväsendet i riket. Riksåklagarens kansli är organiserat på två 
byråer, kanslibyrån och tillsynsbyrån. Vid sidan härav finns viss perso

nal för riksåklagarens egen åklagarverksamhet. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Riksåklagaren Föredraganden 

Personal 
Summa 44 

Anslag 
Förvaltningskostnader 8 091 000 + 651 000 + 597 000 

(därav lönekostnader) (7 021 000) (+ 440 000) (+ 614 000) 
Lokalkostnader 473 000 +1 419 000 +1 210 000 

Summa 8 564 000 +2 070 000 +1 807 000 

Riksåklagaren 

I. Huvudförslag 10 196 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 689 000 kr. 

3. Om huvudförslaget tillämpas medför detta att en tjänst måste dras 
in och att medlen för övriga förvaltningskostnader ytterligare minskar. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för riksåklagarens verksamhet beräknas 
med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Riksåklagarens kansli har varit föremål för en översyn av en särskild 

utredare. Utredaren har nyligen i betänkandet (Ds Ju 1983: 19) Riksåkla
garen och hans kansli lagt fram förslag till bl.a. vissa organisatoriska 

förändringar. Förslaget har ännu inte remissbehandlats. 

Riksåklagaren har under innevarande budgetår flyttat till nya lokaler. 
I samband härmed har riksåklagaren erhållit förvaltnings- och service
uppgifter även för andra myndigheter. Detta har - utan att åklagarverk

samheten berörs - medfört behov av en justering i fråga om lönekost
naderna. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Riksåklagaren för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 
av 10 371 000 kr. 

C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

212 652 000 
227 091 000 
248 609 000 

Sammanlagt finns 21 länsåklagarmyndigheter i riket. Tre av dessa är 
gemensamma för vardera två län. Vid några länsåklagarmyndigheter 
finns två eller flera länsåklagare. Länsåklagaren fullgör åklagaruppgif
ten bl.a. när den är särskilt krävande. Chefen för en länsåklagarmyndig
het utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens verk
samhetsområde. Förutom länsåklagarmyndigheterna i länen finns en 
enhet med fyra länsåklagare för speciella mål. 

Riket är indelat i 86 åklagardistrikt. Åklagarmyndigheterna i 83 av 

dessa distrikt lyder under länsåklagarmyndigheterna och har som chef 

en chefsåklagare. Åklagarmyndigheterna i Stockholms, Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikt, som var och en leds av en överåklagare, står 
däremot utanför länsåklagarorganisationen. Överåklagarna fullgör så

lunda i princip samma uppgifter som chefen för en länsåklagarmyndig

het. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Riksåklagaren Föredraganden 

Personal 
Länsåklagare och över-

åklagare 38 
Chefsåklagare, kammar-

åklagare och 
distriktsåklagare 418 +40 +21 

Assistentåklagare 134 - 4 -4 
+ 3 

Åklagaraspiranter/ 
assistentåklagare 

.. till förfogande 35 
Ovrig personal 529 +21 +4 

Summa 1 154 +60 +21 

Anslag 
Förvaltningskostnader 194 416 000 +23 303 000 +19 086 000 

(därav lönekostnader) (187 811 000) (+22 738 000) (+20 316 000) 
Lokalkostnader 24 974 000 + 3 204 000 + 1 707 000 
Resekostnader 3 920 000 + 313 000 + 461 000 
Kostnader för gemensam 

kontorsdri ft 2 101 000 + 615 000 + 169 000 
Engångsanvisning 680 000 680 000 680 000 

+ 1 755 000 + 1 775 000 
Till regeringens 

disposition 1 000 000 - 1 000 000 - 1 000 000 

Summa 227 091 000 +27 510 000 +21 518 000 

Riksåklagaren 

1. Huvudförslag 238 332 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning 16 785 000 kr. 
3. En tillämpning av huvudförslaget medför att sammanlagt minst 34 

tjänster måste dras in, eftersom anslaget till överväldigande del består av 
lönekostnader och utrymmet för besparingar i övriga delar är ytterst 
begränsat. Detta innebär att de satsningar som statsmakterna nyligen har 
gjort på åklagarväsendets personella resurser skulle följas av uppsäg
ningar. 

4. För att bekämpa grövre brottslighet, i första hand den ekonomiska 
brottsligheten, bör åklagarväsendet tillföras 18 kvalificerade åklagar
tjänster. Tjänsterna bör placeras i respektive Stockholms (4), Göteborgs 
(2) och Malmö åklagardistrikt (1) samt vid länsåklagarmyndigheterna i 
Stockholms län och Gotlands län (2), Malmöhus län (I), Östergötlands 
län (1), Jönköpings län {I), Kalmar län (I), Göteborgs och Bohuslän (1), 
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Värmlands län (I), Västmanlands län (I), Gävleborgs län (I) och Väster

bottens län (I). 
5. Länsåklagarna för speciella mål bör tillföras tre tjänster för assi

stentåklagare. 

6. Åklagarväsendet bör tillföras fyra revisorstjänster. Dessa bör pla
ceras i Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagardistrikt samt vid 

länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län. 
7. För handläggning av i första hand narkotikamål bör åtta åklagar

tjänster inrättas. De bör placeras i resp. Stockholms, Göteborgs, Malmö, 

Norrköpings, Borås, Örebro och Sundsvalls åklagardistrikt samt vid 
länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län. 

8. För handläggning av allmän brottslighet, bl.a. våldsbrottslighet, bör 
sex tjänster för kammaråklagare inrättas i Stockholms åklagardistrikt 
samt en tjänst för distriktsåklagare i vart och ett av Handens, Huddinge, 
Sollentuna och Eskilstuna åklagardistrikt. 

9. I Danderyds, Kristianstads, Halmstads och Varbergs åklagar
distrikt bör i vartdera distriktet en tjänst för distriktsåklagare inrättas i 
utbyte mot lika många tjänster för assistentåklagare i Stockholms län och 

Gotlands län (I), Kristianstads län (I) samt Hallands län (2). 

I 0. Nio biträdestjänster bör inrättas, varav två i ettvart av Stockholms 

och Göteborgs åklagardistrikt och en i ettvart av Malmö, Handens, 
Huddinge, Sollentuna och Eskilstuna åklagardistrikt. 

11. Medel yrkas vidare för inrättande av åtta biträdestjänster till följd 

av satsningen på nya åklagartjänster för bekämpning av ekonomisk 

brottslighet. 
12. Ett särskilt uppdragstillägg bör införas för en åklagare som utför 

administrativa arbetsuppgifter vid länsåklagarmyndigheten i Stock

holms län och Gotlands län. För detta yrkas 15 000 kr. 
13. Åklagarmyndigheterna i Katrineholm, Trelleborg, Mölndal och 

Bollnäs beräknas under nästa budgetår flytta in i nya lokaler. För kost

nader för flyttning och för vissa nyanskaffningar yrkas sammanlagt 

(170 000 + 150 000 + 125 000 + 160 000) 605 000 kr. 
14. Mot bakgrund av satsningen på bekämpning av den ekonomiska 

brottsligheten bör medel anslås för specialutbildning av åklagare. För 
detta åndamål yrkas en engångsanvisning om 500 000 kr. Vidare yrkas 

p.g.a. den höga aspirantantagningen föregående år en engångsanvisning 
om 250 000 kr. för att anordna en extra åklagarkurs. 

15. Engångsanvisningar för teknisk utrustning yrkas med sammanlagt 
(280 000 + 70 000 + 50 000) 400 000 kr. och avser persondatorer, flex

tidsutrustning resp. snabbtelefonanläggning. 

Föredragandens överväganden 

Personalläget inom åklagarväsendet är fortfarande mycket bekymmer

samt. De förstärkningar som skett under senare tid har visat sig otillräck-
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liga för att bemästra arbetssituationen på ett tillfredsställande sätt. Detta 

synes främst bero på en kraftigt ökad tillströmning av i första hand 

ekonomiska mål. Det finns flera förklaringar till denna ökning. De 

resurstillskott som under en följd av år har kommit polisen till del har 
exempelvis medfört en intensifierad utredningsverksamhet. Även andra 
samhällsorgan, t.ex. skatte- och kronofogdemyndigheterna, har för

stärkts och därigenom kommit att påverka arbetsläget inom åklagarvä

sendet. Mot bakgrund av vad jag här har anfört anser jag det inte möjligt 

att tillämpa huvudförslaget på detta anslag. 
Riksdagen har nyligen i huvudsak godtagit de riktlinjer som regering

en föreslagit (prop. 1982/83: 158) för en ändrad regional indelning. En 

grundläggande tanke med denna reform är att de regionala myndighe

terna skall få större flexibilitet. Vidare uppnås en organisation som är 
bättre lämpad för att ta hand om komplicerade, omfattande och tidskrä
vande mål. Särskilt bekämpningen av kvalificerad ekonomisk brottslig
het kommer att gagnas härav. Organisatoriska förändringar och andra 
rationaliseririgssträvanden inom åklagarväsendet är emellertid inte till
räckliga för att möta det behov av kvalificerade åklagare som behövs för 

en effektiv bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Jag delar 
därför den uppfattning som kommissionen mot ekonomisk brottslighet 
(Ju 1982:05) har gett uttryck för i en skrivelse till regeringen den 16 

augusti 1983, liksom även riksåklagaren i sin anslagsframställning, att 

åk lagarväsendets personalresurser måste - utöver den särskilda satsning 
som redovisades i föregående års budgetproposition - förstärkas. Som 
jag tidigare har sagt (se avsnittet Åtgärder mot brott) har regeringen för 

avsikt att under hösten 1984 lägga fram ett samlat program med förslag 

till inriktning av bekämpningen av narkotika och narkotikabrottslighet 

samt ekonomisk kriminalitet och till resursanvändningen på områdena. 
Jag beräknar emellertid nu medel för 12 åklagartjänster för bekämpning 

av ekonomisk brottslighet. Vidare bör den satsning på att tillföra åkla
garväsendet revisorspersonal som påbörjades under innevarande bud

getår fortsätta. Jag beräknar därför medel för inrättande av fyra tjänster 
för revisorer (4, 6). 

Den ökande ärendetillströmningen avser inte bara ekonomisk brotts
lighet. Läget är oroande även vad gäller annan allvarlig brottslighet, t.ex. 

narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet. Vad beträffar intensifierade 

insatser mot narkotikabrottsligheten får jag hänvisa till vad jag har 
anfört i anslutning till anslaget A 2. Justitiedepartementet. Främst med 
hänsyn till den ökande våldsbrottsligheten krävs en förstärkning av 

åk lagarväsendets resurser. Jag beräknar därför medel för inrättandet av 
fem åklagartjänster (8). 

Fyra tjänster för distriktsåklagare bör inrättas i utbyte mot fyra tjäns
ter för assistentåklagare (9). 

För kostnader i samband med inflyttning i nya lokaler för åklagar-
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myndigheterna i Katrineholms, Trelleborgs, Mölndals och Bollnäs åkla~ 
gardistrikt beräknar jag 605 000 kr. ( 13 ). 

På samma sätt som sker detta b_udgetår bör, mot bakgrund av den 
satsning sorn görs på nya tjänster för bekämpning av ekonomisk brotts
lighet, medel anslås för erforderlig specialutbildning. Jag beräknar 
550 000 kr. för detta. Jag beräknar vidare medel för anordnande av en 
extra åklagarkurs, 200 000 kr., och för särskild utbildning angående 
databrottslighet, 70 000 kr. (14). 

För inköp av persondatorer avsedda för att användas i kampen mot 
den ekonomiska brottsligheten beräknar jag 280 000 kr. ( 15). 

Kostnaderna för flextidsutrustning till åklagarmyndigheten i Stock
holms åklagardistrikt bör utgå som engångsanvisning. För detta beräk
nar jag 70 000 kr. (15). 

Jag övergår nu till att beröra frågor om åk lagarväsendets organisation. 
Denna organisation har i allt väsentligt varit oförändrad sedan förstat
ligandet den I januari 1965. En översyn av den regionala organisationen 
har lett till, som jag nyss har nämnt, ett beslut om en ändrad regional 
indelning m.m. Vidare har en översyn av riksåklagarens kansli ägt rum. 
Som min företrädare framhöll vid behandlingen av 1983 års budgetpro
position (prop. 1982/83: I 00 bil. 4 s. 63) bör även den lokala organisatio
nen ses över. Jag har (ör avsikt att inom kort i regeringen ta upp denna 
fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till_ 
248 609 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 248 609 000 kr. 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M. 

D t. Domstolsverket 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

44 625 462 
45 310 000 
47 140 000 

60 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 
arrendenämnderna. hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de all
männa advokatbyråerna. Domstolsverket har också till uppgift att på det 
allmännas vägnar föra talan mot beslut i rättshjälpsfrågor. 

Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverket är en 
generaldirektör. Inom verket finns en organisationsenhet, en eko
nomienhet, en personalenhet och en juridisk enhet. Dessutom finns ett 
sekretariat och en disciplinnämnd. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för verksamheten vid nota
rienämnden, tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och besvärs
nämnden för rättshjälpen. 

1983/84 

Personal 
Summa 139 

Anslag 
Förvaltningskostnader 26 630 000 

(därav lönekostnader) (18 921 000) 
Efterutbildning inom 

domstolsverkets 
verksamhetsområde 3 020 000 

Blanketter m.m. inom 
domstolsverkets 
verksamhetsområde 5 350 000 

Datorbearbetning 9 500 000 
Rättsf allspublicering 810 000 

Summa 45 310 000 

Domstolsverket 

I. Huvudförslag 46 703 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Domstolsverket 

+1 510 000 
I+ 880 0001 

+ 225 000 

+ 28 000 
+ 285 000 

27 000 

+2 021 000 

Föredraganden 

+1 260 000 
I+ 900 000) 

+ 205 000 

+ 285 000 
+ 80 000 

+1 830 000 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 2 296 000 kr. 
3. Huvudförslaget innebär att anslaget - utom anslagsposten Dator

bearbetning - efter pris- och löneomräkning minskas med 903 000 kr. 
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Ett genomförande av huvudförslaget skulle medföra en minskning av 
den administrativa service som verket ger myndigheterna inom sitt verk
samhetsområde och av det utvecklings- och rationaliseringsarbete som 
verket bedriver. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget beräknas med utgångspunkt i huvudför
slaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Domstolsverket för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 47 140 000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

855 536 200 
845 000 000 
889 390 000 

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domsto
len. 

Tingsrätterna är allmänna underrätter. Det finns 97 tingsrätter. 
Hovrätterna är överrätter i de· mål som fullföljs från tingsrätterna. 

Hovrätterna är Svea hovrätt ( 15 avdelningar, varav 13 för allmänna mål 
och två för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt (fyra avdelningar), 
hovrätten över Skåne och Blekinge (fem avdelningar), hovrätten för 
Västra Sverige (sex avdelningar), hovrätten för Nedre Norrland (två 
avdelningar) och hovrätten för Övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som fullföljs från hovrätterna. 
Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 25 justitieråd. 
Fyra av dessa tjänstgör i lagrådet. För högsta domstolen finns ett särskilt 
kansli till vilket revisionssekreterare är knutna. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål för 
statens ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Domstolsverket Föredraganden 

Personal 

Högsta domstolen 
Justitieråd, kanslichef 

och revisionssekreterare 64 
Övrig personal 57 

Hovrätterna 
Domare och hovrättsf iskaler 336 
Övrig personal 270 

Tingsrätterna 
Domare 656 + 5 
Tingsnotarier 638 
Övrig personal 2 306 +30 

Summa 4 327 +35 

Anslag 

Förvaltningskostnader 687 200 000 + 41 805 000 + 36 030 000 
(därav lönekostnader) ( 648 300 000 ) ( + 35 566 000) (+ 33 070 000) 

Engångsanvisning 2 000 000 - 2 000 000 2 000 000 
Reseersättningar 7 000 000 + 631 000 + 497 000 
Lokalkostnader 122 800 000 + 17 809 000 + 9 653 000 
Ersättning till 

nämndemän 26 000 000 + 270 000 + 210 000 

Summa 845 000 000 + 58 515 000 + 44 390 000 

Domstolsverket 

I. Huvudförslag 883 157 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 54 615 000 kr. 
3. Huvudförslaget innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning 

minskas med omkring 14,5 milj. kr. Ett genomförande av huvudförslaget 
skulle medföra en väsentlig ökning av antalet oavgjorda mål och ären
den i domstolarna. 

4. Domstolsverket begär medel för fem nya domartjänster ( + 825 000 
kr.) och 30 nya biträdestjänster ( + 3 075 000 kr.). 

5. Domstolsverket yrkar att anslagsposten Expenser utöver prisom
räkningen räknas upp med 2 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Domstolarnas arbetsläge m.m. 

De allmänna domstolarnas arbetsläge har varit ansträngt under senare 
år på grund av att antalet mål och ärenden fortlöpande har ökat. Under 
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år 1983 har ökningen varit särskilt markant i hovrätterna. Den ökade 
arbetsmängden har hittills i stort kunnat mötas genom rationalisering 
och omfördelning av de tillgängliga resurserna. Enligt domstolsverkets 
bedömning kan resultatet av samtliga rationaliseringsåtgärder - inklu
sive lagändringar - för de allmänna domstolarnas del ge besparingar 
om sammanlagt ca 13 milj. kr. på anslaget för budgetåren 1983/84 och 
1984/85. Bl.a. vill jag erinra om att en hel del av de förslag som har tagits 
upp i den nyligen avlämnade propositionen om tingsrätts- och hovrätts
förfarandet (prop. 1983/84:78) torde komma att föra med sig lättnader 
i fråga om domstolarnas arbetsförhållanden. 

Jag beräknar anslaget med utgångspunkt i ett begränsat huvudförslag. 
Inom justitiedepartementet övervägs för närvarande frågan om änd

rade ersättningsregler för nämndemän i enlighet med riksdagens önske

mål (bl.a. JuU 1982/83:32). 
Utnyttjandet av automatisk databehandling (ADB) vid domstolarna 

fortsätter i ökad omfattning. 
Övergång till ADB har nu skett vid 22 av landets 94 inskrivnings

myndigheter. Utbyggnaden avses i enlighet med den gällande planen 
fortsätta i oförändrad takt nästa budgetår. 

ADB-stöd vid handläggning av mål om betalningsföreläggande samt 
handräcknings- och lagsökningsmål har införts vid Stockholms tingsrätt 
och Göteborgs tingsrätt. Jag räknar med att ADB-stöd vid handläggning 
av mål om betalningsföreläggande under innevarande budgetår skall 
kunna införas även vid Malmö tingsrätt. 

Jag har nyligen i en lagrådsremiss föreslagit att en ny lagstiftning om 
företagshypotek skall gälla fr.o.m. den I juli 1985. Lagstiftningen förut
sätter att en central, ADB-stödd registermyndighet inrättas. Avsikten är 
att denna skall knytas till Malmö tingsrätt. 

Jag vill i övrigt nämna att jag avser att senare föreslå regeringen en 
sammanslagning av Borås och Sjuhäradsbygdens tingsrätter. Vidare har 
regeringen beslutat att inskrivningsmyndigheten i Göteborgs domsaga 
fr.o.m. den 5 september 1984 skall omfatta även Mölndals domsaga. 

Utbytestjänstgöringför notarier m. m. 

Bakgrund 

Enligt förordningen (1979:574) om notarietjänstgöring m.m. fullgörs 
notarietjänstgöring, efter avlagd juristexamen, under två år och sex 
månader vid tingsrätt eller länsrätt eller båda slagen av myndigheter (s.k. 
huvudmyndigheter). Viss del av tiden får dock som s.k. utbytestjänstgö
ring fullgöras vid åklagarmyndighet eller länsstyrelse (högst ett år) och 
hos polischef, kronofogdemyndighet eller advokat (högst sex månader). 
Efter särskild prövning får som utbytestjänstgöring räknas tjänstgöring 
också hos andra myndigheter eller hos andra enskilda arbetsgivare än 
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advokater, dock med högst sex månader för varje verksamhetsområde. 
Notarietjänstgöringen får inte fördelas på fler än tre verksamhetsområ
den. 

Det nuvarande systemet med utbytestjänstgöring tillkom år 1973 ge- . 
nom den s.k. notariereformen. Ett syfte med notariereformen var att ge 
notarietjänstgöringen ett bredare innehåll. Huvudsyftet var dock att 
vidga möjligheterna för nyexaminerade jurister att få notariemeritering. 
Detta ansågs angeläget därför att examinationen av jurister hade stigit 
kraftigt samtidigt som antalet notarietjänster vid tingsrätterna, som dit
tills svarat för så gott som all notariemeritering, inte kunde förväntas öka 
i motsvarande mån. 

Regeringen uppdrog våren 1977 åt domstolsverket att bl.a. utvärdera 
1973 års notariereform, bedöma den framtida juristexaminationen, upp
skatta det framtida antalet notarieplatser och kartlägga samhällets behov 
av notariemeriterade jurister. Domstolsverket överlämnade hösten 1978 
promemorian Översyn av notariemeriteringen till regeringen. Prome'
morian innehöll bl.a. förslag till en ändrad utformning av notarietjänst

göringen. Förslagen innebar bl.a. att den sammanlagda tiden för nota
rietjänstgöring skulle minskas från två och ett halvt år till två år, att 
tjänstgöringstiden vid myndigheterna - tingsrätt eller länsrätt - skulle 
göras enhetlig och bestämmas till ett och ett halvt år samt att tjänstgö
ringen vid huvudmyndighet normalt skulle föregås av ett halvt års tjänst
göring vid någon utbytesmyndighet. 

Domstolsverkets förslag kom inte att genomföras (prop. 1979/80: I 00 
bil. 5 s. 45 - 50, JuU 27, rskr 217). 

I 1983 års budgetproposition aktualiserades frågan om notarie
tjänstgöringen ånyo (prop. 1982/83: 100 bil. 4, Ju U 24, rskr 217). Dåva
rande chefen för justitiedepartementet uttalade i propositionen att ut
rymmet för utbytestjänstgöring inom polis- och åklagarväsendet torde 
komma att minska som ett led i de omfördelningar av resurserna som är 
nödvändiga på dessa områden. Den utbytestjänstgöring som i övrigt 
förekommer är av mindre omfattning. Han anförde vidare att det är 
angeläget att bortfallet av utbytestjänstgöringen inte medför några olä
genheter för huvudmyndigheterna och att även i fortsättningen en stor 
andel av de nyexaminerade juristerna får notariemeritering. Det var 
därför hans avsikt att senare ta upp frågan om en avkortning av notarie
tjänstgöringen till två år, förlagd endast till tingsrätt eller länsrätt. 

Justitiedepartementets promemoria om utbytestjänstgöring för notarier 
m.m. 

Frågor om bl.a. utbytestjänstgöringen och en avkortning av tiden för 
notarietjänstgöring har behandlats i en promemoria som har upprättats 
inom justitiedepartementet. I den promemorian görs följande övervä
ganden: 
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Notariemeriteringen har sin tyngdpunkt i tjänstgöringen vid domstol. 
Tingsrätterna har under många decennier haft ansvaret för att unga 
jurister utan praktisk yrkeserfarenhet genom notarietjänstgöringen sko
las in på arbetsmarknaden samt att notarierna utbildas för arbete inom 
rättsvårdens område. Dessa uppgifter ingår som ett normalt och själv
klart inslag i verksamheten vid tingsrätterna och numera också vid 
länsrätterna. I domstolarna finns många olika arbetsuppgifter som är 
lämpade för jurister under utbildning. Det torde inte råda någon tvekan 
om att den utbildning som kommer de unga juristerna till del i domsto
larna håller hög klass och är mycket värdefull både för notarierna och 
deras arbetsgivare. 

Även om utbildningsmomentet är värdefullt måste dock understrykas 
att notariemeriteringen inte bör ses som någon form av efterakademisk 
utbildning utan som en tjänsteutövning i former som innebär inskolning 
i juridiskt arbete. Notariekåren utgör en viktig organisatorisk del i dom
stolarna och utför en mängd arbetsuppgifter som kommer domstolarna 
till godo. Bestämmande för antalet notarieplatser är inte heller utbild
ningsbehovet utan domstolarnas behov av notariernas arbetskraft. En 
aspekt i sammanhanget är dock relationen mellan antalet notarietjänster 
och antalet nyexaminerade jurister. Under en följd av år har det också 
funnits ett starkt intresse från bl.a. studenthåll av att så många nyexami
nerade jurister som möjligt får notariemeritering. 

Detta önskemål försökte man i viss mån tillgodose genom 1973 års 
notariereform. Det främsta syftet med den reformen, soin bl.a. förde med 
sig ett icke oväsentligt antal utbytestjänster inom polisväsendet. var 
nämligen att vidga möjligheterna för nyexaminerade jurister att vinna 
notariemeritering. Det var alltså inte i första hand ett verkligt behov av 
notariearbetskraft vid polismyndigheterna som föranledde att utbytes
tjänster inrättades där. 

Vad som nyss har sagts om syftet med notariereformen innebär själv
fallet inte att det ansågs att den som fullgjorde utbytestjänstgöring inte 
kunde utföra arbetsuppgifter som kom värdmyndigheten till godo. Det 
har alltid varit meningen att notarierna vid utbytesmyndigheterna skall 
kunna tillföras sådana arbetsuppgifter. Det råder dock en skillnad mel
lan olika värdmyndigheter i detta hänseende. 

Kostnaderna för utbytestjänstgöring inom polisväsendet har bestritts 
inom ramen för de ordinarie löneanslagen. Under budgetåret 1981 /82 
uppgick kostnaderna för utbytestjänsterna till ca 6,6 milj. kr. Genom de 
senaste årens anslagsminskningar har utrymmet för utbytestjänstgöring 
minskat. Nu är budgetläget sådant att polisväsendet för framtiden inte 
längre kan avsätta medel från det ordinarie löneanslaget för att finansie
ra utbytestjänster. Inom polisväsendet har det också utan tvivel funnits 
vissa svårigheter att bereda notarierna en från arbetsgivarens - och 
sannolikt även notariernas - synpunkt ändamålsenlig sysselsättning. 

Bakom det konstaterandet ligger självfallet den bedömningen att de 
resurser som har satsats på utbytestjänster för notarier i stället för på 
tjänster för annan personal inte kan sägas vara utnyttjade fullt ut från 
polismyndigheternas sida. 

Eftersom utbytestjänstgöringen normalt fullgörs som en första del av 
notariemeriteringen får den i hög grad karaktären av inskolning av de 
unga juristerna i praktiskt arbete. Denna i allmänhet endast halvårslånga 
inskolning torde mestadels inte komma värdmyndigheten till godo. Det 

5 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr /00. Bilaga 4 
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är också tveksamt om inskolningen kommer huvudmyndigheten till 
godo. Under remissbehandlingen av domstolsverkets promemoria an
förde således flera tingsrätter att de notarier som hade fullgjort utbytes
tjänstgöring framför allt inom polisväsendet inte i nämndvärd mån hade 
försteg framför den som inte hade fullgjort sådan tjänst. 

Utbytestjänstgöringen hos polismyndigheterna innebär alltså inte ett 
hundraprocentigt resursutnyttjande men kan självfallet av andra skäl ha 
sådana positiva effekter att den skulle kunna försvaras även i ett mycket 
ansträngt budgetläge. 

Ett sådant skäl skulle kunna vara att de notarier som fullgör utby
testjänstgöring får erfarenheter från olika verksamheter inom stats
förvaltningen, erfarenheter som kan vara av värde för notarierna i deras 
senare yrkesverksamhet inom den offentliga eller den enskilda sektorn. 
Det har under senare år också höjts röster för en ökad rörlighet mellan 
olika tjänster inom rättsväsendet. En sådan rörlighet kan främja samar
betet mellan de rättsvårdande myndigheterna bl.a. genom att dessa får 
en bättre uppfattning om varandras arbetsuppgifter och problem. Ut
bytestjänstgöringen är dock så kort - i vart fall inom polisväsendet - och 
arbetsuppgifterna relativt sett så okvalificerade att dess värde i detta 
sammanhang är ytterst begränsat. 

Ett annat skäl att behålla utbytestjänstgöring inom polisväsendet skul
le kunna vara att utbytestjänstgöringen har betydelse för rekryteringen 
till polischefsbanan. Rekryteringsläget är dock f.n. mycket gott och torde 
inte påverkas av om några notarier inte längre skulle tjänstgöra vid 
polismyndigheterna. Till den polischefskurs som började år 1982 fanns 
exempelvis 230 sökande till de 30 utbildningsplatserna. De flesta nota
rierna tjänstgör för övrigt endast vid domstol. Det torde dessutom vara 
en fördel för polisväsendet om de som inträder i den i viss mån slutna 
polischefskarriären har stor erfarenhet av tjänstgöring i domstol. 

Vad som nu har sagts om utbytestjänstgöring hos polismyndighet 
gäller i viss utsträckning också utbytestjänstgöring inom åklagarväsen
det. Det torde dock vara en allmän uppfattning att notarierna inom 
åklagarväsendet, där tjänstgöringen normalt är ett år, har kunnat utnytt
jas bättre än inom polisväsendet. 

Under budgetåret 1981/82 uppgick kostnaderna för utbytestjänsterna 
inom åklagarväsendet till ca 2,3 milj. kr. Antalet notarier som fullgör 
utbytestjänstgöring inom åklagarväsendet har genom de senaste årens 
åtstramningar sjunkit från 41 till 11 eller med ca 75 % sedan 1980, och 
fr.o.m. år 1983 är budgetläget sådant att det inte finns utrymme för 
utbytestjänstgöring i åklagarväsendets ordinarie löneanslag. 

Det har från några håll uttryckts farhågor för att detta skulle återverka 
negativt på rekryteringen till åklagarbanan. Dessa farhågor får anses 
överdrivna, eftersom rekryteringen även till denna karriär är mycket 
god. Riksåklagaren har f.n. ca 150 ansökningar om aspiranttjänst inom 
åklagarväsendet. Även för åklagarväsendets del torde det vidare vara en 
fördel att de som börjar där har så stor erfarenhet som möjligt av 
domstolstjänstgöring. 

Om utbytestjänstgöringen upphör inom polisväsendet försvinner 
drygt hälften av de ca 110 utbytestjänster som f.n. finns sedan utbytes
tjänsterna vid åklagarmyndigheterna har fallit bort. Det finns mot den 
bakgrunden anledning att ställa frågan om man över huvud taget skall 
ha kvar ett system med utbytestjänstgöring. Redan det faktum att syste-
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met skulle omfatta endast ca 50 utbytestjänster jämförda med de ca 800 
tjänsterna vid huvudmyndigheterna gör att det framstår som onödigt att 
behålla en ordning som kräver en särskild reglering och en viss. icke helt 
obetydlig administrativ omgång. Till detta kommer att systemet med 
utbytestjänstgöring har vissa påtagliga nackdelar för huvudmyndighe
terna. 

Det förhållandet att notarierna har olika långa tjänstgöringstider vid 
huvudmyndigheterna medför problem för domstolarna i deras plane
ring. Särskilt märkbart blir detta om en notarie slutar i förtid vid en 
domstol därför att han eller hon har fått ett arbete som kan tillgodoräk
nas som notariemeritering. Viktigare än de planeringssvårigheter som 
härigenom kan uppstå är dock att domstolen inte kan tillgodogöra sig en 
sådan notarie så effektivt som möjligt. Domstolarna går miste om nota
riernas kunskaper och förmåga till självständigt arbete liksom den därav 
följande behörigheten att utföra domargöromål under eget ansvar som 
utnyttjas bäst i slutet av tjänstgöringen. 

Vad som har anförts i det föregående talar med styrka för att tingsrät
terna och länsrätterna, som ändå har huvudansvaret för notariemerite
ringen, ensamma skall svara för den och för att systemet med utbytes
tjänstgöring avvecklas. 

Mot en sådan ordning kan självfallet anföras att de tankar som låg till 
grund för notariereformen, att bereda så många juris kandidater som 
möjligt notariemeritering, förfelas. 

Som tidigare har sagts är det i princip domstolarnas behov av nota
riearbetskraft som bestämmer antalet notarieplatser. Detta behov får f.n. 
anses i stort sett täckt. Vid sidan av notariemyndigheternas behov skulle 
i någon mån även samhällets behov av notariemeriterade jurister kunna 
inverka på antalet notarieplatser. Tidigare var detta behov så stort att det 
var regel att den som på ett tillfredsställande sätt hade fullgjort notarie
tjänstgöring kunde räkna med att få ett arbete med adekvata arbetsupp
gifter efter notarietjänstgöring. Numera är läget ett annat. Det är i dag 
svårt för många notariemeriterade jurister att få ett adekvat arbete efter 
notarietjänstgöringen. Enligt JUSEK :s verksamhetsberättelse för 1981 I 
82 är arbetslösheten hög bland notariemeriterade jurister. 

Vad som nu har sagts tyder på att samhället inte har behov ens av det 
antal jurister som nu fullgör notariemeritering. Att mot den bakgrunden 
behålla ett system med ett relativt sett obetydligt antal utbytestjänster, 
när systemet av ekonomiska och administrativa skäl bör överges, bör 
inte komma ifråga. Önskemålen från bl.a. studenthåll om ett bibehållet 
eller ökat antal notarieplatser kan tillgodoses på andra sätt. I denna del 
hänvisas till vad som i det följande sägs om effekterna av en sänkning av 
tiden för notarietjänstgöringen. 

Om systemet med utbytestjänstgöring avskaffas och notarietjänstgö
ringen således förläggs enbart till tingsrätterna och länsrätterna, inställer 
sig frågan hur lång tjänstgöringstiden bör vara vid domstolarna. F.n. 
tjänstgör notarierna, genom möjligheterna till utbytestjänstgöring, i ge
nomsnitt endast två år och en halv månad vid tingsrätt och två år och tre 
och en halv månad vid länsrätt. Som jämförelse kan nämnas att den 
genomsnittliga tjänstgöringstiden vid tingsrätt år 1977 var två år. Slopas 
utbytestjänstgöringen finns det alltså anledning att sätta i fråga en sänk
ning av tjänstgöringstiden från två år och sex månader. En annan faktor 
som med styrka talar för en sänkning av tjänstgöringstiden är den 
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förändring av innehållet i notarietjänstgöringen som har ägt rum de 
senaste åren. Arbetsuppgifter som tidigare har utförts av notarier har helt 
eller delvis flyttats över till andra befattningshavare i domstolarna, 
antingen genom att vissa arbetsuppgifter ansetts så kvalificerade att de 
inte bör ankomma på notarier eller genom att vissa arbetsuppgifter har 
ansetts kunna delegeras till personal som inte är lagfaren. Delegeringen 
till icke lagfaren personal har stor omfattning inom såväl det manuella 
som det ADB-baserade inskrivningsväsendet. Domstolsverket har våren 
1983 återkommit med förslag om delegation i mål om betalningsföreläg
gande. Förslaget övervägs f.n. inom justitiedepartementet. Småmålsla
gen och den nya konkurslagstiftningen samt avkriminaliseringen av 
fylleri och felparkering har också begränsat notariernas arbetsfält. Det 
nu sagda gäller främst notarietjänstgöringen vid· tingsrätt. Pågående 
utredningsarbete inom bl.a. skatteområdet torde leda till att utveckling
en blir likartad inom länsrätterna. 

En sänkning av tiden för notarietjänstgöring vid domstol från den 
nuvarande genomsnittliga tiden av två år och en halv månad vid tingsrätt 
samt två år och tre och en halv månad vid länsrätt till två år kan mot 
denna bakgrund inte sägas sänka notariemeriteringens kvalitet från 
utbildningssynpunkt. 

En avkortning av tiden torde inte heller inverka negativt på effek
tiviteten och rättssäkerheten. Visserligen är det så att notarierna gör sin 
mest värdefulla arbetsinsats mot slutet av tjänstgöringen. En avkortning 
av tjänstgöringstiden skulle därför från denna utgångspunkt kunna sä
gas leda till vissa försämringar i fråga om de notarier som i dag fullgör 
hela notarietjänstgöringen vid en huvudmyndighet. I tid räknat skulle 
emellertid skillnaden, som tidigare har påpekats, i genomsnitt bli endast 
marginell. Till detta kommer att ett system med tjänstgöringen förlagd 
enbart till tingsrätt eller länsrätt och utan möjlighet att förvärva notarie
rneritering för den som slutar i förtid har påtagliga fördelar för domsto
larna. Det torde därför stå klart att notarierna i ett enhetligt system med 
tvåårig notariemeritering vid tingsrätt eller länsrätt kan göra domstolar
na - och samhället - minst lika stor nytta som i det nuvarande systemet. 
Och i fråga om dem som i dag på grund av utbytestjänstgöring bara 
tjänstgör två år eller kortare tid vid huvudmyndighet inträffar självfallet 
ingen försämring. 

Om man, för att använda runda tal, utgår från att det f.n. finns 800 
notarietjänster vid huvudmyndigheterna och I 00 utbytestjänster av olika 
slag, tillsätts i genomsnitt 360 notarietjänster årligen. Om alla former av 
utbytestjänstgöring försvinner samtidigt som tjänstgöringstiden fortfa
rande är två och ett halvt år, skulle antalet årligen tillsatta notarietjänster 
sjunka till 320. Det finns inte någon möjlighet att kompensera denna 
minskning genom att kraftigt öka antalet notarietjänster vid huvudmyn
digheterna. Detta är orealistiskt redan av ekonomiska skäl. Det är dess
utom klart att huvudmyndigheterna inte har behov av en dramatisk 
ökning av notariearbetskraften. 

Som framgått av det tidigare sagda är det dock av sakliga skäl moti
verat att sänka tiden för notariemeriteringen till två år. Detta skulle föra 
med sig att antalet årligen tillsatta notarietjänster med utgångspunkt från 
800 notarietjänster vid huvudmyndigheterna kommer att uppgå till 400. 
Under förutsättning att tjänstgöringstiden avkortas i samband med att 
möjligheterna till utbytestjänstgöring försvinner, kommer alltså bortfal-
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let av utbytestjänster inte bara att kompenseras utan antalet jurister SO)ll 

får notarietjänstgöring kommer att öka betydligt. Denna effekt är i och 
för sig inte eftersträvansvärd med tanke bl.a. på de svårigheter på arbets
marknaden som numera möter också många notariemeriterade jurister. 
Önskemålet från bl.a. studenthåll om ett bibehållet eller ökat antal 
notarieplatser torde dock alltjämt vara så starkt att det får anses positivt 
om det kan tillgodoses i samband med de förändringar av notarie
tjänstgöringen som är påkallade av andra skäl. 

Mot bakgrund av de nu redovisade övervägandena föreslås i prome
morian att tiden för notarietjänstgöring sänks till två år, att utbytestjänst
göringen avskaffas samt att notarietjänstgöringen förläggs endast till 
tingsrätt eller länsrätt. 

Remissbehandli ngen 

Justitiedepartementets promemoria har remissbehandlats. Yttranden 
har kommit in från samtliga hovrätter och kammarrätter, så gott som 
samtliga tingsrätter och länsrätter samt från omkring 25 andra remissin
stanser. 

En majoritet av remissinstanserna godtar förslaget att avskaffa ut
bytestjänstgöringen. Från flera håll påpekas dock att det i och för sig 
finns utbytestjänster som kan utgöra ett värdefullt inslag i notariemeri
teringen. 

Förslaget om en avkortning av tiden för notarietjänstgöringen har fått 
ett blandat mottagande. Ungefär hälften av remissinstanserna hävdar att 
en avkortning med sex månader skulle få sådana negativa konsekvenser, 
framför allt när det gäller domstolarnas effektivitet och notarie
utbildningens kvalitet, att förslaget inte kan godtas. Särskilt de allmänna 
förvaltningsdomstolarna är kritiska mot förslaget om en avkortning. 

Den andra hälften av remissinstanserna anser att avkortning med sex 
månader kan ske utan att det jämfört med dagsläget skulle inverka 
negativt på domstolarnas effektivitet, rättssäkerheten eller notariemeri
teringens kvalitet. De godtar därför förslaget. Flera påpekar dock att det 
i och för sig skulle vara värdefullt om notarierna tjänstgjorde i domsto
larna längre tid än två år. Detta skulle leda till ett effektivare utnyttjande 
av notarierna än vad som är möjligt f.n. och därmed till ett välkommet 
indirekt resurstillskott. 

Överväganden 

För egen del vill jag inledningsvis erinra om vad justitieutskottet vid 

behandlingen av 1983 års budgetproposition anförde om kraven på 
notarietjänstgöringens omfattning och utbildningens kvalitet och om 
betydelsen av de erfarenheter som en utbytestjänstgöring kan ge (JuU 
1982/83 :24 s. I 0 och 11 ). Utskottet ansåg sig kunna utgå från att rege
ringen vid sitt ställningstagande noga överväger möjligheterna att behål
la en ordning med utbytestjänstgöring. 
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Av remissbehandlingen framgår att slopandet av utbytes

tjänstgöringen har godtagits av de flesta remissinstanser. Remissvaren 

visar bl.a. att utbytestjänstgöringen som den nu är utformad i viss mån 

är en belastning för tingsrätterna och länsrätterna, som är de som har 

huvudansvaret för notariemeriteringen. Men det finns - också bland de 

remissinstanser som godtar att utbytestjänstgöringen slopas - flera som 

betonar utbytestjänstgöringens värde från olika utgångspunkter och som 

beklagar att det av ekonomiska skäl inte är möjligt att behålla denna 

tjänstgöring i sin tidigare omfattning. 

Jag har mot denna bakgrund övervägt om det finns något i utbytes

tjänstgöringens nuvarande utformning som kan ändras för att höja dess 

effektivitet både för notarierna och för domstolarna. Jag har då funnit 

att den nuvarande möjligheten att splittra upp notariemeriteringen på 

upp till tre olika verksamhetsområden knappast gagnar notarierna och 
innebär en klar nackdel för domstolarna genom att tjänstgöringen där 

blir för kort. Nackdelarna är särskilt påtagliga när notarierna slutar i 

förtid vid domstolen och i stället fullgör den sista tiden som utbytes

tjänstgöring. 

Enligt min mening bör den utbytestjänstgöring som kan förekomma 
i framtiden alltid föregå tjänstgöringen vid tingsrätt eller länsrätt. Vidare 
bör utbytestjänstgöringen omfatta högst sex månader och ett enda verk

samhetsområde. Möjligheterna till utbytestjänstgöring får liksom nu 

bero på utbytesmyndigheternas behov av och ekonomiska utrymme för 

notarier och notarienämndens prövning av utbytestjänstgöringens kva

litet. I sistnämnda hänseende bör bara sådan tjänstgöring godtas som är 

av värde för notariernas fortsatta arbete vid huvudmyndigheterna. 

Vad gäller notariemeriteringens längd har i promemorian förordats en 

avkortning till två år. Promemorians resonemang bygger emellertid på 

att utbytestjänstgöringen helt försvinner. I ett system med utbytestjänst

göring av någon omfattning finns det enligt en närmast enhällig mening 

bland domstolarna inte något utrymme för en avkortning av tiden för 

notarietjänstgöringen. Mycket talar också för att examinationen av ju

rister kommer att sjunka i framtiden, varför det i ett längre perspektiv 

inte framstår som lika angeläget att öka genomströmningen av notarier 

genom en avkortning av tjänstgöringstiden. Av betydelse i detta sam

manhang är självfallet även att det redan idag är svårt för många nota

riemeriterade jurister att få ett adekvat arbete efter notarietjänstgö

ringen. 
Med hänsyn till det anförda vill jag inte förorda en avkortning av 

tiden för notariemeriteringen. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med de förslag till 

ändringar i förordningen ( 1979 :572) om notarietjänstgöring m.m. som 

följer av de överväganden jag nu har redogjort för. Jag kommer då också 
att redovisa min inställning i den ytterligare fråga som behandlas i 
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promemorian, nämligen frågan om tiderna för notariernas behörighet 
att utföra domargöromål. 

A vdelningsinde/ning av tingsrätt 

Av landets 97 tingsrätter är 16 indelade i avdelningar som förestås av . 
lagmannen eller en chefsrådman. Avdelningsindelning förekommer, 
förutom vid de tre största tingsrätterna, vid Huddinge, Södra Roslags, 
Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Falu, Linköpings, Norrköpings, Växjö, 
Helsingborgs, Vänersborgs, Östersunds och Luleå tingsrätter. De är 
samtliga indelade på två avdelningar. 

Regeringen uppdrog i mars 1982 åt domstolsverket att utreda olika 
frågor om avdelningsindelning. Uppdraget gick ut på att undersöka om 
det är möjligt att skapa en bättre organisation, som medger en smidigare 
anpassning efter skiftande förhållanden och ett mera effektivt utnyttjan
de av domstolens samlade resurser. 

Domstolsverket har i en delrapport (1982 :6) redovisat sitt uppdrag 
beträffande avdelningsindelningen av andra tingsrätter än de tre största. 

Rapporten har remissbehandlats. Remissyttranden har kommit in 
från riksåklagaren, statskontoret, riksrevisionsverket, samtliga hovrät
ter, de 13 berörda tingsrätterna, Handens tingsrätt, Förbundet för juris
ter, samhällsvetare och ekonomer (JUSEK) och Sveriges domareför
bund. Riksåklagaren har bifogat yttranden från länsåklagarmyndighe
terna i Stockholms och Gotlands, Uppsala, Södermanlands, Öster
götlands samt Västmanlands län. 

Domstolsverket har i september I 983 överlämnat en rapport ( 1983 :4) 
om avdelningsindelningen i Stockholms, Göteborgs och Malmö tings
rätter. En slutrapport med en organisationsutredning beträffande dessa 
tingsrätter har förutskickats till februari 1984. 

Domstolsverket har alltså inte avslutat sin utredning såvitt gäller de tre 
största tingsrätterna. Jag ser emellertid inget hinder mot att redan nu 
redovisa mitt ställningstagande beträffande de övriga avdelningsindela
de domstolarna. 

Domstolsverket konstaterar till en början att det ur organisatorisk 
synvinkel är eftersträvansvärt att hålla samman en tingsrätt i en enhet 
under en gemensam arbetsledning. Lagmannen får därigenom en bättre 
överblick över arbetssituationen och möjlighet att vidta åtgärder i arbets
utjämnande syfte. I en sådan organisation bör målsammansättningen på 
rotlarna vara blandad. När en tingsrätt når en viss storlek minskar 
emellertid lagmannens möjligheter att ensam leda arbetet i domstolen. 
Verksamheten kan då under vissa förutsättningar effektiviseras genom 
att tingsrätten indelas i avdelningar och en chefsrådmanstjänst inrättas. 
Domstolsverket anser att tio domarrotlar skall vara den gräns vid vilken 
avdelningsindelning kan övervägas. Detta förutsätter dock att avdel
ningarna specialiseras på tvistemål och brottmål, vilket bl.a. främjar en 
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snabbare målhantering. Chefsrådmannen bör i en sådan organisation 

tilldelas administrativa uppgifter av främst judiciell natur, d.v.s. admi

nistration med anknytning till målarbetet. För att undvika negativa 

konsekvenser av en specialisering, främst bristande flexibilitet, bör av

delningarna vara så stora att de, inom ramen för egna personalresurser, 

kan möta normala behov av tillfällig omfördelning av personal. För 

detta krävs avdelningar med den personal som åtgår för att betjäna fem 

rotlar. För att domarna i ett specialiserat system skall kunna vidmakt

hålla goda kunskaper om samtliga måltyper, bör de cirkulera mellan 

avdelningarna med 2 - 3 års intervall. Domstolsverket konstaterar vidare 

att det inte finns skäl att utgå från att en tingsrätt som är vattendomstol 

bör vara avdelningsindelad enbart på grund av vattenmålens speciella 

karaktär. Omfattningen av sidofunktioner - exempelvis handläggningen 

av inskrivnings- och bouppteckningsärenden - utgör inte heller någon 

självständig grund för avgörande av frågan om avdelningsindelning. 

Domstolsverket föreslår mot denna bakgrund att avdelnings
indelningen behålls i Huddinge, Norrköping, Helsingborgs och Öster

sunds tingsrätter. Övriga tingsrätter bör fortsättningsvis inte vara inde
lade i avdelningar. 

Avdelningsindelning har hittills utgjort en förutsättning för inrättande 
av chefsrådmanstjänst. Verket menar emellertid att det bl.a. ur rekryte

ringssynpunkt är väsentligt med befordrade domartjänster och att det 

vid vissa av de aktuella tingsrätterna behövs en i särskild ordning utsedd 

domare, bl.a. för att vara rådgivare och medhjälpare åt lagmannen i 

allmänna administrativa frågor, att vara lagmannens vikarie samt för att 

handlägga sådana uppmärksammade eller av annan orsak särskilt vik

tiga mål som avses i 23 §förordningen ( 1979 :572) med tingsrättsinstruk

tion. Enligt domstolsverkets mening bör därför chefsrådmanstjänsterna 

vid Södra Roslags, Uppsala, Västerås, Växjö, Vänersborgs och Luleå 

tingsrätter behållas även om avdelningsindelningen slopas där. Som 

allmän förutsättning bör gälla att en· chefsrådmanstjänst får inrättas 

endast vid tingsrätter med minst nio domarrotlar. 

Domstolsverkets förslag har fått ett blandat mottagande men stöds i 

sina huvuddrag av en majoritet bland remissinstanserna. Således anser 

de flesta att en tingsrätts storlek räknat i antal domarrotlar bör vara 

avgörande för frågan om avdelningsindelning. Flertalet ansluter sig 

också till domstolsverkets mening att en tingsrätt som princip kan inde

las i avdelningar när rotlarna uppgår till tio eller fler under förutsättning 

att avdelningarna specialiseras. Det görs dock också gällande att det, 

beroende på särskilda omständigheter, kan vara effektivitetshöjande att 

ha en avdelningsindelning även om antalet rotlar är färre än tio. Några 

av remissinstanserna hävdar att förekomsten av vattenmål eller omfat

tande sidofunktioner skall utgöra en självständig grund för avdelnings

indelning. I frågan om det bör finnas chefsrådmanstjänster vid tings-
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rätter som inte är avdelningsindelade har remissinstanserna så gott som 
enstämmigt anslutit sig till domstolsverkets förslag. Det finns dock även 
sådana som förordar en lägre gräns än nio rotlar. 

Enligt min mening är tingsrättens storlek den självklara utgångspunk-· 
ten vid bedömningen av frågan om avdelningsindelning bör ske. Liksom 

domstolsverket anser jag att tio rotlar är den nedre gräns vid vilken 
avdelningsindelning bör övervägas. Jag är vidare av den uppfattningen 
att en avdelningsindelad tingsrätt i princip skall vara specialiserad och 
att domarna med ett par års intervall bör cirkulera mellan avdelningar
na. I en sådan organisation bör chefsrådmannen ha ett direkt arbetsle
daransvar för en av avdelningarna.· 

Mot bakgrund av det anförda bör avdelningsindelningen enligt min 
mening behållas i Huddinge, Norrköpings, Helsingborgs och Öster
sunds tingsrätt. I fråga om Uppsala tingsrätt, som f.n. har elva rotlar 
varav nio med blandad målsammansättning, behövs ytterligare utred
ning. Jag återkommer senare till regeringen beträffande den tingsrätten. 

Jag ställer mig tveksam till att behålla chefsrådmanstjänster med de 
funktioner som domstolsverket har föreslagit vid tingsrätter som inte är 
avdelningsindelade. De rekryteringsskäl som domstolsverket har fört 
fram som argument för sådana tjänster väger enligt min mening inte 
särskilt tungt. Med hänsyn till att det vid en del större tingsrätter kan 
finnas behov av en i särskild ordning utsedd domare med de uppgifter 
som domstolsverket har angivit vill jag emellertid inte nu motsätta mig 
att chefsrådmanstjänsterna behålls vid de tingsrätter som domstolsver
ket har föreslagit. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört 
om notarietjänstgöring och om avdelningsindelning av 
tingsrätt 

dels föreslår riksdagen att till Allmänna domstolarna för budget
året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 889 390 000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

289 046 917 
289 470 000 
300 055 000 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrätterna, mellankommunala 
skatterätten, kammarrätterna och regeringsrätten. 
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Länsrätterna och mellankommunala skatterätten är allmänna förvalt
ningsdomstolar närmast under kammarrätterna. Det finns 24 länsrätter. 

Kammarrätterna är överrätt i de mål som fullföljs från bl.a. länsrätter
na. Det finns fyra kammarrätter, kammarrätten i Stockholm (sju avdel
ningar), kammarrätten i Göteborg (sju avdelningar), kammarrätten i 
Sundsvall (fyra avdelningar) och kammarrätten i Jönköping (tre avdel
ningar). 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Rege
ringsrätten är överrätt i de mål som fullföljs från kammarrätterna och 

högsta instans i patentmål. Domstolen är delad på tre avdelningar. I 
domstolen finns 21 regeringsråd. Tre av dessa tjänstgör f.n. i lagrådet. 
För regeringsrätten finns ett kansli till vilket regeringsrättssekreterare är 
knutna. 

Personal 

Regeringsrätten 
Regeringsråd, kanslichef 

och regeringsrätts-

1983/84 

sekreterare 60 
Övrig personal 53 

Kammarrätterna 
Domare och fiskaler 171 
Övrig personal 180 

länsrätterna och mellan
kommunala skatterätten 
Domare 151 
Personal med berednings-

och föredragandeuppgifter 390 
Övrig personal 417 

Summa 1 422 

Anslag 
Förvaltningskostnader 236 560 000 

!därav lönekostnader) ( 222 800 000 I 
Reseersättningar 2 530 000 
Lokalkostnader 41 880 000 
Ersättning till nämndemän 8 500 000 

Summa 289 470 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Domstolsverket Föredraganden 

+ 6 829 000 + 8 050 000 
(+ 5 469 000) (+ 7 300 000) 
+ 228 000 + 190 000 
+ 5 553 000 + 2 255 000 
+ 123 000 + 90 000 

+12 733 000 +10 585 000 



I. Huvudförslag 302 203 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 17 699 000 kr. 
3. Enligt regeringens beslut i regleringsbrev för innevarande budgetår 

skall domstolsverket vidta åtgärder för att till den I juli 1985 successivt 
avveckla förstärkningsorganisationen för balansavarbetning i länsrät
term~. Domstolsverket anser att avvecklingen skall påbörjas under bud
getåret 1984/85 och har därför enligt huvudförslaget redovisat bespa
ringar såvitt avser anslagsposten Förvaltningskostnader som innebär att 
anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 4 966 000 kr. 

Föredragandens ÖYenäganden 

De allmänna förvaltningsdomstolarnas verksamhet har under de senaste 
åren präglats av ansträngningarna att få ner det stora antalet oavgjorda 
skattemål i länsrätterna och samtidigt avgöra de många antal mål som 
blev följden av 1981 års allmänna fastighetstaxering. Antalet oavgjorda 
mål i länsrätterna är alltjämt för stort. Arbetet med att få ner målbalan
sen fortskrider dock. 

I regleringsbreven för budgetåren 1982/83 och 1983/84 har före
skrivits att dom stolsverket skall vidta åtgärder för att till den I juli 1985 
successivt avveckla förstärkningsorganisationen för balansavarbetning 
i länsrätterna. Ungefär en tredjedel av avvecklingen bör vara genomförd 
den I juli 1984. Anslaget bör därför efter pris- och löneomräkning kunna 
minskas med 5 milj. kr. redan för budgetåret 1984/85. 

Kammarrätternas arbetsläge inger oro. Den sammanlagda målbalan
sen uppgår för närvarande till drygt 25 000 mål och ökar stadigt. Orsa
ken till de höga balanssiffrorna är i första hand den stora avverkningen 
av balanserade skattemål och av fastighetstaxeringsmål i länsrätterna. 
Men även en ökad besvärsfrekvens har bidragit. 

Den allvarliga situationen får emellertid i allt väsentligt anses vara av 
övergående natur. Klart står dock att kammarrätterna måste tillföras 
resurser budgetåret 1984/85. Jag räknar med att det kan ske genom 
omfördelningar inom anslaget. 

När det gäller notariemeriteringen vid länsrätterna får jag hänvisa till 
vad jag har anfört i anslutning till anslaget Allmänna domstolarna. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna.för11alt11i11gsdomstolama för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 300 055 000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

32 132 613 
33 940 000 
35 170 000 
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Hyresnämnderna har till uppgift bl.a. att medla och vara skiljenämnd 
i hyrestvister samt att avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrende
nämnderna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flertalet av nämn
derna har två eller tre län som verksamhetsområde. Hyresnämnderna 
har gemensamt kansli med arrendenämnderna. Sådana kanslier finns på 
tolv orter. Chef för kansliet är det hyresråd som har utnämnts eller 
förordnats till det. 

Bostadsdomstolen är fullföljds- och slutin_stans i de ärenden som 
avgörs av hyresnämnderna. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Domstolsverket Föredragånden 

Personal 

Bostadsdomstolen 
Domare och föredragande 13 
Övrig personal 8 

Hyresnämnderna 
Hyresråd 31 
Övrig personal 99 

Summa 151 

Anslag 
Förvaltningskostnader 28 730 000 + 710 000 + 825 000 

(därav lönekostnaderl (24 150 0001 (+ 646 0001 (+ 820 0001 
Reseersättningar 635 000 + 57 000 + 45 000 
Lokalkostnader 4 575 000 + 635 000 + 360 000 

Summa 33 940 000 +1 402 000 +1 230 000 

Domstolsverket 

I. Huvudförslag 35 342 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 2 003 000 kr. 
3. Huvudförslaget innebär att anslaget efter pris- och lqneomräkning 

minskas med 601 000 kr. Domstolsverket bedömer det möjligt att åstad
komma dessa besparingar. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget beräknas enligt domstolsverkets huvud
förslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 35 170 000 kr. 
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D 5. Utrustning till domstolar m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984 /85 Förslag 

11 045 976 
7 500 000 

14 300 000 

Reservation 3 075 182 
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Från anslaget betalas kostnader för inköp av utrustning och inventa
rier för myndigheterna inom domstolsverkets förvaltni'ngsområde -
med undantag av de allmänna advokatbyråerna -, konsultkostnader i 
samband därmed samt kostnader för flyttning. 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1984/85 till 
17 960 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslagsbehovet till 14 300 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustning till domstolar m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 14 300 000 kr. 

D 6. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag(1) 
1984/85 Förslag 

35 879 253 
11 000 000 
28 500 000 

Reservation 36 366 548 

(1) Härtill kommer 10 100 000 kr. som anvisats med stöd av 
finansfullmakten. 

Från anslaget betalas utgifter för investeringar i byggnader för dom
stolsväsendet. 

Byggnadsstyrelsen beräknar den sammanlagda medelsförbrukningen 
under budgetåren 1983/84 och 1984/85 till 78,8 milj. kr. För budgetåret 
1984/85 beräknar byggnadsstyrelsen medelsbehovet till 32 milj. kr., 
vilket innebär en ökning med 21 milj. kr . i förhållande till anslaget för 
innevarande budgetår. Den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen 
för tiden den I januari 1982 - den 1 januari 1983 beräknar styrelsen till 
8%. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1982/ 
83:150 bil. I, FiU 50, rskr 392) den 6 oktober 1983 uppdragit åt bygg
nadsstyrelsen att utföra en nybyggnad för Karlskoga tingsrätt inom en 
preliminär kostnadsram av I 0.1 milj. kr. Jag för upp kostnadsramen och 
beräknar medel för byggnadsobjektet i mitt förslag till investeringsplan. 

l 1982 års budgetproposition redovisade min företrädare byggnads
styrelsens förslag till alternativa lösningar av lokalfrågan för Örebro 
tingsrätt och lät den beräknade kostnadsramen av 13 milj. kr. för om-
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byggnad av Örebro slott står kvar i investeringsplanen. Riksdagen har 
tidigare godkänt ett förslag att Örebro slott skulle byggas om och däref
ter inrymma Örebro tingsrätt (Ju U 1981182:40, rskr 270). Överläggning
ar mellan byggnadsstyrelsen och Örebro kommun har emellertid numera 
lett fram till en lösning som innebär att tingsrätten i stället inryms i 
förhyrda lokaler. Byggnadsstyrelsen avser att underställa regeringen ett 
hyresavtal för godkännande. Jag avför därför den beräknade kostnads
ramen för ombyggnaden av Örebro slott från investeringsplanen. 

Jag har inte något att erinra mot de ändringar av kostnadsramarna för 
pågående byggnadsobjekt som byggnadsstyrelsen har föreslagit. Änd
ringarna föranleds i huvudsak av den allmänna byggnadskostnadsut
vecklingen. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan ( 1 000-tal kr. ) 

Byggnadsob j ek t Kostnads ram Medelsförbrukning Bygg Färdig-

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för 
start ställande 
år-mån år-mån 

t. o. m. 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Objekt färdigställda 
före 1982-07-01 men 
ej slutredovisade 16 250 16 100 15 040 1 000 60 

Svea hovrätt, om-
byggnad av Hessen-
steinska huset 9 650 10 400 2 718 6 500 1 000 83-02 84-03 

Stockholms tingsrätt 
nybyggnad i kv. 
Klamparen 134 000 140 300 5 222 6 000 21 000 83-11 86-12 

Nyköpings tingsrätt 
m.m., nybyggnad 22 200 22 500 4 735 13 000 4 000 82-12 84-04 

Malmö tingsrätt 
m. m. , nybyggnad 
i kv von Conow 36 900 39 700 9 001 18 000 10 000 83-02 84-10 

Östersunds tingsrätt 
m.m., nybyggnad 23 000 23 000 17 873 4 000 1 000 81-10 83-05 

Hovrätten för Övre 
Norrland, ombyggnad 2 900 2 900 300 83-01 83-06 

Karlskoga tingsrätt, 
nybyggnad 10 100(1) 57 3 000 6 000 84-01 85-05 

Projekteringskost-
nader 3 080 3 000 3 000 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medelsbehovet -8 800 - 6 060 

Summa 244 900 265 000 57 726 46 000 40 000 

(1) Preliminärt beräknad kostnadsram 
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Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr. ) 

Hedelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 (förslag) 

Summa 

36 366 
21 100(1) 
28 534 

86 000 

1983/84 
1984/85 

(1) varav 10 100 000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

46 000 
40 000 

86 000 

att till Byggnadsarbeten för domstolsväsendet för budgetåret 1984/85 
anvisa ett reservatiorisanslag av 28 500 000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

E 1. Kriminalvårdsstyrelsen 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

77 402 361 
79 909 000 
81 368 000 

80 

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndigh.et för ärenden 

om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regionkanslierna, 

kriminalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentor

ganisationen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service för 
den verksamhet som bedrivs av kriminalvård.snämnden. Nämnden 
handlägger vissa ärenden rörande dem som har dömts till fängelse eller 

internering. Styrelsen är sedan den I juli 1983 huvudman för övervak
ningsnämnderna. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Inom kriminalvårds
styrelsen finns två avdelningar, en för klientfrågor och en för admini
stration. Dessutom finns en planerings- och samordningsenhet. 

1983/84 

Personal 
Summa 366, 5 

Anslag 
Förvaltningskostnader 61 974 000 

(därav lönekostnader) (53 133 000 
Lokalkostnader 8 457 000 
Förhyrd datamaskintid m. m. 8 134 000 
Revisionskontor -

särkostnader 1 344 000 

Summa 79 909 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag 83 781 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Kriminalvårds
styrelsen 

+ 10 

+ 5 325 000 
I+ 4 503 000) 
+ 37 000 
+ 358 000 

+ 124 000 

+ 5 844 000 

Före
draganden 

+1 979 000 
(+1 715 000) 

949 000 
+ 358 000 

+ 71 000 

+1 459 000 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 5 395 000 kr: 

3. På grund av ökad arbetsbelastning behöver rättsvårdsbyrån förstär

kas med tre tjänster. Vidare bör fyra tjänster som handläggare inrättas i 

utbyte mot befintliga arvodesmedel för utveckling och drift av rättsvä
sendets informationssystem ( + 449 000 kr.). 

4. Kriminalvårdsstyrelsen föreslår i sitt huvudförslag att styrelsen får 
anskaffa en egen dator. Härigenom får styrelsen större möjligheter att 
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rationalisera verksamheten inom kriminalvårdsverket. Medel yrkas för 
tre tjänster ( + 471 000 kr.). Samtidigt kan anslagsposten Förhyrd data
maskintid m.m. under budgetåret 1984/85 minskas med ca 1,7 milj. kr. 

och fr.o.m. budgetåret 1985/86 med ytterligare 1,6 milj. kr. 

Föredragandens övenäganden 

Regeringen har den 5 maj 1983 uppdragit åt statskontoret att i samver
kan med bl.a. kriminalvårdsstyrelsen utarbeta ett underlag för beslut om 
styrelsens datorstöd. Underlaget kommer att avlämnas till regeringen 
under våren 1984. 

För nästa budgetår bör medel för kriminalvårdsstyrelsens verksamhet 
beräknas med tiliämpning av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
81 368 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Krimina/vårdsstyre/sen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 81 368 000 kr. 

E 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984!_85 Förslag 

1 208 889 863 
1 222 561 000 
1 335 335 000 

Den I oktober 1983 farins inom kriminalvården 19 riksanstalter med 

I 392 slutna och 484 öppna platser, 56 lokalanstalter med 994 slutna och 

I 259 öppna platser samt 24 häkten (jämte vid vissa anstalter inrättade 

häktesavdelningar) med I 299 platser. Riksanstalterna är direkt under
ställda kriminalvårdsstyrelsen, medan häktena, lokalanstalterna och 

skyddskonsulentdistrikten är organiserade i 13 regioner. I ledningen för 

varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 

6 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Personal 
Styresmän m. fl. 
Läkare, psykologer 
Sjukvårdspersonal 
Tillsynspersonal 
Personal i arbetsdrift 
Kontorspersonal 
Haskinpersonal 

1983/84 

303 
24, 5 
67 

2 897 
574 
287 
58 

Förråds- och ekonomipersonal 339 

Summa 4 549, 5 

Anslag 
Förvaltningskostnader 830 470 000 

(därav lönekostnader) (782 371 000) 
Lokalkostnader 116 570 000 
Gemensamma funktioner i 

kvarteret Kronoberg 3 817 000 
Vårdkostnader 136 492 000 
Arbets- och studieer-

sättningar inom 
arbetsdriften 27 574 000 

Råvaror m. fl. utgifter 
för arbetsdriften 105 192 000 

Diverse utgifter 2 446 000 

Summa 1 222 561 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Kriminal vårds- Före-
styrelsen draganden 

+ 17 

+ 22(1) 
+125 
+ 20 
+ 6 
- 1 
+ 10,5 

+199, 5 

+ 92 547 000 

+ 2 

+ 20, 5(1) 
+ 44 
+ 8 
+ 2 

1 
+ 3, 5 

+ 79 

+ 81 122 000 
(+ 84 974 000) (+ 77 110 000) 
+ 21 068 000 + 15 812 000 

+ 382 000 + 50 000 
+ 20 560 000 + 15 608 000 

+ 5 704 000 + 9 895 000 

+ 1 842 000 - 10 158 000 

+ 474 000 + 445 000 

+142 577 000 +112 774 000 

(1) Härav föreslås 19 tjänster bli överförda från anslaget E 3. Frivården. 

82 

Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida 

under Försäljningsinkomster, Inkomster vid kriminalvården. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag 1 294 881 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 100 450 000 kr. 
3. Nya slutna lokalanstalter, var och en med 42 platser, tas i bruk i 

Nyköping och Ystad i slutet av budgetåret 1984/85. Medel begärs för 
sammanlagt 66 tjänster. Samtidigt dras 57,5 tjänster in vid de nuvarande 

anstalterna på dessa orter ( + 513 000 kr.). 

4. Styrelsen föreslår att ett tillfälligt häkte med 25 platser inrättas i den 

nuvarande Nyköpingsanstalten. Medel beräknas för 27 ,5 tjänster ( + 
986 000 kr.). 

5. En sluten lokalanstalt med 42 platser bör uppföras i Malmö. Den 
planeras bli färdig i juni 1985. Medel yrkas för 33 tjänster ( + I 266 000 

kr.). 
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6. En ny paviljong med 30 platser bör byggas vid den slutna riksanstal
ten Hall. Medel begärs för 20 tjänster ( + I 775 000 kr.). 

7. I lokalanstalten Valla ingår f.n. den tidigare anstalten Sjöboda som 

en provisorisk avdelning med 30 platser. Styrelsen anser att behovet av 

platserna är permanent och att Sjöboda bör bli en självständig lokalan
stalt. Medel yrkas för 16,5 tjänster ( + 4 065 000 kr.). 

8. För det beslutade allmänna häktet i Trelleborg med 32 platser 

beräknas medel för 31,5 tjänster ( + 4 3 79 000 kr.). 

9. I 1983 års budgetproposition har medel beräknats för att den nuva

rande Kristianstadsanstalten under en övergångsperiod skall kunna an
vändas som häkte, när den nya lokalanstalten i Kristianstad har tagits i 
bruk. Ytterligare medel yrkas för vissa driftkostnader för detta häkte ( + 
I 888 000 kr.). 

I 0. Allmänna häktet i Norrköping bör utvidgas med 15 platser genom 
att polisen avstår från vissa arrestlokaler. Medel beräknas för 8,5 tjänster 
( + 2 059 000 kr.). 

11. Ett tillfälligt häkte med 12 platser bör inrättas i polishuset i Sand
viken ( + 3 076 000 kr.). 

12. Personalen vid vissa häkten behöver förstärkas med sammanlagt 
sju tjänster som vårdare för bevakning av gemensamhetsutrymmen. Två 
tjänster som vårdare begärs för tillsyn av fritidslokaler vid kriminal
vårdsanstalten Malmö ( + I 367 000 kr.). 

13. Regeringen har uppdragit åt styrelsen att under innevarande bud

getår inom en kostnadsram av 1,6 milj. kr. genomföra en personalutbild
ning med syfte att intensifiera narkotikabekämpningen vid kriminal

vårdsanstalterna. Styrelsen har beräknat kostnaderna under budgetåret 
1984/85 för att utbilda all anstaltspersonal till 8 milj. kr., varav 1,4 milj. 

kr. under anslaget E 6. Utbildning av personal m.tl. och 6,6 milj. kr. 

under förevarande anslag. 
14. För att bekämpa narkotikan på anstalterna yrkar styrelsen vidare 

11 tjänster som vårdare för kontroll och visitation samt tio tjänster som 

fritidsassistent. Tre tjänster begärs för att vid en avdelning av kriminal

vårdsanstalten Mariefred på olika sätt kunna aktivera intagna som vän

tar på en placering i narkomanvårdsprojektet vid kriminalvårdsanstal
ten Österåker. Medel beräknas för att utöka Österåkerprojektet med 12 

platser samt för ett försök med en antidrogkampanj vid tio anstalter. 

Dessutom föreslår styrelsen att 19 tjänster som översköterska förs över 
till kriminalvårdsanstalternas anslag från frivården för att tjänsterna 

skall kunna utnyttjas effektivare ( + 11 243 000 kr.). 

15. En tjänst bör inrättas vid var och en av kriminalvårdsanstalterna 
Visby och Västergården för social färdighetsträning. Ytterligare medel 
beräknas för viss utbildningsverksamhet på grund av ändrade regler för 

statsbidrag ( + 672 000 kr.). 
16. Medel yrkas för fortsatt försöksverksamhet med marknadsanpas-
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sad arbetsersättning vid kriminalvårdsanstalten Yångdalen ( + 
2 138 000 kr.). 

17. För att täcka kommunala utgifter för biblioteksverksamhet yrkas 
700 000 kr. under anslagsposten Yårdkostnader. För underhåll av viss 
bevakningsteknisk utrustning vid häkten beräknas 200 000 kr. under 
anslagsposten Diverse utgifter. 

18. Styrelsen föreslår att medel för underhåll av markanläggningar 
(vägar, broar, avloppsdiken, täckdikning, invallning m.m.), som f.n. 
beräknas under anslagsposten Råvaror m.fl. utgifter för arbetsdriften, i 
fortsättningen skall tas upp på staten för förvaltningen av kriminalvår
dens fastigheter (- 800 000 kr.). 

Förvaltning av fastigheter 

Kriminalvårdsstyrelsen förvaltar. fastigheter för kriminalvårdsändamål 
till ett vid utgången av budgetåret 1982/83 sammanlagt bokfört värde av 
ca 500 milj. kr. 

Resultatutjämning för fastigheter som förvaltas av kriminalvårdssty
relsen: 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

Intäkter-
Ersättning för lokaler som upp-

låts till statsmyndigheter 44 955 000 +9 445 000 + 145 000 
Hyror och arrenden för lokaler 

och markområden som upplåts 
till enskilda 6 000 000 +1 200 000 + 800 000 

Diverse inkomster + 100 000 + 100 000 

Summa 50 955 000 +10 745 000 + 1 045 000 

Kostnader 
Drift- och underhållskostnader 41 955 000 + 9 225 000 455 000 
Hyres- och arrendekostnader m. m. 3 000 000 + 1 000 000 + 1 000 000 
Avskrivningar 5 500 000 + 500 000 + 500 000 

Summa 50 455 000 + 10 725 000 + 1 045 000 

Överskott att tillföras 
statsbudgeten 500 000 + 20 000 

Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter redovisas som 
utgift under anslagsposten Lokalkostnader för kriminalvårdsanstalter
na. 
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Under posten Drift- och underhållskostnader beräknar kriminal
vårdsstyrelsen 22,2 milj. kr. för åtgärder som avser fastighetsunderhåll 

och 29,0 milj. kr. för ombyggnad och komplettering. 

Avskrivningarna beräknas på gällande fastighetsbestånd och med 
beaktande av verkställda grundavskrivningar till 1,25 % av det bokförda 
byggnadsvärdet. 

Föredragandens överväganden 

De senaste årens ökning av antalet frihetsstraff har medfört en besväran

de beläggningssituation vid kriminalvårdens anstalter och häkten. Enligt 
de prognoser som har gjorts inom justitiedepartementet finns det inga 
tecken som tyder på att beläggningsutvecklingen är på väg att vända. De 
nya regler om villkorlig frigivning, som trädde i kraft den I juli 1983, har 
dock medfört en tillfällig nedgång i beläggningen. 

Under år 1984 öppnas lokalanstalterna i Karlskoga, Täby och Kris
tianstad. Under slutet av budgetåret 1984/85 beräknas de nya lokalan
stalterna i Nyköping och Ystad bli tagna i bruk. I samband med att 
Karlskogaanstalten öppnas kommer anstalten Skåltjärnshyttan att läg

gas ned i enlighet med den av riksdagen fastställda planen för föränd
ringar i lokalanstaltsorganisationen. 

Beträffande byggnadsverksamheten i övrigt .inom kriminalvården 

återkommer jag under anslaget E 7. Byggnadsarbeten för kriminalvår

den. 
Under hösten 1983 har beläggningen på häktena gått ned. Den I 

november 1982 var sammanlagt I 108 intagna vid landets häkten. Mot

svarande siffra 1983 var 878. Denna nedgång har varit oväntad och.är av 
allt att döma tillfällig. Det råder stor brist på häktesplatser i södra 

Sverige och Stockholmsområdet. F.n. projekteras polishus i l\1almö och 
Huddinge med 120 resp. 60 häktesplatser. 

Med hänsyn till den förväntade beläggningsutvecklingen har anslaget 
inte beräknats enligt huvudförslaget. 

Jag har beräknat medel för sammanlagt 66 tjänster till de nya lokal

anstalterna i Nyköping och Ystad, varvid sammanlagt 57 ,5 tjänster vid 

de nuvarande anstalterna på dessa orter skall dras in (3). Jag har därjäm

te beräknat medel för 20 tjänster till en ny förläggningspaviljong vid 
riksanstalten Hall (6). Medel har vidare beräknats för 31,5 tjänster vid 

allmänna häktet i Trelleborg (8) samt för ett tillfälligt häkte med 12 

platser i polishuset i Sandviken (11 ). 
Till förevarande anslag bör 19 tjänster för översköterska överföras 

från anslaget E 3. Frivården för att möjliggöra ett effektivare utnyttjande 
av tjänsterna ( 14). 

För fortsatt försöksverksamhet med marknadsanpassad arbetsersätt
ning vid kriminalvårdsanstalten Vångdalen har jag beräknat särskilda 
medel (16). 
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I fråga om kriminalvårdsstyrelsens yrkanden om intensifierade insat
ser mot narkotikahanteringen vid anstalterna får jag hänvisa till vad jag 
har anfört i anslutning till anslaget A 2. Justitiedepartementet (14). 

Under driftstaten för förvaltning av fastigheter har jag beräknat medel 
för underhåll av markanläggningar ( 18). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till I 335 335 000 kr. och hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig beräknade driftstaten för förl'altning 
av fastigheter. 

2. till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1984/85 anvisa 
ett förslagsanslag av I 335 335 000 kr. 

E 3. Frivården 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

190 260 663 
194 450 000 
200 166 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för frivårdsorganisationens och 
övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består fr.o.m. den I januari 1984 av 65 skydds
konsulentdistrikt. Antalet övervakningsnämnder är fr.o.m. samma tid
punkt 29. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 
Konsulent- och assistent-

personal 506 
Läkare, psykologer 4 
Sjukvårdspersonal' 22 
Kontorspersonal 242 
Personal på vårdavdelning 6 
Personal på hotell och 
inackorderingshem 12 

Summa 792 

Anslag 
Förvaltningskostnader 138 306 000 

{därav lönekostnader l (126 795 000) 
Ersättning åt ledamöter m. fl. 

i övervakningsnämnderna 3 429 000 
Lokalkostnader 21 637 000 
Vårdkostnader 24 277 000 
Bidrag till enskild frivårds-

verksamhet 6 801 000 
Till regeringens disposition 

Summa 194 450 000 

Kriminalvårds
styrelsen 

- 19(1) 

- 19(1) 

+ 5 971 000 
{+ 4 339 000) 

+ 1 194 000 
+ 2 398 000 

+ 450 000 

+10 013 000 

Före
draganden 

- 19(1) 

- 19(1) 

+ 4 876 000 
(+ 3 885 000) 

864 000 
+ 417 000 

+ 287 000 
+ 1 000 000 

+ 5 716 000 

(1) Tjänsterna föreslås bli överförda till anslaget E 2. Kriminal
vårdsanstal terna. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Huvudförslag 204 734 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 10 204 000 kr. 
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3. Den ökade intensiteten i övervakningsarbetet kräver ytterligare 

medel för resor och expenser ( + 500 000 kr.). 
4. På grund av det ökade behovet av särskilda behandlings- och 

stödåtgärder föreslås en uppräkning av anslagsposten Vårdkostnader 

med 2 milj. kr. 
5. För enskild frivårdsverksamhet beräknas ytterligare 310 000 kr. 

6. Under anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna föreslår styrelsen att 

19 tjänster som översköterska överförs från frivården till anstaltsorga

nisationen för att tjänsterna skall kunna utnyttjas effektivare (- 3 00 I 000 

kr.). 

Föredragandens överYäganden 

Den reform avseende villkorlig frigivning och kriminalvård i frihet, som 

har trätt i kraft den I juli 1983, innebär bl.a. att övervakning vid villkorlig 
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frigivning skall ske bara när det finns anledning anta att det föreligger 

ett behov av sådan samt att övervakningstiden vid skyddstillsyn för 
flertalet fall har minskats från två till ett år. Avsikten med denna avkort

ning är att intensifiera övervakningen och koncentrera den till det första 
året av prövotiden då återfallsrisken är som störst. 

Antalet klienter inom frivården har minskat från 17 541 den 30 juni 
1983 till 13 948 den 31 oktober 1983. 

Regeringen har uppdragit åt kriminalvårdsstyrelsen att senast den 15 

april 1984 lämna en redovisning av arbetssituationen inom frivården. 
Med hänsyn till svårigheterna att f.n. bedöma klientutvecklingen har 

anslaget inte beräknats enligt huvudalternativet. Av samma skäl bör av 
de beräknade lönemedlen I milj. kr. ställas till regeringens disposition. 

Under anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna har jag föreslagit att 19 

tjänster som översköterska skall föras över från frivården till anstaltsor
ganisationen för att möjliggöra ett effektivare utnyttjande av tjänsterna. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
200 166 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Frivården för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

200 166 000 kr. 

E 4. Maskin- och verktygsutrustning m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

10 258 817 
19 100 000 
26 900 000 

Behållning 4 309 410 

Kriminafrårdsstyrelsen yrkar en höjning av anslaget med 15,5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget för nästa budgetår till 
26 900 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Maskin- och verktygsutrustning m.m. för budgetåret 1984/85 an

visa ett reservationsanslag av 26 900 000 kr. 

E 5. Engångsanskaffning av inventarier m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

9 317 492 
22 400 000 
28 300 000 

Behållning 3 102 961 

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar en höjning av anslaget med 22,4 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget för nästa budgetår till 
28 300 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
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att till Engångsanskaffning m• inventarier m.m. för budgetåret 1984/85 
anvisa ett reservationsanslag av 28 300 000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m.fl. 

1982/83 Utgift ( 1 ) 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

10 189 846 
11 375 000 
12 151 000 

Behållning ( 1) 883 042 

(1) Härav avser 4 849 022 kr. utgift och 187 549 kr. reservation 
under anslaget E 7. Vårdutbildningsnämnden. 

Från anslaget betalas vissa utgifter för utbildning av kriminalvårds
verkets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för . 

praktikcentra för studerande vid högskoleenhet. 
Kriminalvårdsstyrelsen begär en höjning av anslaget med 5,9 milj. kr. 

Av beloppet avser 1,4 milj, kr. kostnader under budgetåret 1984/85 för 
en utbildning av all personal vid kriminalvårdsanstalterna med syfte att 
bekämpa förekomsten av narkotika. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget för nästa budgetår till 
12 151 000 kr. I fråga om insatser mot narkotikahanteringen vid anstal
terna får jag hänvisa till vad jag har anfört i anslutning till anslaget A 2. 
Justitiedepartementet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbildning av personal m.fl. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 12 151 000 kr. 

E 7. Byggnadsarbeten för kriminalvården 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag(!) 
1984/85 Förslag 

75 590 183 
51 225 000 
23 600 000 

Behållning 198 041 174 

(1) Härav har 23 725 000 kr. anvisats med stöd av finansfull
makten. 

Från anslaget betalas utgifter för större byggnadsföretag inom krimi
nalvården. 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att nya lokalanstalter byggs i Malmö, 
Sigtuna och Gävle samt att en förläggningspaviljong med 30 platser 
uppförs för 14,6 milj. kr. vid var och en av kriminalvårdsanstalterna Hall 
och Norrtälje. Vidare planeras ny- och ombyggnadsarbeten för samman
lagt 70 milj. kr. vid kriminalvårdsanstalterna Hageby, Hall, Haparanda, 
Hällby, Härlanda, Lärbro, Mariefred, Mariestad, Norrköping, Roxtu
na, Skenäs, Skogome, Stångby, Sörbyn, Torhult, Valla, Vångdalen, Väs
tervik, Ödevata och Österåker. 
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Föredragandens överväganden 

Riktlinjer i fråga om utformningen av kriminalvårdens anstalter antogs 
genom 1973 års kriminalvårdsreform. Riksdagen har vid behandlingen 
av 1980 års budgetproposition godkänt en principplan för förändringar 
i lokalanstaltsorganisationen (prop. 1979/80: I 00 bil. 5 s. 68- 72, Ju U 34, 
rskr 282). Planen innebär att nya lokalanstalter uppförs i områden som 
f.n. har brist på lokalanstaltsplatser. Vidare förutsätts i planen att ett 
antal anstalter från 1800-talet samt vissa andra anstalter som är i mycket 
dåligt skick byts ut. 

F.n. byggs nya lokalanstalter i Täby, Karlskoga, Kristianstad, Ystad, 
Nyköping och Härnösand. De tre förstnämnda anstalterna beräknas bli 
tagna i bruk under år 1984 och övriga anstalter under år 1985. Regering
en har lämnat projekteringsuppdrag för nya lokalanstalter i Sigtuna 
(Rosersberg), Malmö (I) och Gävle. Ytterligare anstalter planeras i 

Stockholm, Malmö (fl), Göteborg, Uppsala, Vänersborg, Halmstad, 
Jönköping, Hudiksvall och Visby. Anstalterna i Sigtuna, Malmö (I) och 
Gävle bör utföras så snart tidigareläggning av statliga byggnadsobjekt 
behövs i dessa regioner. 

I enlighet med den av riksdagen antagna propositionen 1981/82:141 
om ändring i lagstiftningen om kriminalvård m.m. kommer mindre 
bostadsavdelningar att successivt inrättas vid kriminalvårdsanstalterna 
Hall (C-avdelningen), Norrtälje och Tidaholm. Vidare uppförs en bo
stadspaviljong med 30 platser fördelade på tre avdelningar vid Tida
holmsanstalten. Jag förordar att en motsvarande paviljong uppförs vid 
Hallanstalten inom en kostnadsram av 14,6 milj. kr. 

För de nya lokalanstalterna i Härnösand, Nyköping och Ystad, som 

har tidigarelagts med stöd av finansfullmakten, beräknar jag kostnads
ramar om resp. 29,0, 30,0 och 31,3 milj. kr. För tidigarelagda byggnads
objekt vid kriminalvårdsanstalterna Haparanda, Hinseberg, Härnö
sand, Kumla, Majorshagen, Mäshult, Norrköping, Singeshult och Till
berga beräknas kostnadsramar om sammanlagt 40 835 000 kr. 

Under Diverse objekt beräknas 16 130 000 kr. för tidigarelagda objekt 
samt 20 455 000 kr. för övriga objekt. För eventuella byggnadsobjekt, 

· som av särskilda skäl bör kunna sättas i gång skyndsamt, beräknas 5 milj. 
kr. Jag förordar alltså att kostnadsramen Diverse objekt förs upp med 
41 585 000 kr. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 
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Investeringsplan 11 000-tal kr) 

Byggnadsob j ek t Kostnads ram Hedelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån år-mån 
t. o. m. 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Borås (lokalanstalt) 26 900 27 200 24 751 1 200 
Fastighets förvärv 15 000 15 000 5 000 8 000 
Hall ( larmsystem) 2 850 3 100 187 2 800 113 83-04 83-09 
Hall (ombyggnad av 

paviljong) 2 200 2 375 1 500 875 84-01 84-09 
Hall(ny paviljong) 14 600(1) 500 7 500 84-10 85-11 
Haparanda (fri-

tidsbyggnad, 
tillbyggnad av 
garage) 2 125 1 800 325 83- 11 84-06 

Helsingborg (lokal-
anstalt) 17 550 17 700 16 554 946 

Hinseberg (vakt-. 
inskrivnings- och 
för rådsbyggnad) 4 250 4 650 742 3 500 408 83-03 84-03 

Hinseberg (fri-
tidsbyggnad) 4 900 4 400 500 83- i1 84-06 

Huddinge ( lokalan-
stalt) 30 300 31 500 24 674 5 700 1 000 81-08 83-02 

Håga(verkstad) 3 700 3 600 100 
Härnösand (lokal-

anstalt) 29 000 1 512 8 000 16 000 83-10 85-05 
Härnösand(verk-

stadsbyggnad) 9 000 3 000 5 000 84-01 85-02 
Karlskoga (lokal-

anstalt) 30 400 30 400 10 737 15 000 4 000 82-08 84-02 
Kristianstad (lokal-

anstalt) 28 400 22 500 5 521 12 000 3 000 82-10 84-05 
Kumla (skärmtak. 

omläggning av 
industrigård) 2 650 2 500 150 84-01 84-07 

Lubå (lokalanstalt) 17 500 17 500 15 971 500 
Luleå (för lägg-

ningsbyggnad) 5 300 5 700 2 112 1 600 200 82-11 83-08 
Hajorshagen(vakt-. 

inskrivnings-. 
sjukvårds- och 
personallokaler) 2 650 2 400 250 84-01 84-08 

Haj orshagen (ny 
småindustri) 3 650 2 100 1 550 84-03 84-10 

Mäshult(ny huvud-
byggnad) 8 750 8 750 646 5 000 3 104 83-03 84-09 

Häshult (vakt-, 
inskrivnings- och 
kontorslokaler) 6 580 4 600 1 980 83-09 84-11 

Norrköping (per so-
nalbyggnad) 2 180 2 000 180 83- 10 84-05 
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Investeringsplan(1 000-tal kr) 

Byggnadsobjekt Kostnads ram Medels förbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån år-mån 
t. o. m. 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Norrtälje(om- och 
tillbyggnad av 
administrations-
lokaler) 8 100 8 400 4 368 3 500 532 82-08 83-12 

Norrtälje (ombygg-
nad av fyra 
paviljonger) 5 400 5 800 2 000 3 000 83-11 85-06 

Nyköping(lokal-
anstalt) 30 000 2 349 9 000 16 000 83-10 85-02 

Roxtuna(dagvatten-
ledning m. m. I 2 500 2 445 55 

Singeshult(perso-
nal- och verk-
stadslokaler) 2 600 1 700 900 84-03 84-10 

Smälteryd(köks- och 
matsalsbyggnadl 3 350 3 350 1 524 1 500 324 83-02 84-01 

Svartsjö( ombyggnad) 24 400 28 900 1 575 7 000 12 000 83-08 85-10 
Tidaholm(ny pavil-

jong) 12 800 13 800 25 1 000 7 000 84-10 85-11 
Tidaholm (ombyggnad 

av fyra pavil-
jonger) 5 400 5 400 600 2 000 84-05 86-04 

Tidaholm ( förrådslo-
kaler) 4 850 4 850 1 469 3 000 381 83-03 84-01 

Tillberga(fritids-
byggnad) 2 800 2 682 18 

Tillberga(förråd, 
skärmtak) 3 100 2 869 31 

Tillberga(köks-
och matsalsbygg-
nad) 4 500 3 500 1 000 83-11 84-08 

Tygelsjö(köks, mat-
sals- och admi-
nistrationsbygg-
nad) 4 750 4 569 81 

Täby(lokalanstalt) 32 700 32 700 8 887 15 000 7 000 82-10 84-05 
Umeå(lokalanstalt) 22 500 22 800 22 774 26 
Umeå(förläggnings-

byggnad) 5 300 5 700 2 561 2 500 200 82-10 84-01 
Ystad( lokalanstalt I 31 300 171 10 000 15 000 83-09 84-12 
Diverse objekt 33 370 41 585 15 237 27 689 5 251 
Pro jekteringskost-

nader 10 000 
Erfarenhetsmässig 

reducering av 
medelsbehovet - -20 422 c15 781 

364 420 505 395 180 512 153 924 118 942 

( 1) Preliminär kostnads ram 
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Anslagsberäkning ( 1 000-tal kr. 

11edelstillgång 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 (förslag) 

Summa 

198 041 
51 225(1) 
23 600 

272 866 

Beräknad medelsför
brukning 

1983/84 
1984/85 

(1) Härav har 23 725 000 kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

153 924 
118 942 

272 866 
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I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalin
vesteringar i fastigheter som förvaltas av kriminalvårdsstyrelsen bör 
endast 50 % av investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas 
upp som tillgångsvärde i förmögenhetsredovisningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för 

kriminalvården inom de kostnadsramar som jag har föror
dat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlig

het med vad jag har anfört i det föregående, 
3. till Bygg11adsarbete11 för kriminalvården för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 23 600 000 kr. 
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F. RÄTTSHJÄLP M.M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

235 38G 743 
170 000 000 
221 000 000 
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Från anslaget betalas de rättshjälpskostnader som enligt rätts
hjälpslagen ( 1972 :429; omtryckt 1983 :487) skall betalas av allmänna 
medel, d.v.s. framför allt ersättningar till offentliga försvarare och biträ
den vid allmän rättshjälp. 

Domstolsverket 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1984/85 till 
226 400 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Under de senaste åren har tämligen omfattande ändringar genomförts i 
rättshjälpssystemet för att minska statens kostnader för rättshjälpen. Det 
är svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna effekterna av de vidtagna 
åtgärderna, särskilt som de inte alltid omedelbart återverkar på anslags
förbrukningen. 

Domstolsverket har i sin anslagsframställning pekat på att den genom
snittliga biträdesersättningen har - utöver vad som kan förklaras med 
taxehöjningar - stigit på ett uppseendeväckande sätt mellan tredje 
kvartalet 1981 och motsvarande period 1982. Bortfallet av de relativt 
okomplicerade ärendena angående äktenskapsförord, boskillnad och 
testamente har i och för sig inneburit en automatisk höjning av genom
snittsersättningen men kan inte förklara den kraftiga ökningen fullt ut. 
Några anmärkningsvärda förskjutningar i ärendestrukturen har inte 
heller förekommit. Domstolsverkets uppföljning av taxeutvecklingen 
avser korta tidsperioder och de slutsatser som kan dras är därför av 
begränsat värde. Undersökningen visar ändå på en tendens som är 
oroande. Jag avser därför att låta utreda de förhållanden som ligger 
bakom den s.k. taxeglidningen och, om så behövs, överväga åtgärder för 
att komma tillrätta med den. 

Jag beräknar anslaget till 221 milj. kr. och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 
att till Rät1shjälpskostnader för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

ans!ag av 221 000 000 kr. 
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F 2. Rättshjälpsnämnderna 

1982{83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984 {85 Förslag 

9 425 354 
9 680 000 
8 220 000 

Rättshjälpsnämnderna handlägger ärenden om rättshjälp. 

1983/84(1) Beräknad ändring 1984/85 

Domstolsverket Föredraganden 

Personal 
Summa 39 

Anslag 
Förvaltningskostnader 7 180 000 324 000 - 339 000 

(därav lönekostnader) (6 090 000) (- 348 000) (- 317 000) 
Lokalkostnader 1 990 000 532 000 - 611 000 

Summa 9 170 000 856 000 - 950 000 

( 1) Av anslagna medel på 9 680 000 kr. får enligt regeringens beslut 
disponeras 9 170 000 kr. 

Domstolsverket 

I. Huvudförslag 8 314 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 632 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

95 

Till följd av en fortsatt minskad ärendetillströmning till rätts
hjälpsnämnderna skall 11 tjänster vid nämnderna ha avvecklats före den 
I juli 1984. lokalkostnaderna har också kunnat nedbringas. Dessa åtgär
der medför minskade kostnader med närmare 1,5 milj. kr. Dessa bespa
ringar bör ligga till grund för anslagsberäkningen, som därutöver bör 
utgå från huvudförslaget. Jag avser att återkomma till regeringen beträf
fande rättshjälpsnämndernas organisation sedan rättshjälpskommitten 

(Ju 1982:01) har redovisat sitt arbete. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rättshjälpsnämnderna för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 8 220 000 kr. 

F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

1982/83 Utgift 0 
1983/84 Anslag 1 000 
1984/85 Förslag 1 000 
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1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Beräknat 

Domstols- Domstols- Före-
verket verket draganden 

Resultat 
Intäkter 51 015 000 52 770 000 52 270 000 52 270 000 
Kostnader 53 041 000 52 770 000 51 550 000 . 51 550 000 
Resultat -2 026 000 0 + 720 000 + 720 000 
Driftbidrag 2 076 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna biträde 
och rådgivning enligt rättshjälpslagen ( 1972:429; omtryckt 1983 :487). 
Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt 
rättshjälpslagen, skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga 
angelägenheter. De allmänna advokatbyråerna skall i princip vara själv
bärande och konkurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer. 

Det finns 33 allmänna advokatbyråer. Tre av byråerna har filialkontor 
på annan ort. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 303 tjänster, varav 
153 för advokater och annan juristpersonal samt 150 för övrig personal. 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 
advokatbyråerna. 

Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet är ett för
slagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 
anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de all

männa advokatbyråerna. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 
likviditetsproblem för uppdragsverksamheten förfogar de allmänna ad
vokatbyråerna över en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Den uppgår f.n. 
till 7 milj. kr. 

Antalet ärenden om allmän rättshjälp och rådgivningar vid de allmän
na advokatbyråerna har under budgetåret 1982/83 fortsatt att minska 
samtidigt som uppdragen utanför rättshjälpsområdet har ökat, dock inte 
i motsvarande mån. Kostnadstäckningsgraden för byråerna sammantag
na var budgetåret 1982/83 ca 96 procent. Domstolsverket avser att 
minska kostnaderna bl.a. genom personalminskningar. Verket räknar 
därför med att byråerna sammantagna skall täcka sina kostnader för 
budgetåret 1983/84 och uppnå i det närmaste full lönsamhet under 
budgetåret 1984/85, allt under förutsättning att rättshjälpslagstiftningen 
inte ändras mera väsentligt under denna period. 

Jag vill för egen del understryka vikten av att domstolsverket verkar 
för att organisationen anpassas till den efterfrågan som finns på byråer
nas tjänster. Jag har med oro konstaterat att några av de allmänna 
advokatbyråerna har visat negativa rörelseresultat under en följd av år 
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och kommer därför att noga följa utvecklingen, framförallt vid dessa 

byråer. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

2 076 490 
2 350 000 
2 200 000 

Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, 
framför allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstolsi•erket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1984/85 till 
2 200 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder domstolsverkets förslag och hemställer att regeringen före
slår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1984/85 an

visa ett förslagsanslag av 2 200 000 kr. 

F S. Vissa domstolskostnader m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

35 548 469 
38 000 000 
37 600 000 

Från anslaget betalas vissa kostnader för rättegångsväsendet vid de 

allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostads
domstolen samt arrende- och hyresnämnderna. Bland dessa kostnader 

kan nämnas ersättning av allmänna medel till vittnen, målsägande, 

tolkar och konkursförvaltare samt kostnader för personundersökning i 
brottmål. 

Domstolsverket 

Domstolsverket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1984/85 till 

37 600 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder domstolsverkets förslag och hemställer att regeringen före
slår riksd_agen 
att till Vissa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 37 600 000 kr. 

7 Riksdagen 1983/84. I samt. Nr 100. Bilaga 4 
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F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

8 907 048 
4 000 000 
8 000 000 
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Från anslaget betalas en rad kostnader för rättegångsväsendet i den 
mån de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa 
fall betalas från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. 

Jag beräknar medelsbehovet till 8 milj. kr. och hemställer att regering· 
en föreslår riksdagen 
att till Diverse kostnader.for rättsväsendet för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 8 000 000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G I. Justitiekanslern 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

2 659 870 
2 728 000 
2 864 000 
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Justitiekanslern (J K) är regeringens jurist, bevakar statens rätt och har 

tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör också 

vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihetsförordningen, 8 kap. rättegångs

balken, datalagen (1973:289) och lagen (1977:20) om TV-övervakning._ 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

JK Föredraganden 

Personal 
Summa 10 

Anslag 
Förval tningskostnader 2 328 000 +152 000 +145 000 

(därav lönekostnader) (2 134 000) (+140 500) (+132 000) 
Lokalkostnader 400 000 + 19 000 9 000 
Engångsanvisning + 80 000 

Summa 2 728 000 +251 000 +136 000 

JK 
Verksamheten hos JK har under budgetåret 1982/83 drivits i samma 

former som tidigare. 

I. Huvudförslag 2 899 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 119 000 kr. 

3. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär att J K tvingas att hålla 

sin inspektionsverksamhet på en förhållandevis låg nivå. 

4. För köp av en ny telefonväxel begär JK ett engångsbelopp om 

80 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för JK:s verksamhet beräknas med ut

gångspunkt i JK :s huvudförslag. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Justitiekanslern för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 2 864 000 kr. 
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G 2. Centralnämnden för fastighetsdata 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 
( 1) Anslaget G 3. 

33 231 497 ( 11 
34 830 000 ( 11 
36 750 000 

Centralnämnden för fastighetsdata 

100 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har till uppgift att bygga 
upp fastighets- och inskrivningsregister som förs med hjälp av automa
tisk databehandling (ADB). 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en överdirektör. 
Inom nämnden finns en teknisk enhet, en fastighetsregisterenhet, en 
inskrivningsregisterenhet, en utvecklingsenhet och en administrativ en
het. 

Personal 
Summa 

Anslag 
1. Förberedelser för 

genomförande av be
slutade reformer 

2. Reformgenomförande 
3. Produktion 

Summa 

Avgår intäkter under 
anslaget 

Summa 

CFD 

1983/84 

93 

5 100 000 
11 000 000 
21 530 000 

37 630 000 

2 800 000 

34 830 000 

Beräknad ändring 1984/85 

CFD 

- 100 000 
+ 700 000 
+1 470 000 

+2 070 000 

+ 300 000 

+1 770 000 

Föredraganden 

+1 920 000 

CDF föreslår att fastighetsdataprojektet under budgetåret 1984/85 drivs 
vidare enligt de riktlinjer som riksdagen har fastställt för perioden 
1982/83 - 1986/87. Detta innebär att verksamheten koncentreras på att 
säkerställa en fortsatt stabil drift av driftsystemet och på reformgenom
förande. Reformarbetet kommer under budgetåret 1984/85 att pågå i 
Göteborgs och Bohus län samt Skaraborgs och Södermanlands län. 
Förberedelsearbetet kommer att inledas i Hallands län. F.n. överförs i 
genomsnitt 215 000 fastigheter om året till ADB-systemet. 

Allteftersom fastighetsdatasystemet förs in i nya områden växer auto
matiskt arbetet med driften av systemet, bl.a. vad gäller expediering av 
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handlingar i inskrivningsärenden och uppbörd av stämpelskatter och 
expeditionsavgifter. Till viss del kan de ökande produktionsuppgifterna 
lösas genom automatisering. Så sker under budgetåret 1983/84 genom 
en investering i utrustning för hantering av utgående handlingar. 

CFD beräknar medelsbehovet till 36 600 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har under våren 1982 (prop. 1981/82:123 bil. 2, CU 37, rskr 
318) antagit riktlinjer för fastighetsdataverksamheten för en andra etapp 
av reformen, omfattande budgetåren 1982/83 - 1986/87. Riktlinjerna 
innebär bl.a. att det har lagts fast en ekonomisk ram avseende det ökade 
medelsbehovet på 12,3 milj. kr. i prisläget hösten 1981 för etappens sista 
fyra år. 

Jag beräknar med tillämpning av huvudförslaget i fråga om admini
strationskostnader medelsbehovet för CFD för budgetåret 1984/85 till 
36 750 000 kr. Detta belopp ryms inom och står i överensstämmelse med 
den fastlagda kostnadsramen. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 
att till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 36 750 000 kr. 

G 3. Datainspektionen 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

2 825 393 
1 000 
1 000 

Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet att utfärda 
licens enligt datalagen ( 1973 :289) samt att pröva frågor om tillstånd och 
att utöva tillsyn enligt datalagen, kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) 
och inkassolagen (1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en 
generaldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för licens- och till
ståndsärenden, en enhet för tillsynsärenden samt ett sekretariat för in
formation och administrativa uppgifter. 
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1982/83 1983/84 Beräknad ändring 
Utfall 1984/85 

Datainspek- Före-
tionen draganden 

Personal 
Summa 31 31 +1,5 

Anslag 

Utgifter 
1. Licens- och 

tillstånds-
verksamhet 4 730 063 3 275 000 +607 000 + 98 000 

2. Tillsyns-
verksamhet 1 607 447 3 521 000 +386 000 +154 000 

3. Information 66 588 285 000 +250 000 + 16 000 

Summa 6 404 098 7 081 000 +1 243 000 +268 000 

Uppbördsmedel 
Inkomster vid 
datainspektionen -3 577 705 -7 080 000 -1 242 000 -267 000 

Nettoutgift 2 826 393 1 000 1 000 1 000 

Tillståndsverksamheten innefattar tillståndsprövning enligt datala
gen, kreditupplysningslagen och inkassolagen samt handläggning av de 
anmälningar för licens som avses i 2 §dataförordningen (1982:480) 

Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre nämnda lagarna. 
Informationsprogrammet omfattar information om främst innebörden 
av de tre lagarna till de registeransvariga, allmänheten och utlandet. 

Datainspektionen 

Datainspektionen inrättades den I juli 1973. Fram till den 30 juni 1983 

har totalt 40 170 ärenden av alla slag kommit in till inspektion. Under 
samma tid har 39 088 ärenden avgjorts. Antalet nya ärenden första 
halvåret 1983 var ca I 200. 

Budgetåret 1982/83 har i hög grad präglats av arbetet med att införa 
nya rutiner med anledning av att datalagen ändrades den I juli 1982. 
Nya anvisningar till registeransvariga har utarbetats och distribuerats. 
En mycket omfattande kampanj har genomförts för att informera om 
ändringarnas innebörd. Inspektionens rationaliseringsarbete har drivits 
vidare och bl.a. resulterat i en väsentligt förenklad beslutsmodell i till
ståndsärenden. En översyn av organisationen har också skett. 

Tillströmningen av ärenden om tillstånd enligt datalagen har under 
budgetåret 1982/83, trots ändringarna i lagen, varit högre än under de 
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två senaste budgetåren. Antalet ärenden som rör klagomål från allmän

heten har också ökat under budgetåret 1982/83. Tillsynsverksamheten 

har under samma budgetår måst begränsas trots behovet av en ökad 

tillsyn. Genom rationaliseringar, viss omorganisation m.m. är det in

spektionens förhoppning att redan under budgetåret 1983/84 tillföra 

tillsynsarbetet ytterligare resurser. 

Kostnaderna för datainspektionens verksamhet skall enligt en ny 

förordning som gäller fr.o.m. den I juli 1982 täckas genom avgifter. 

Inspektionens inkomster var under budgetåret 1982/83 ca 3 578 000 kr. 

Beloppet utgör endast drygt hälften av förbrukade medel. Redan under 

det budgetåret var det en självklar strävan för inspektionen att genom 
det nya avgiftssystemet få full täckning för sina kostnader. Emellertid 

har avgiftshanteringen krävt väsentligt större insatser än de budgeterade. 

Ytterligare ansträngningar för att nå ut med information om 

licensskyldigheten kommer att vidtas under budgetåret 1983/84. Enligt 
inspektionens uppfattning finns personregister i en sådan omfattning att 

kostnaderna för verksamheten mer än väl kan täckas av licensmedel 
under förutsättning att de betalningsskyldiga registeransvariga kan spå

ras och att de därefter betalar avgiften. 

Datainspektionen begär för budgetåret 1984/85 en förstärkning av 

personalen med en och en halv tjänst för handläggare ( + 227 000 kr.). 

Vidare begär inspektionen ökade medel för resor ( + 25 000 kr.), utbild

ning ( + 50 000 kr.) och information ( + 250 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Datainspektionens verksamhet har under budgetåret 1982/83 i ökad 

utsträckning kunnat koncentreras till ärenden som rör särskilt integri

tetskänsliga personregister. Denna rationalisering av verksamheten är 

en följd av de ändringar i datalagen som trädde i kraft den I juli 1982. 

Av betydelse har ocksa varit datainspektionens interna rationaliserings

verksamhet. Datalagstiftningskommitten (DALK) kan komma att lägga 

förslag som ytterligare kan påverka inspektionens verksamhet. 

I en särskild skrivelse till regeringen har datainspektionen bl.a. redo

visat antalet licenser som har meddelats t.o.m. oktober 1983. Om den 

utveckling beträffande licenserna som redovisas i skrivelsen fortsätter 

kommer inspektionen inte att nå full kostnadstäckning under innevaran

de år. Detta i förening med inkomstutfallet budgetåret 1982/83 gör att 

jag förutsätter att datainspektionen, som inspektionen själv framhållit, 

redan under budgetåret 1983/84 vidtar åtgärder som gör det möjligt att 

helt täcka inspektionens kostnader med avgifter. 

För nästa budgetår bör utgifterna för datainspektionens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i inspektionens huvudförslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
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att till Datainspektionen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan
slag av I 000 kr. 

G 4. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

5 625 667 
5 873 000 
6 049 000 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har till uppgift att främja brottsföre
byggande insatser inom olika områden av samhällsverksamheten samt 
att verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot 
brott. 

BRÅ leds av en styrelse. Hos rådet finns ett kansli, som förestås av en 
kanslichef. Inom kansliet finns en utredningsenhet och en forskningsen
het. Till rådet är knutna en vetenskaplig grupp samt ett varierande antal 
arbetsgrupper. 

Personal 
Summa 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

1983/84 

19 

4 568 000 
(3 535 0001 
1 305 000 

5 873 000 

Brottsförebyggande rådet 

I. Huvudförslag 6 273 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Brotts före
byggande rådet 

+ 5 

+236 000 
(+138 0001 
+292 000 

+528 000 

Före
draganden 

+297 000 
(+207 0001 
-121 000 

+176 000 

2. Löne- och prisomräkning m.m. 528 000 kr. 
3. Rådet förordar att besparingen enligt huvudförslaget, 128 000 kr., 

görs under anslaget G 5. Brottsförebyggande rådet: Utveck
lingskostnader. 

4. Fem personliga extra ordinarie tjänster som har inrättats vid rådet 

bör ingå i den fasta personalorganisationen. 

Föredragandens överväganden 

Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av huvudförslaget 
har tagits upp under anslaget G 5. Brottsförebyggande rådet: Utveck
lingskostnader. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 6 049 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brottsförehyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 6 049 000 kr. 

G S. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

3 926 335 
3 782 000 
3 803 000 

Reservation 21 882 

Från anslaget betalas kostnader för utrednings· och utvecklingsarbete 
samt för information. 

Brottsförebyggande rådet 

I. Huvudförslag 3 929 000 kr. 
2. Prisomräkning m.m. 227 000 kr. 
3. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten, som 

skulle ge en besparing med 80 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Den besparing som skulle ha följt av en tillämpning av huvudförslaget 
för anslaget G 4. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader tas, 
som jag har nämnt i anslutning till det anslaget, ut under förevarande 
arislag. 

Med hänsyn till vad jag har anfört beräknar jag behovet av medel 
under anslaget för nästa budgetår till 3 803 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Brotts.förebyggande rådet: Utvecklingskostnader för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 3 803 000 kr. 

G 6. Bokföringsnämnden 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

1 329 143 
1 342 000 
1 401 000 

Bokföringsnämnden, som inrättades den I juli 1976, har till uppgift att 
främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 
offentliga redovisning. 

Nämnden består av ordförande och nio andra ledamöter. För varje 
annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Hos nämnden finns 

ett kansli med en chef. 
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1983/84 

Personal 
Summa 3 

Anslag 
Förvaltningskostnader 1 280 000 
(därav lönekostnader) (618 000) 

Lokalkostnader 62 000 

Summa 1 342 000 

Bokföringsnämnden 

I. Huvudförslag I 416 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Nämnden 

+ 63 000 
(+ 25 000) 
+ 13 000 

+ 74 000 

Föredraganden 

+ 46 000 
(+ 16 000) 
+ 13 000 

+ 59 000 

2. Pris- och löneomräkning m.m. 97 000 kr. 
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3. De besparingar som niimnden har redovisat enligt huvudförslaget 
innebär bl.a. att nämnden inte kan fullfölja sina projektplaner i planerad 
takt. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för bokföringsnämndens verksamhet be
räknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bokföringsnämnden för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan
slag av I 401 000 kr. 

G 7. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

2 044 120 
2 414 000 
2 494 000 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brotts

skadelagen ( 1978 :413) om ersättning för skador på grund av brott. 
Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra 

ledamöter. Nämnden biträds av ett kansli. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Brottsskade- Före-
nämnden draganden 

Personal 
Summa 10 

Anslag 
Förval tningskostnade r 2 121 000 +114 000 +119 000 

(därav lönekostnader I (1 521 0001 (+ 68 0001 (+ 92 0001 
Lokalkostnader 293 000 + 34 000 + 12 000 

Summa 2 414 000 +148 000 +131 000 

Brottsskadenämnden 

I,. Huvudförslag 2 518 000 kr. 
2. Pris- och löneomräkning m.m. 148 000 kr. 

3. De besparingar som brottsskadenämnden redovisar innebär att 

anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 44 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten vid brottsskade

nämnden beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 494 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brotlsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 2 494 000 kr. 

G 8. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

5 606 314 
6 500 000 
7 000 000 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen 

( 1978 :413) för skador på grund av brott. 
Brottsskadenämnden yrkar en höjning av ansfaget med 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder brottsskadenämndens förslag och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund al' hrofl för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 7 000 000 kr. 
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H. DIVERSE 

H 1. Svensk författningssamling 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

6 051 572 
7 000 000 
7 700 000 
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Från anslaget betalas kostnaderna för bl.a. tryckning av Svensk för
fattningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Svenskförfattningssamling för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 7 700 000 kr. 

H 2. Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

230 434 
60 000 
70 000 

Reservation 22 523 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvalt
ningsrättsliga publikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion 
( 1946:412) främja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltnings
rättens område. Statens inkomster av verk, som har utarbetats eller 
utgetts med bidrag från detta anslag, avräknas från anslaget. 

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer beräknar 
medelsbehovet till 110 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av nämndens verksamhet 
bör anslaget uppgå till 70 000 kr Jör nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till utgivande av litteratur påförvaltningsrättens område för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 70 000 kr. 

H 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

1 259 703 
1 750 000 
2 050 000 

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellek
tuella ägenderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av 
privaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för inter
nationell privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med 
anledning av FN :s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 
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Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna 
för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi samt medel till ett svenskt 
bidrag till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors. 

Anslaget bör för nästa budgetår uppgå till 2 050 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för bud
getåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 2 050 000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

79 248 840 
79 500 000 
79 500 000 

Medelstilldelning sker enligt lagen ( 1972 :625) om statligt stöd till 
politiska partier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 79 500 000 kr. 

H 5. Allmänna val 

1982/83 Utgift 
1983 / 84 Anslag 
1984/85 Förslag 

72 817 420 
360 000 

19 922 000 

Från anslaget betalas statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
valkuvert och andra valtillbehör samt betalas ersättning till vissa myn
digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskatteverket, som är central valmyndighet, föreslår att anslaget för 
budgetåret 1984/85 tas upp med 19 922 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag biträder riksskatteverkets förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna val för budgetåret 1984185 anvisa ett förslagsanslag av 
19 922 000 kr. 
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Bilaga 4.1 

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om 
brottsutvecklingen samt om verksamheten inom polisen, 
åklagarmyndigheterna, de allmänna domstolarna och 
kriminalvården m.m. 

J Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom 
har ökat under 1960- och 1970-talen. Under den senaste tioårsperioden 
har ökningen varit mycket kraftig. År 1970 uppgick antalet brott mot 
brottsbalken till omkring 560 000 medan antalet år 1982 uppgick till 
drygt 805 000. Även anmälda brott mot annan lagstiftning har ökat 
under denna tid. 

År Antal anmälda Antal anmälda brott 
brottsbalksbrott mot annan lagstiftning 

1970 563 138 92 904 
1971 614 150 99 672 
1972 598 681 92 448 
1973 547 542 107 841 
1974 570 610 104 666 
1975 643 405 112 000 
1976 683 279 115 949 
1977 716 367 127 993 
1978 683 646 119 629 
1979 698 171 117 937 
1980 760 911 167 366 
1981 760 614 175 211 
1982 805 569 178 189 
1983 803 000111 160 000111 

111 Beräknad på grundval av utvecklingen hittills under året. 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat i 
genomsnitt med 3.1 procent per år medan brott mot annan lagstiftning 
ökat med omkring 6, I procent per år. För antalet registrerade brott mot 
lagstiftning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttas 
mellan olika år. 

Den årliga förändringen i antalet anmälda brott under åren 1972 -
1981 resp 1973 - 1982 är i genomsnitt 
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Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgreppsbrott 
därav inbrottsstöld 
därav bostadsinbrott 
därav inbrott i vind, källare 
därav motorfordonstillgrepp 

Bedrägeribrott (utom checkbedr) 
Övriga brottsbalksbrott 

därav skadegörelsebrott 

1972 - 1973 -
1981 1982 

+ 3, 9 % 
+ 3, 7 % 
+ 6,3 % 
+ 2, 5 % 
+ 1, 8 % 
+ 2, 8 % 
+ 1, 6 % 
- 0, 5 % 
+ 9, 8 % 
+ 4,8 % 
+ 5, 6 % 

+ 4,6 % 
+ 4,5 % 
+ 5,4 % 
+ 3,4 % 
+ 1,8 % 
.,. 3, 7 % 
+ 3, 3 % 
- 0, 1 % 
+ 8, 2 % 
+ 5, 2 'j, 
+ 6, 0 % 

111 

Forskningsenheten inom brottsförebyggande rådet (BRA) har ut
arbetat en rapport över brottsutvecklingen (BRA rapport 1983 :5) samt 
en rapport över narkotikautvecklingen (BRA rapport 1983 :6 ). I den 
förstnämnda rapporten ges bl.a. en översikt över utvecklingen under 
senare år i fråga om brott som har kommit till polisens kännedom. 
Rapporten innehåller däremot inte några prognoser över antalet hrott 
som kan väntas komma till polisens kännedom under de närmaste åren. 
Hänsyn har tagits till dessa rapporter i den följande redogörelsen. 

Planerings- och budgetsekretariatet inom justitiedepartementet följer 
utvecklingstendenserna på vissa punkter i förfarandet hos myndigheter
na, främst brottmälsprocessen i vid mening. Härvid studeras uppgifter 
i brottsanmälan, ätalsbeslut, dom och beslut om intagning i anstalt i 
kriminalvården. Hänsyn har också tagits till sekretariatets studier. 

I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott 
mot brottsbalken. I tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda är 
1970 och senare. Siffrorna för perioden 1970 - 1982 är tagna direkt ur 
statistiska centralbyråns (SCB :s) definitiva ärsstatistik. De siffror som 

anges för är 1983 är preliminära beräkningar som bygger på statistik för 
tiden januari - oktober 1983. 
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1.1 Våldsbrott 

År Totalt Därav rån Därav misshandel 

1970 0 45 489 1 511 18 385 
1971 45 607 1 701 17 651 
1972 46 442 2 027 18 119 
1973 47 053 2 150 17 487 
1974 53 094 2 296 19 899 
1975 55 127 2 336 21 509 
1976 55 248 2 697 21 378 
1977 59 047 3 374 23 596 
1978 60 158 3 461 22 868 
1979 61 170 3 075 23 171 
1980 64 733 3 427 24 668 
1981 65 986 3 228 24 314 
1982 74 724 3 530 28 200 
1983 75 800 3 500 28 900 

Begreppet våldsbrott används här i en vid bemärkelse. Till våldsbrott 
räknas som i den officiella statistiken brott mot liv och hälsa samt andra 
gärningar som innebär direkt fara för individen. I dessa brott inräknas, 
förutom fullbordade gärningar, även försök och förberedelser. 

Den långsiktiga utvecklingen av våldsbrotten avviker från de andra 
brottsserierna. Antalet anmälda våldsbrott per I 00 000 invånare låg 
länge på en i stort sett oförändrad nivå. Det är först vid mitten av 
1960-talet som antalet började öka. Under drygt 10 år ( 1964-1975) har 
detta inneburit ungefär en fördubbling av antalet polisanmälda vålds

brott. 

Särskilt om rån 

År 1982 anmäldes 3 530 rån. Av dessa var 87 procent riktade mot 
privatpersoner. Antalet rån utgör knappt en halv procent av samtliga 
anmälda brottsbalksbrott. Rånen har visat en hög ökningstakt under 
1960- och 1970-talen. De är sålunda ungefär femton gånger fler i dag än 
vid början av 1950-talet. För år 1982 kan noteras en ökning av antalet 
anmälda rån med 9 procent jämfört med året innan. De preliminära 
siffrorna för år 1983 tyder på en stabilisering. 

Gaturån är den dominerande formen av rån. Andelen rån med skjut
vapen har legat på omkring I 0 procent under de senaste tio åren. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån, under år 
1982 166, inbegripet försök och förberedelse. De leder emellertid till 
mycket stora förluster och är allvarliga eftersom dessa ofta begås med 
hjälp av skjutvapen. Huvuddelen av rånen, ca 80 procent, klassificeras 
i statistiken som "annat rån". Denna grupp är mycket heterogen. 
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Särskilt om misshandel 

Fr.o.m. år 1975 har antalet misshandelsbrott ökat med omkring 3 000 
eller i genomsnitt med 2, I procent per år. 

Enligt BRA-rapporten finns det skäl att tro att den kraftiga ökningen 

av de registrerade misshandelsbrotten inte motsvaras av en verklig ök

ning av samma storlek. Den anses bero på att kravet på angivelse för att 

åklagare skall kunna åtala misshandel på enskilt område slopades den 

I januari år 1982. Antagandet anses styrkt av det faktum att antalet fall 

av misshandel inomhus mot kvinna har ökat med 29 procent från år 1981 
till år 1982. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte tidigare har träffat 

eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln har ökat kraftigt 
under senare år. Antalet har stigit med närmare I 500 fall eller ungefär 

15 procent under åren 1976 - 1980 och utgjorde år 1982 8 055. Ungefär 

4 procent av fallen avser grov misshandel medan 96 procent redovisas i 
gruppen övrig misshandel. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte har känt gärnings

mannen är högst i Storstockholm. Där är antalet fall 19 per I 0.000 

invånare. Motsvarande siffra är för Göteborg 11, för Malmö 13 och för 

övriga riket 7. Samtliga siffror avser situationen år 1982 enligt SCB :s 

preliminära årsstatistik. 

1.2 Tillgreppsbrott 

År Totalt Därav in- Inbrott i Inbrott i Därav mo-
brotts- lägenhet vind eller torfordons-
stöld eller villa källare tillgrepp 

1970 397 945 108 626 11 020 19 504 57 740 
1971 460 154 135 088 14 833 24 673 62 862 
1972 455 545 128 310 16 223 21 453 54 466 
1973 402 532 115 899 14 956 17 058 47 549 
1974 411 466 115 391 15 787 17 930 47 475 
1975 473 337 134 470 20 124 24 453 55 279 
1976 511 196 150 180 22 250 34 253 62 352 
1977 528 900 155 863 22 247 31 017 62 703 
1978 501 050 144 944 21 244 22 207 56 706 
1979 495 472 140 054 17 678 22 107 49 265 
1980 524 313 139 944 20 385 22 516 48 914 
1981 522 407 137 168 20 014 22 845 46 672 
1982 553 745 139 168 21 063 25 096 49 809 
1983 553 300 139 400 23 800 23 000 47 200 

8 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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Särskilt om inbrott 

Inbrotten har under 1960- och 1970-talen uppgått till ungefär en femte
del av samtliga brottsbalksbrott. Ökningstakten har varit något lägre och 
samtidigt ojämnare under den senaste tioårsperioden än tidigare. Ar 

1982 är andelen inbrott ca 17 procent. 
Antalet inbrott har minskat sedan år 1977. Trenden bröts år 1982 då 

antalet inbrott ökade med 1,5 procent, trots att de preliminära siffrorna 
pekade på en fortsatt minskning. Det. tyder på att vändningen skedde 
under senare delen av år 1982. De preliminära siffrorna för år 1983 pekar 

också på en viss ökning. 

Särskilt om motorfordonsti//grepp 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av personbilar 
eller försök härtill. 

Antalet tillgrepp per 10 000 registrerade motorfordon har sjunkit nå
got under det senaste decenniet. En del av biltillgreppen torde kunna ses 
som inslag i en yrkesmässig och organiserad hantering av begagnade 
bilar. 

1.3 Bedrägeribrott 

År Checkbedrägeri Övriga bedrägeri-
brott 

1970 39 337 36 663 
1971 23 810 38 846 
1972 7 315 43 845 
1973 4 926 44 561 
1974 5 800 45 449 
1975 7 069 43 930 
1976 8 279 45 064 
1977 9 228 48 676 
1978 5 667 47 202 
1979 6 394 65 599 
1980 10 867 92 911 
1981 10 685 89 288 
1982 10 700 88 453 
1983 11 400 83 100 

Bedrägeribrotten har ökat mycket kraftigt under så gott som hela 
1960-talet. I tillväxten av antalet bedrägerier under 1960-talet spelade 
checkbedrägerierna en viktig roll. År 1970 uppgick dessa till 40 000 eller 
55 procent av alla bedrägerier. 

Antalet checkbedrägerier minskade kraftigt till följd av en ändring år 
1971 av kreditinstitutionernas regler om checkgaranti. Bland bedrägeri-
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brotten svarar dock fortfarande checkbedrägerierna för en avsevärd 
andel, även om ökningen under senare år varit starkast för andra former 
av bedrägerier och bedrägligt beteende, t.ex. överskridande av eget kon
to och bedrägerier med kontokort. För den kraftiga ökningen år 1979 
svarar flera olika brottsliga förfaranden. Den största rollen spelar troli
gen bedrägerier i samband med erhållande av bostadsbidrag. Samma sak 
gäller för ökningen under år 1980. 

Särskilt intresse tilldrar sig bedrägerier som begås med hjälp av konto
och kreditkort. Från och med år 1979 särredovisas dessa i statistiken. 
Kredit- och kontokortsbedrägerierna har tredubblats från år 1979 till år 

1982. Antalet kredit- och kontokor~sbedrägerier år 1982 uppgår tiJI 
21 638, vilket innebär en ökning med 23 procent jämfört med år 1981. 
Statistiken för år 1983 tyder på att denna höga nivå bibehålls eller att 
ökningen fortsätter. Kredit- och kontokortsbedrägerierna är numera den 
största enskilda gruppen. Andelen sådana bedrägerier uppgår nu till 
omkring 20 % av samtliga bedrägerier. 

1.4 Övriga brottsbalksbrott 

År Övriga brotts
balksbrott 

1968 37 855 
1969 39 575 
1970 43 704 
1971 45 733 
1972 45 534 
1973 48 470 
1974 54 801 
1975 63 942 
1976 63 492 
1977 70 516 
1978 69 569 
1979 69 536 
1980 68 087 
1981 72 248 
1982 78 530 
1983 79 100 

Därav skadegörelse
brott 

28 815 
29 933 
33 882 
37 102 
37 007 
39 338 
45 771 
54 760 
54 901 
62 330 
61 305 
60 877 
59 057 
62 873 
68 278 
69 300 

Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott också 
ett stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom 
någon av de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

Ökningstakten för skadegörelsebrotten har varit kraftig t.o.m. år 1977. 
Därefter stannade den av och gick t.o.m. tillbaka något. År 1981 ökade 
emellertid antalet skadegörelsebrott med 6 procent. År 1982 fortsatte 
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ökningen och de anmälda skadegörelsebrotten gick upp med 9 %. Anta
let anmälda skadegörelsebrott var år 1982 68 278. 

En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott är 
tonåringar. En betydande del av skadegörelsen drabbar skolorna. 

Närmare 20 procent av de registrerade skadegörelsebrotten drabbar 
stat, landsting och kommuner. Denna form av skadegörelser orsakar 

samhället betydande kostnader. I en rapport, som har gjorts på uppdrag 
av rikspolisstyrelsen, beräknas denna kostnad uppgå till minst I 00 milj. 
kr. redan år 1976. 

1.5 Narkotikabrottslighet 

År Antal Antal personer Därav antal som 
anmälda som lagförts godkänt straff-
narkotika- för narkotika- föreläggande 
brott brott eller dömts 

1970 16 721 
1971 18 880 
1972 19 700 
1973 21 872 3 839 2 130 
1974 20 153 3 654 2 192 
1975 22 015 4 368 2 341 
1976 18 845 4 457 2 395 
1977 22 127 4 750 2 563 
1978 21 763 4 957 2 604 
1979 23 956 4 517 2 620 
1980 62 011 6 420 4 220 
1981 69 923 8 196 6 990 
1982 70 612 8 173 6 926 
1983 55 700 

Tabellen avser brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), narkotika

förordningen ( 1962 :704) och narkotikabrott enligt varusmugglingslagen 
( 1960:418). Antalet registrerade narkotikabrott har sjunkit under år 
1983. Denna minskning hänger sannolikt samman med att polisen till
lämpar andra principer för redovisningen än tidigare. Antalet brott per 

misstänkt är lägre år 1983 än föregående år. Antalet misstänkta torde inte 
ha minskat jämfört med år 1982. 

Antalet anmälda narkotikabrott har legat på en relativt stabil nivå 
under 1970-talet. Under år 1980 ökade antalet anmälda brott dramatiskt. 

Året därpå ökade antalet ytterligare och var år 1981 och år 1982 omkring 
70 000. Under år 1983 beräknas antalet anmälda brott minska med 
omkring 24 procent. 

Statistiken över antalet personer lagförda för narkotikabrott utgör ett 

komplement till siffrorna över antalet anmälda brott. Det totala antalet 
personer som har meddelats åtalsunderlåtelse, godkänt strafföreläggan-
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de eller dömts för brott mot narkotikastrafflagen har under 1970-talet 

varierat mellan 3 500 och 5 500 årligen. Av dessa har 2 000 - 4 000 
godkänt strafföreläggande eller dömts, medan omkring 1 500 har fått 

åtalsunderlåtelse. Antalet åtalsunderlåtelser har minskat fr.o.m. år 1979 

och var år 1982 ca 1 250. 

Huvuddelen - år 1982 omkring två tredjedelar - av dem som godkän
ner strafföreläggande eller döms, lagförs för brott som avser cannabis

preparat. Samma år avsåg lagföringen i ca 1 100 fall centralstimulantia, 

i knappt 400 fall opiater m. m. 

1.6 Ekonomisk brottslighet 

När det gäller den ekonomiska brottsligheten föreligger vissa statistiska 

problem. 
Ett problem är att det inte föreligger någon gemensam, allmänt accep

tabel definition av ekonomisk brottslighet. Ett annat problem är enligt 
BRÅ:s rapport att olika termer används för att beteckna ungefärliga 

motsvarigheter till begreppet ekonomisk brottslighet. 
Bristen på en mer detaljerad definition av begreppet ekonomisk 

brottslighet medför att det inte finns någon accepterad och detaljerad 
indelning av ekonomiska brott som skulle kunna föras samman till en 

statistisk redovisning. 
Under det senaste året har några rapporter, som försöker belysa 

omfattningen av den ekonomiska brottsligheten publicerats. 
I en av dessa rapporter görs enligt BRA ett försök att mäta det 

undandragande av skattepliktig inkomst som uppkommer genom ore

dovisade inkomster och felaktiga avdrag i inkomstdeklarationen. Detta 

undandragande uppgår till mellan 3.8 % och 5,5 % av bruttonationalpro
dukten eller 20-29 miljarder kr. år 1980. Beräkningarna innehåller 

emellertid många osäkerhetsfaktorer. 

1.7 Den fortsatta utvecklingen 

Inom departementet gjorda beräkningar pekar på en fortsatt uppåtgå
ende trend för huvuddelen av brottsbalksbrotten med någon eller några 

procent per år. 
Beräkningarna bygger på en analys av utvecklingen av antalet anmäl

da brott under en femtonårsperiod. Hänsyn har också tagits till den 

väntade befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Andra faktorer 

har inte kunnat beaktas. 
Det bör framhållas att det är en mycket vansklig uppgift att göra 

prognoser på detta område. Brottslighetens utveckling beror av en 
mängd olika faktorer inom samhället som inte kunnat tas med i beräk

ningen. 

9 Riksdagen 1983/84. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna 
domstolarna och kriminalvården 
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J det följande redovisas vissa siffror avseende verksamhet och arbetsbe
lastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör i huvudsak från de 
analyser som regelbundet görs i justitiedepartementet. Siffrorna tas där
vid i stor utsträckning från rättsväsendets informationssystem (RI). Vis
sa siffror är tagna direkt ur myndigheternas anslagsframställningar. 

Arbetet inom de olika myndigheterna inom rättsväsendet hänger myc
ket intimt samman. I huvudsak går kedjan från polis, via åklagare och 
domstolar till kriminalvård. 

Antalet brott som anmäls till polisen är nära I milj. per år. Den siffran 
omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsföreläggan
den. Antalet sådana förelägganden utgör omkring 220 000 år 1982. Siff
ran omfattar inte heller flertalet strafförelägganden. 

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. I ungefär 
40 procent av fallen kan en misstänkt person knytas till brottet. Andelen 
uppklarade brott varierar med olika brottstyper. Uppklaringen växlar 
även mellan skilda delar av landet. För misshandel och andra våldsbrott 
uppgår andelen uppklarade fall till drygt 55 procent, medan endast 15 
procent av inbrottsstölderna klaras upp. Ungefär vart tredje rån och tre 
av fyra bedrägeribrott blir uppklarade. 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot ungefär 80 000 personer årligen. 

Till detta kommer drygt 90 000 personer för vilka åklagare meddelar 
strafförelägganden. Åklagarna beslutar om åtalsunderlåtelser i drygt 
20 000 fall per år. Antalet avskrivna och nedlagda mål är omkring 60 000 
per år. 

Allmän domstol dömer varje år omkring 15 000 personer till frihets
berövande påföljd, varav två tredjedelar omfattar högst två månader. 
Antalet personer som döms till böter är drygt 40 000. Andelen frihets
straff varierar starkt mellan olika brottstyper. Vid rattfylleri ådöms fäng
else i tre fall av fyra. För rån och grovt rån är motsvarande siffra 64 
procent och för grov misshandel omkring 68 procent. För grovt narko
tikabrott döms till frihetsberövande påföljd i närmare 80 procent av 
fallen. Andelen domar med frihetsberövande påföljd har ökat för flera 
olika brottskategorier under senare tid. 

År 1982 var den genomsnittliga längden av ådömda frihetsstraff i 
första instans omkring fyra månader. Variationerna är dock avsevärda 
mellan olika slag av brott. För grovt narkotikabrott ligger t.ex. genom
snittet på närmare två år och för narkotikabrott i övrigt på omkring fem 
månader. För rån är motsvarande siffra ett år och två månader, för grov 
misshandel ett år och tre månader, för grov stöld sju månader, för 
motorfordonstillgrepp tre månader och för rattfylleri drygt en månad. 

Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska lång tid. Genom-
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snittsriden från det att ett brott har begåtts till dess att dom har avkunnats 

är närmare elva månader. Tiden mellan dom och intagning i anstalt 

inom kriminalvården är i genomsnitt drygt fyra månader för icke häk

tade personer. 

2. l Polisväsendet 

Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom polisväsen

det bygger på de s.k. ingripandemeddelandena (I M). Statistiken utgör ett 

komplement till siffrorna för antalet anmälda brott när det gäller att 

bedöma arbetsbelastningen inom polisväsendet, och då främst inom 

övervakningsverksamheten. I M utfärdas så snart ett polisingripande 

sker. Antalet ingripanden framgår av nedanstående sammanställning. 

År Antal ingripandemeddelanden 

1976 1 042 190 
1977 1 115 570 
1978 1 130 534 
1979 1 161 375 
1980 1 184 211 
1981 1 161 470 
1982 1 185 291 

2.2 Åklagarna 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna och de allmänna domsto

larna påverkas av antalet anmälda brott och andelen därav som klaras 

upp. Den är vidare beroende av bl.a. förändringar i lagstiftningen. Till 

belysning av arbetsbelastningen hos åklagarna anges i följande tabell 

antalet misstänkta personer i mål hos åklagare under de senaste åren. 

Period Antal personer i Antal mål i utgående balans 

Hål om brott Övriga Totalt Oärav mål om 
på vilket mål brott på vil-
fängelse ket fängelse 
kan följa kan följa 

1976 136 300 294 200 57 100 37 300 
1977 139 400 202 300 65 100 36 700 
1978 144 400 133 300 61 000 38 100 
1979 146 400 107 700 53 800 41 000 
1980 173 000 112 400 63 700 50 800 
1981 178 100 121 300 65 800 50 500 
1982 172 100 118 000 64 600 48 600 
1982 första 83 300 61 000 
1983 halvåret 84 900 55 700 
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Som framgår av tabellen har antalet. bötesmål minskat kraftigt under 
de senaste åren fram t.o.m. år 1979. Detta förklaras i första hand av att 
felparkering och fylleri har avkriminaliserats. För dessa brott användes 
strafförelägganden i viss utsträckning. Efter dessa avkriminaliseringar 
har emellertid antalet strafförelägganden i andra fall ökat, eftersom 
möjligheter att använda strafföreläggande har vidgats. 

Den stora ökningen av antalet mål om brott på vilket fängelse kan 

följa fr.o.m. 1980 beror till stor del på mål om bostadsbidragsbedräge
rier. Bortser man från dessa mål föreligger ändå en ökning i antalet mål 

om brott på vilket fängelse kan följa. 

2.3 Domstolsväsendet 

2.3.J Domstolarnas arbetsläge 

(I uppgifterna om tingsrätterna och länsrätterna är antal över I 000 
avrundade till jämna hundratal) 

1980 1981 1982 1982-01-01 1983-01-01 
-06-30 -06-30 

Allmänna domstolarna 

Högsta domstolen 
Inkomna mål(!) 3 186 3 364 3 491 1 818 1 956 
Avgjorda mål(2) 2 992 3 262 3 385 1 689 1 840 
Utgående balans 1 730 1 800 1 893 1 926 2 001 

Hovrätterna 
Inkomna mål 14 805 16 256 17 716 9 151 9 669 
Avgjorda mål 14 624 15 868 17 359 8 979 9 235 
Utgående balans 5 025 5 386 5 701 5 544 6 115 

Tingsrätterna 
Inkomna tvistemål och brottmål 144 800 151 100 157 400 77 300 76 600 
Avgjorda tvistemål och brott-

mål 141 000 147 800 153 800 77 900 80 000 
Utgående balans tvistemål och 

brottmål 56 400 59 600 62 700 58 600 58 800 
Inkomna fastighetsmål 4 700 5 300 7 500 3 700 3 500 
Avgjorda f astighetsmål 5 300 5 200 6 300 2 900 3 600 
Utgående balans f astighetsmål 3 000 3 100 4 300 3 900 4 400 
Inkomna mål om lagsökning 76 000 66 300 91 600 45 500 44 200 
Inkomna mål om betalnings-

föreläggande 417 000 444 900 440 700 226 200 197 400 
Inkomna domstolsärenden 20 600 20 800 19 600 10 300 9 900 
Avgjorda domstolsärenden 20 700 20 700 19 100 9 600 9 000 
Utgående balans domstols-

ärenden 6 500 6 400 7 000 7 100 7 800 
Inskrivningsärenden 1 894 700 1 902 700 2 008 400 984 500 950 900 
Gravations- och äganderätts-

bevis 564 600 597 000 593 000 324 700 269 900 

(1) inkl. skrifter 
(2) utom skrifter 
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1980 1981 1982 1982-01-01 1983-01-01 
-06-30 -06-30 

Allmänna förvaltningsdomstolarna 

Regeringsrätten 
Inkomna mål 4 280 4 390 4 794 2 396 2 678 
Avgjorda mål 4 443 4 269 4 469 2 281 2 148 
Utgående balans 3 114 3 232 3 552 3 343 4 081 

Kammarrätterna 
Inkomna mål 20 197 25 263 30 798 15 697 17 344 
Avgjorda mål 20 503 22 559 25 888 12 091 13 914 
Utgående balans 12 402 15 147 20 115 18 772 23 586 

1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 1982/83 

Läns rätterna 
Inkomna mål 212 800 173 600 162 400 238 500 163 600 
Avgjorda mål 184 800 143 000 199 000 189 500 200 400 
Utgående balans 241 500 262 600 224 400 274 000 236· 400 

1980 1981 1982 1982-01-01 1983-01-01 
-06-30 -06-30 

Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. 

8ostadsdomstolen 
Inkomna mål 702 596 638 338 290 
Avgjorda mål 678 669 573 293 324 
Utgående balans 302 201 271 249 237 

Hyresnämnderna 
Inkomna ärenden 44 176 35 577 30 719 16 023 17 324 
Avgjorda ärenden 39 853 40 360 34 140 17 632 15 312 
Utgående balans 18 675 13 978 9 977 11 777 11 989 

Arrendenämnderna 
Inkomna ärenden 1 222 1 137 1 774 856 1 962 
Avgjorda ärenden 1 038 1 152 1 424 766 1 526 
Utgående balans 786 747 1 046 786 1 482 
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2.3.2 Särskilt om brollmålen 

Period Tingsrätterna 

Antal brott- Inkomna därav mål som enligt 
mål i balans brottmål tingsrättsinst ruk tionen 

(1979:572) kan hand-
läggas av notarie 

1976 28 737 97 132 30 480 
1977 27 913 86 255 21 467 
1978 24 461 79 625 15 854 
1979 23 941 74 863 10 185 
1980 25 035 77 586 10 834 
1981 26 587 80 312 11 792 
1982 28 501 83 927 13 220 
1982 första 25 508 41 242 6 281 
1983 halvåret 26 109 40 575 6 677 

Av tabellen framgår att mål som kan handläggas av tingsnotaric 
minskat kraftigt under senare å~. Antalet övriga brottmål vid tingsrätter
na har ökat liksom antalet mål som fullföljs till hovrätt. 

År Hovrätterna Antal brottmål i 
Inkomna brottmål balans 

1976 5 314 
1977 5 684 
1978 5 864 
1979 6 199 
1980 6 613 
1981 6 948 
1982 6 996 
1982 första 3 706 
1983 halvåret 3 930 

2.4 Kriminalvården 

4 271 
4 248 
4 637 
2 151 
2 155 
2 327 
2 387 
2 375 
2 496 

Antalet intagna i kriminalvårdsanstalter minskade successivt fram till år 
1976, vilket medförde att ett stort antal anstaltsplatser lades ned. Under 
senare år har emellertid beläggningen ökat kraftigt. Denna ökning beror 

bl.a. på att antalet dömda till längre fängelsestraff och den genomsnitt

liga strafftiden har stigit. 
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År Kriminal vårdsanstal ter Häkten Frivård 
Högsta Antal klienter 

Nyintagna Högsta beläggning den 1 okt. 
under året beläggning 

1975 11 157 3 787 752 16 357 
1976 10 920 3 285 809 16 293 
1977 10 521 3 330 776 16 168 
1978 11 208 3 479 832 16 298 
1979 11 414 3 601 887 15 741 
1980 12 272 3 603 1 003 15 750 
1981 13 346 3 750 1 099 16 612 
1982 13 835 3 783 1 108 17 767 
1983 4 137 1 102 13 822(1) 

11) Preliminär uppgift, som på grund av eftersläpning i 
registreringen kan vara för låg. 
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Under senare år har intagningarna i kriminalvårdsanstalterna ökat kraf

tigt. Köproblem har uppstått eftersom antalet tillgängliga p!atser inte har 

räckt till. 
I samarbete med kriminalvårdsstyrelsen undersöker justitiedepar

tementet olika metoder för att bedöma behovet av anstaltsplatser inom 

kriminalvården på kort och lång sikt. 

Den I juli 1983 genomfördes den s.k. halvtidsfrigivningen. Anstalts

beläggningen har därigenom förbättrats. Preliminära beräkningar visar 

emellertid en uppåtgående trend. Beläggningssituationen beräknas där

för åter bli besvärlig i slutet av 1980-talet vid oförändrad kriminalpolitik. 

3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

3.1 Olika typer av åtgärder 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på 

syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas 

mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande sätt. 

Förebyggande åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för 

rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om 

sådana åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i före

byggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än 

rättsväsendets myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialvårds- och ar

betsmarknadsmyndigheterna. 
Ö11ervakning av regelefterlevnaden. Den syftar till att dels förhindra 

brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 

Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndigheter

nas kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. 

verksamhetsområden efterlevs. 
Brottsutredning och andra åtgärder i brottmålsförfarandet som krävs 

för att fatta beslut om reaktion mot brott. 
Verkställandet av påjoljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i kri-
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minalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. exeku
tionsväsendet i fråga om böter. 

Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till att ge 
personer som har begått brott bättre förutsättningar för anpassning i 

samhället. Åtgärder av detta slag vidtas av kriminalvårdsmyndigheterna 
och av organ inom socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsområ
dena. 

Forskning och utveckling som är direkt målinriktad mot problem som 
rör åtgärder mot brott. 

Samhället satsar stora belopp på å_tgärder mot brott. Det är dock inte 

möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgär
der av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas 

stora resurser inom annan statlig verksamhet vilka, åtminstone delvis, 
har till syfte att förebygga och bekämpa brott. Även kommuner, lands
ting och näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen för ändamålet. 

Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet, dvs. i första 
hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och 
kriminalvården, har emellertid kunnat beräknas. 

De har fördelats på de tidigare berörda åtgärdsgrupperna. I vissa fall 
har schabloner använts eftersom beräkningsun.derlaget är osäkert. 

All polisverksamhet utom den som har samband med tillstånds
givning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses 
som ett led i samhällets åtgärder mot brott. Hit hör också åk lagarväsen

dets och kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsen

dets verksamhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsen
det som var avsedd för åtgärder mot brott uppgår till 6,0 miljarder kr. för 

budgetåret 1983/84. I figur I är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. 

Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och 
statliga kommitteer eller anslag för byggnadsverksamhet. 

Som framgår av figur I uppgår kostnaderna för förebyggande åtgär

der till närmare 58 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens 
undervisning i skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRA :s 
verksamhet utom den rena forskningen och utvecklingen. I detta sam
manhang bör framhållas att kostnaderna för brottsskadenämnden inte 

till någon del har medräknats. 

Övervakningen av regelefterlevnadcn avser polisens över
vakningsverksamhet och beräknas kosta 2 388 milj. kr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i 

brottmålsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åk lagarväsen det 

samt domstolarna. Av beloppet 1 995 milj. kr. faller 1 367 milj. kr på 
polisväsendet, 236 milj. kr. på åklagarväsendet och 392 milj. kr på 

domstolsväsendet, inklusive rättshjälpskostnader. 
Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats 

som verkställandet av påföljder. Denna grupp av kostnader beräknas till 
I 496 milj. kr. 
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Den forskning och utveckling inom departementets område som tar 

sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 14,2 milj. kr., varav 
omkring 8,8 milj. kr avser anslag till brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) 
verksamhet. I beloppet ingår inte den forskning och utveckling som är 

knuten till kommitteer inom departementet. 

I jämförelse med föregående år har det totala beloppet för rättsväsen
dets åtgärder mot brott ökat med 5, 7 procent. 

Förebyggande 
åtgärder 
58 milj. kr. 

Forskning och 
utveckling 
14milj. kr. 

Övervakning a"v 
regelefterlevnaden 
2 388 milj. kr. 

Verkställande av 
påföljder och re
habiliterande åtgärder 
1 496 milj. kr. 

Brottsutredning 
och andra åtgärder 
i brottmålsförfarandet 
1 995 milj. kr. 

Fig. J: Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedepartementets 

område budgetåret 1983/84. 

3.2 Personalresurserna 

Den I juli 1965 då polisväsendet förstatligades var antalet polismans

tjänster 11 700 och antalet tjänster för övrig personal i polisväsendet 
2 I 00. Motsvarande siffror för budgetåret 1983/84 var 16 I 00 resp. drygt 

4 800. 
Antalet polismanstjänster har alltså ökat med över 4 000 efter förstat

ligandet. För att få en bild av den faktiska utvecklingen i fråga om 
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personalläget måste man emellertid ta hänsyn till en rad faktorer. En av 
dessa är arbetstidsförkortningen. Uttryckt i årsarbetskrafter har omkring 

2 200 polismanstjänster fallit bort sedan förstatligandet på grund av 

arbetstidsförkortning. 
Utbildningsverksamheten har ökat kraftigt sedan år 1965. Det finns 

emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela perioden efter förs
tatligandet. Enbart från budgetåret 1971 /72 till 1975176 har den sam
manlagda utbildningsverksamheten inom polisväsendet, exkl. den 

grundläggande utbildningen för polismännen. ökat från drygt 150 000 

till ca 243 500 utbildningsdagar per år. Uttryckt i årsarbetstid motsvarar 

detta en ökning från 715 till I 160 arbetskrafter. 
De uppgifter som återgetts nu ger vid handen att resursförstärkningen 

sedan år 1965 har varit begränsad när det gäller personal som är tillgäng

lig för faktisk polistjänstgöring. Samtidigt måste naturligtvis beaktas att 
polisens arbete i hög grad har underlättats genom att utrustningen och 
utbildningen har förbättrats. Den renodling av polismannens arbete som 
har skett genom att uppgifter i stor utsträckning har flyttats över till 
administrativ personal har också haft betydelse. Ett annat led i utveck· 
tingen som bör nämnas är de större bevakningsföretagens kraftiga ex

pansion under början och mitten av 1970-talet. 
Polisaspirant antas som extra polisman (epm) och genomgår under de 

första tio månaderna en grundläggande utbildning, den s.k. grundkur

sen, vid polisskolan i Ulriksdal. 
Under de andra och tredje utbildningsåren fullgör polisaspiranten 

praktiktjänstgöring. s.k. alterneringstjänstgöring. 
Praktiktjänstgöringen fullgörs på olika enheter i polisdistriktet. Först 

mot slutet av tjänstgöringen på en enhet anses aspiranten böra anförtros 

att utföra enklare ärenden mera självständigt. Den som fullgör alterne
ringstjänstgöring kan därför inte tas i anspråk i samma utsträckning som 

'en fullt utbildad polisman. 
Sedan alterneringstjänstgöringen avslutats, är polisaspiranten färdig

utbildad. Han är behörig att söka extra ordinarie polismanstjänst tre år 
efter det han började som aspirant. 

Balans bör i princip föreligga mellan rekryteringen av polisaspiranter 
å den ena sidan och tjänster och avgångar på grund av pension eller av 
annan orsak å den andra. En sådan balans har tidigare varit svår att 

åstadkomma. I 1978 års budgetproposition redovisades emellertid en 

metod för att beräkna behovet av polisaspiranter. Läget i september 1983 

framgår av följande tabell. 
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Samma11stäl/11i11g över personalläget m.m. vid polisväsendet 1983-09-01 

(polispersonal utom chefskarriären) 

Antal Antal Epm med Brist/ Alt-tjg vid 
tjänster vakanser fullgjord överskott 

alt-tjg ex kl. Krim. - Ordn. - S: a 
(motsv. ) alt-tjg avd avd ltg 

Sthlms pd 2 951 100 214 + 114 148 208 356 
Gbgs pd 1 381 42 111 + 69 66 90 156 
Malmö pd 899 34 94 + 60 13 34 47 
Övriga pd 10 691 368 -- 550 + 182 334 355 689 

Summa 15 922 544 . 969 + 425 561 687 1 248 

Antalet anställda inom åklagarväsendet har ökat i begränsad utsträck

ning efter förstatligan_det år 1965. Antalet tjänster :ir nu drygt 1 200, 
varav drygt 625 är åklagartjänster. 

När det gäller de allmänna domstolarna saknas en löpande redovis

ning som visar hur stor del av personalresurserna som tas i anspråk för 

brottmålen. Stickprovsundersökningar har emellertid lett fram till att 

denna andel är omkring 35 procent. Även om uppgifter saknas om hur 

andelen har förändrats under de senaste tio åren är det sannolikt att 

variationerna inte har varit särskilt stora. Antalet tjänster vid de allmän

na domstolarna iir nu omkring 4 300, varav omkring I 000 domartjäns

ter. 

Kriminalvården har nu drygt 5 700 tjänster. Av dessa är omkring4 550 

placerade vid kriminalvårdsanstalterna och omkring 800 inom frivår

den. Under den senaste tioårsperioden har kriminalvården tillförts drygt 

900 tjänster. Av dessa har omkring 275 placerats inom frivården. Antalet 

lekmannaövervakare inom frivården uppgår f.n. till omkring 7 500. 
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Register 

Sid. Anslag kr. 
1 Översikt 

ANDRA HUVUDTITELN 
5 I Lagstiftningsfrågor 

14 2 Åtgärder mot brott 
28 3 Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

A. Justitiedepartementet m.m. 

31 Statsrådsberedningen 14 688 000 
31 Justitiedepartementet 45 997 000 
32 Kommitteer m.m. 21000000 
33 Extra utgifter 1050000 
33 Information om lagstiftning m.m. I 000 000 

Summa 83 735 000 

B. Polisväsendet 

34 Rikspolisstyrelsen 541430000 
37 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande 

av brott mot rikets säkerhet m.m. 137 156 000 
37 Statens kriminaltekniska laboratorium 18 490 000 
39 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 3 767 834 000 
43 Lokala polisorganisationen: Utrustning 27 350 000 
44 Inköp av motorfordon m.m. 55 107 000. 
46 Underhåll och drift av motorfordon m.m. 201 903 000 
47 Gemensam kontorsdrift m.m. inom kvarteret Kronoberg I 000 
49 Diverse utgifter 3321000 
49 Byggnadsarbeten för polisväsendet I 000 

Summa 4 752 593 000 

C. Åklagarväsendet 

54 Riksåklagaren . 10 371 000 
55 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 248 609 000 

Summa 258 980 000 

D. Domstolsväsendet m.m. 

60 Domstolsverket 47 140 000 
61 Allmänna domstolarna 889 390 000 
73 Allmänna förvaltningsdomstolarna 300 055 000 
75 Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m.m. 35 170 000 
77 Utrustning till domstolar m.m. 14 300 000 
77 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 28 500 000 

Summa 1314555 000 

E. Kriminalvården 

80 Kriminalvårdsstyrelsen 81368000 
81 Kriminalvårdsanstalterna I 335 335 000 
86 Frivården 200 166 000 
88 Maskin- och verktygsutrustning m.m. 26 900 000 
88 Engångsanskaffning av inventarier m.m. 28 300 000 
89 Utbildning av personal m.11. 12 151 000 
89 Byggnadsarbeten för kriminalvården . 23 600 000 

Summa l 707 820 000 
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F. Rättshjälp m.m. 

94 Rättshjälpskostnader 
95 Rättshjälpsnämnderna 
95 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 
97 Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 
97 Vissa domstolskostnader m.m. 
98 Diverse kostnader för rättsväsendet 

G. Övriga myndigheter 

99 Justitiekanslern 
100 Centralnämnden för fastighetsdata 
I 0 I Datainspektionen 
104 Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 
I 05 Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 
I 05 Bokföringsnämnden 
I 06 Brottskadenämnden: Förvaltningskostnader 

Summa 

I 07 Brottskadenämnden: Ersättning för skador på grund av 
av brott 

Summa 

H. Diverse 

108 Svensk författningssamling 
108 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

område 
108 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 
I 09 Stöd till politiska partier 
109 Allmänna val 

Summa 
Summa för justitiedepartementet 

129 

221000000 
8 220 000 

1 000 
2 200 000 

37 600 000 
8 000 000 

277 021 000 

2 864 000 
36 750 000 

I 000 
6 049 000 
3 803 000 
I 401 000 
2 494 000 

7 000 000 

60 362 000 

7 700 000 

70 000 
2 050 000 

79 500 000 
19 923 000 

109 242 000 
8 564 308 000 





Bilaga 5 till budgetpropositionen 1984 Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 5 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Verksamhetsområde 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 

förhållandet till och överenskommelser med andra stater. utrikeshandel 

och exportfrämjande. Sveriges deltagande i FN och andra internationella 

organisationer. svenska insatser i det internationella utvecklingssamarbe

tet. nedrustningsfrågor. nordiskt samarbete. kontroll av tillverkning och 

utförsel av krigsmateriel. information om Sverige i utlandet samt skydd av 

svenska medborgares intressen i främmande länder. Dessa ärenden spän

ner över ämnesområden av allmänpolitisk. handelspolitisk. biståndspoli

tisk. ekonomisk. kommersiell. rättslig, social. humanitiir och kulturell 

natur. 

Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 113 lönade 

utlandsmyndigheter (ambassader, delegationer och konsulat) och 452 olö

nade konsulat. Under departementet sorterar bl. a. styrelsen för internatio

nell utveckling (SIDAi. kommerskollegium. exportkreditnämnden. im

portkontoret för u-landsprodukter. Sveriges exportråd och handelssekre

terarna samt Svenska institutet. Vissa andra statsunderstödda organ så

som Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRIJ. utrikespo

litiska institutet och Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 

erhåller anslag över tredje huvudtiteln. 

En större organisatorisk förändring det senaste året har varit integrering

en i utrikesdepartementet av delar av handelsdepartementet som ett led i 

den departementsreform som genomfördes den I januari 1983. Därigenom 

utvidgades inte bara utrikesdepartementets verksamhetsområde utan de

partementet fick också ett betydande personaltillskott. 

Utrikesförvaltningen 

Utrikesförvaltningens verksamhet har i nuvarande internationella klimat 

blivit allt viktigare och mer omfattande. Arbetsuppgifterna mttste dock 

klaras utan resursförstärkning. En hård prioritering och ständig ompröv

ning av befintliga personella och materiella resursers användning genom

förs därför. 

I Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr /OU. Bilaga 5 
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I en intern utredning från år 1981 har riktlinjerna för departementets 

långsiktiga hesparingsarhete lagts fast inom en femårig totalram om 50 

milj. kr. i fast penningvärde. Hälften av besparingarna gäller lokal- och 

bostadssidan. Ansträngningarna har varit framgångsrika och sparmålen 

har hittills uppfyllts. Bl. a. har en restriktiv prövning lett till en markant 

minskning i resevolymen för internationella förhandlingar. 

Vidare kommer under de närmaste åren som ett resultat av ett omfat

tande öi·ersynsarhete personal att överföras från i första hand större till 

mindre utlandsmyndigheter med stor arbetsbelastning i politiskt och kom

mersiellt intressanta områden, särskilt i Sydostasien och Mellanöstern. En 

viss nettoförstärkning vid departementet förutses också som ett led i 

strävan att förbättra styrning och planering av verksamheten. Besparings

effekten för innevarande och nästa budgetår beräknas till ca 4 milj. kr. 

· Bl. a. mot bakgrund av UD-utredningen har ett antal reformer och ratio

naliseringar genomförts. t. ex. införande av ett system med riktad rekryte
ring samt verksamhetsplanering. Fortsatta reformer planeras och kommer 

att genomföras under de närmaste åren. 

Under år 1984 kommer med statskontorets bistånd en lån)?siktig ADB

strategi för utrikesförvaltningen att utarbetas. Denna utredning blir ett 
viktigt led i departementets strävan att tillgodogöra sig den tekniska ut

vecklingen inom kommunikations-. ADB- och kontorsautomatikens områ

den samt att höja förvaltningens effektivitet. Verksamhet på olika stadier 

pågår idag inom ett antal projekt. vilka för framtiden bör samordnas i en 

handlingsplan. 

Vid 11tlandsmyndigheterna har olika förändringar genomförts i form av 

nedläggningar. minskningar och nyetableringar. Självständiga ambassader 

har nyligen upprättats i Syriens huvudstad Damaskus och Nicaraguas 

huvudstad Managua. Ett lönat konsulat har upprättats i Vancouver år 

1983. I Mal aga kommer ett lönat konsulat att upprättas under budgetåret 

1984/85. I samband med att ambassaden i Jeddah under år 1985 flyttar till 

Riyadh. kommer behov av ett lönat konsulat i Jeddah att uppstå. General

konsulaten i Antwerpen och Sao Paulo har lagts ned den I juli 1983. 

Konsulatet i Rotterdam och generalkonsulatet i San Francisco har lagts 

ned den 1 januari 1984. 

Stockholmskonferensen m. m. 

Genom värdskapet för Stockholmskonferensen om förtroende- och sä

kcrhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa med deltagande av de 

35 s.k. ESK-staterna markerar Sverige sin vilja att aktivt bidra till interna

tionellt förtroende och avspänning. Förhandlingar väntas äga rum i Stock

holm under en treårsperiod. vilket innebär ett betydande organisatoriskt 

och finansiellt ätagande från svensk sida. 
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Inför Stockholmskonferensen och andra internationella förhandlingar. i 

FN i New York eller nedrustningskonferensen i Gcncve. är det viktigt att 

Sverige kan spela en aktiv och brobyggande roll mellan stormaktsblocken. 

Detta förutsätter bl. a. att Sverige kan vidmakthålla sin höga tekniska 

kompetens i rustnings- och vapen kontrollfrågor m. m. Forskningen vid 

försvarets forskningsanstalt <FOA). SIPRI och utrikespolitiska institutet är 

i detta sammanhang av stor betydelse. 

Från budgetåret 1984/85 föreslås en 111eJelsra111 om I mi(i. kr. för fi1rsk

ningsinsatsa av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk relevans som kom

plettering till anslagen till nämnda organ. Av dessa medel föreslås SIPRI få 

500000 kr. för nästa budgetår för forskningsprogrammet om europeisk 

säkerhet. En utvidgad verksamhet vid FOA av direkt betydelse för det 

svenska agerandet vid förestående internationella förhandlingar förbereds 

också. Dessutom kommer särskilda medel om 600000 kr. att även fortsätt

ningsvis avsättas för brådskande utredningar och andra insatser på ned

rustningsområdet. 

För uppf("j(ining m· .\Tenska initiati1· och insatser i FN-arbetet. t. ex. 

förslaget om en FN-studie om säkerhetspolitiska doktriner inkl. begreppet 

gemensam säkerhet, fön::slås vidare en ram om 2.6 milj. kr. Denna skall 

avse frivilliga svenska bidrag till FN-anknuten verksamhet m. m. av sär

skilt utrikespolitiskt intresse. 

Anordnandet i Sverige i juli 1984 av den 34:e internationella PugH"ash

konferensen med deltagande av framstående vetenskapsmiin är en annan 

aktivitet inom området säkerhetspolitik och nedrustning som regeringen 

vill stödja med sammanlagt 460000 kr. 

Det växande intresset för freds- och nedrustning.~frå{!or och den starka 

svenska opinionen för ett fortsatt svenskt engagemang i detta arbete har 

manifesterats bl. a. genom den stora tillströmningen ansökningar om bi

drag till informationsprojekt från de särskilda medel om I milj. kr. som 

anvisats för innevarande budgetår. Mot denna bakgrund föreslås denna 

ram. till stöd för folkrörelser och andra ideella organisationers fredsaktivi

teter. höjas till 1,3 milj. kr. för nästa budgetår. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

Den djupa och utdragna ekonomiska krisen i världsekonomin sätter 

fortfarande allvarliga spår i u-ländernas ekonomi. De fattigaste länderna 

har drabbats hårdast. Det internationella gåvobiståndet har i det närmaste 

upphört att öka. Det är angeläget att Sverige - trots egna ekonomiska 

problem - fortsätter ansträngningarna att genom en generös histåndspoli

tik stödja u-ländernas ansträngningar för ekonomisk och social utveckling. 

Biståndet under budgetåret 1984/85 kommer att bibehållas vid den nuva

rande nivån 6 595 milj. kr. Härtill kommer ca 151 milj. kr. som avser 
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bistånds- och u-landsinsatser som hdastar andra anslag och huvudtitlar. 

Sammanlagt föreslås alltsä att 6 746 milj. kr. anvisas för internationellt 

utvecklingssamarbete. Detta belopp motsvarar 0. 94 '7·( av den beräknade 

bruttonationalinkomsten !BN Il för år 1984. Outnyttjade reservationsmedel 

på ungefär 55 milj. kr. kommer diirutöver att tas i ansprftk. 

Av biståndsansl<tgen gftr knappt en tredjedel till multilateralt histånd och 

nästan tvä tredjedelar till bilakralt biständ. 

Några av huvudpunkterna i förslagen: 

- Ökad tonvikt läggs på bistiindets kvalitet. effektivitet och flexihilitet. 

Biståndets inriktning mot den fattiga befolkningen i de fattiga länderna 

fullföljs. 

- Biståndet skall striiva efter en tillväxt som ökar produktivitet och in

komster hos de fattiga och som sker i former som gör det möjligt för dem 

att sjiilva piiverlo;a utvecklingen. Landsbygdsutveckling i form av resurs

tillväxt för de fattiga har fortfarande hög prioritet inom det svenska 

bistfrndet. 
- Biståndet skall i högre grad inriktas på att öka kapacitetsutnyttjandet av 

befintliga resurser. siirskilt arbetskraft och jord men även industriell 

kapacitet. 
För att bättre utnyttja anslagen föreslås flera f1tgiirdcr för att ta i ansprilk 

tidigare reservationer och minska uppkomsten av nya reservationer. 

- Väsentliga ökningar föresbs p{i anslagsposterna Internationella utveck

lingsfonden ODAJ och Internationellt livsmedelsbiständ. 

- Likaså föreslås väsentliga ökningar på anslagsposterna Enskilda organi

sationer och Katastrofer m. m. De enskilda organisationerna har lyckats 

mobilisera de fattigaste grupperna i utformning och genomförande av 

projekt. Den utbyggnad som sker av organisationernas kapacitet att 

förmedla statliga biståndsmcdcl är glädjande och förtjiinar fortsatt stat

ligt stöd. 

- Ökad bred satsning p{1 södra Afrika. Uinderna söder om Sahara har 

kanske drabbats hårdast av den internationella lågkonjunkturen. Även 

andra orsaker har dock bidragit till dessa l~inders stagnerande ekonomi. 

- Riktlinjer för svensktbistånd på kommunikations- och informationsom

rådena och avseende massmedia efter förslag av mediebiståndsutred

ningen. 

- Ett bredare och mer intensifierat samarbete med u-liinderna. i ömsesi

digt intresse. eftersträvas genom framför allt u-krediterna. Övriga för

slag beträffande u-krediterna är stärkt utvecklingseffekt. ökad svensk 

myndighetssamverkan. initiativ i högre grad fran mottagarländerna samt 

förenklad administration. 
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Utrikeshandel och exportfrämjande 

Ett väsentligt mål för den svenska handelspolitiken är att främja en 

öppen internationell handel och att verka för ökad respekt för det interna

tionella regelsntcmet. Under de senaste åren har frihandelssystemet ut

satts för stora påfrestningar. vilket gör försvaret för en öppen världshandel 

desto mer angeläget. En protektionistisk utveckling skulle menligt motver

ka den uppgång i den internationella ekonomin som nu kan skönjas. 

Under senare år har Sverige haft stora underskott i utrikesaffärerna. till 

följd av att den svenska ekonomin befunnit sig i allvarlig obalans. Rege

ringens politik är inriktad på att komma tillrätta med dessa balansbrister 

och att därigenom nedbringa underskottet gentemot omvärlden. Devalve

ringen av den svenska kronan med 16% i oktober 1982 har stärkt den 

utlandskonkurrcrande delen av det svenska näringslivet. 

Utrikeshandeln har under år 1983 utvecklats över förväntan positivt. För 

periodenjanuari - oktober redovisas ett överskott p<i 10900 milj. kr. mot 

ett underskott på 1400 milj. kr. för samma period år 1982. Tillgänglig 

statistik tyder också på att Sverige sedan devalveringen har ökat sina 

marknadsandelar på de viktigaste exportmarknaderna i icke obetydlig 

omfattning. 

Det är nu nödvändigt att slå vakt om den förbättrade konkurrenssitua

tion som devalveringen medfört. Det gäller framför allt att kostnadsut

vecklingen i Sverige inte avviker negativt från utvecklingen hos våra 

viktigaste konkurrentländer. Inflationen måste således nedbringas till en 

nivå som står i överensstämmelse med bibehållen konkurrenskraft. 

Ett annat led i denna politik är att förstärka de handelspolitiska insatser

na och effektivisera de exportfrämjande åtgärderna. Ett exempel på detta 

är den departementsreform som genomfördes vid årsskiftet 1982/83. Då 

överfördes hela ansvaret för utrikeshandel och handelspolitik till utrikes

departementet. Erfarenheterna under den korta tid som förflutit sedan 

reformen har varit positiva. 

De särskilda ~tatliga insatserna för att främja svensk export av varor och 

tjänster är av väsentlig betydelse för att minska underskottet i bytesbalan

sen. Mot denna bakgrund föreslås ökade resurser till den exportfrämjande 

verksamhet so111 främst bedrivs genom Sveriges exportråd. 

Vidare föreslås medel för en fortsatt verksamhet i syfte att främja 

projektexport. dvs. kompletta anläggningar eller delar av stora anläggning

ar. Medel föreslås också för olika branschprojekt. t. ex. för byggsektorn 

och energisektorn. 

Sverige har. jämfört med många i-länder. ett begränsat handelsutbyte 

med u-ländcrna. Insatser för att friimja export av svenska varor och 

tjänster kan ge god utdelning. En begränsad försöksverksamhet inom 

ramen för tillgängliga resurser kommer att igångsättas för att med ett litet 

antal u-länder ländervis samordna mer långsiktiga ätgärder för att främja 

handelsutbytet. 
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Ett stort antal projekt på u-landsmarknaderna finansieras med bistånds

medel. Svenska företags andel av multilaterala biståndsfinansierade pro

jekt bör höjas. I detta syfte pågår f. n. en effektivisering av den bevakning 

av sådana projekt som utförs genom Sveriges exportråd och den export

främjande delen av utrikesrepresentationen. 

De svenska företagens möjligheter att få exportkreditgarantier. dvs. att 

försäkra sina exportaffärer mot uteblivna betalningar är ett viktigt inslag i 

utrikeshandelspolitiken. Exportkreditnämden (EKN) svarar för denna ga

rantigivning. För att exporten ska kunna upprätthållas är det av vikt att 

EKN ges möjligheter till en fortsatt omfattande garantigivning. I syfte att 

nedbringa förlustriskcrna för staten undersöks möjligheterna till ökad risk

delning. 

Det är också viktigt att finna nya områden och former för exporten. 

Flera utredningar arbetar med dessa frågor. Den s.k. tjänsteexportutred

ningen arbetar med att kartlägga förutsättningarna för en ökad svensk 

export av tjänster. Utredningens förslag beräknas föreligga under första 

halvåret 1984. En utredning om exportfriimjande stöd till de små och 

medelstora företagen har nyligen lämnat sitt betänkande. Regeringen räk

nar med att kunna lägga fram en proposition i dessa frågor under år 1984. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 framgår av följande sam

manställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 

A. Utrikesdepartementet m. m. 
B. Bidrag till vissa internationella organi-

sationer 
C. Internationellt utvecklingssamarbete 
D. Information om Sverige i utlandet 
E. Utrikeshandel och exportfrämjande 
f. Diverse 

Totalt för utrikesdepartementet 

Anvisat 
1983/84 

884.4 

254.I 
6395.1 1 

79.5 
233.9 
135 .1 3 

7982,I 

Förslag 
1984/85 

960.5 

242.3 
6 595,02 

82.8 
248.0 
106.9 

8235,6 

För
ändring 

+ 76.I 

- 11.8 
+199.9 
+ 3.3 
+ 14.1 
- 28.2 

+253,5 

1 Exkl. ointecknade reservationsmedel från budgetåren 1981/82 och 1982/83 (227 ,6 
milj. kr. J 
; Exkl. ointecknade rescrvationsmcdi.:l fran hudgetän::t 1982/83 (55 milj. kr.) 
-' Varav sammanlagt 100 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget till statsbudgeten för 
budgetåret 1983/84 avseende kostnader i samhand med Stockhomskonferensen. 
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UTRIKESDEP ART EM ENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

7 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Föredragande: Statsrådet Bodström samt statsrådet Lundkvist såvitt avser 

frågor under littera A. punkt 8 och littera B. punkt 2 och statsrådet 

Hellström såvitt avser frågor under littera B. punkterna 6-7 och littera E. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser utri
kesdepartementets verksamhetsområde. 

Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMENTET M.M. 

Inledning 

Den internationella utvecklingen under år 1983 har understrukit Sveriges 

beroende av omvärlden. Den ökade spänningen mellan stormakterna stäl

ler stora krav på vår säkerhetspolitik och på vår förmåga att följa utveck

lingen i närområdet. Samtidigt måste vi intensifiera våra traditionella strä

vanden att verka för internationellt förtroende och rustningsbegränsande 

åtgärder. Värdskapet för Stockholmskonferensen. som inleds i januari 

1984. är ett uttryck för detta svenska engagemang. 

I försöken att återvinna balansen i den svenska ekonomin har de interna

tionella faktorerna också stor betydelse. Devalveringen hösten 1982 har 

skapat förutsättningar för en gynnsam utveckling av vår utrikeshandel. 

Den internationella konjunkturbilden är emellertid splittrad och en konso

lidering av de vunna framgångarna kräver skärpt handelspolitisk bevak

ning och effektivt exportfrämjande. 

I detta läge ställs allt större krav på vår utrikesförvaltning. Ambassader

nas rapportering och kontaktskapande verksamhet måste vara av hög 

klass. Utrikesförvaltningens per~onal på alla nivåer möter nya uppgifter. 

Samtidigt innebär det statsfinansiella läget att ytterligare resurser inte kan 

påräknas. 

Allt detta betyder att en hård prioritering och ständig omprövning av 

användningen av förvaltningens resurser blir nödvändig. Mot bakgrund av 

UD-utredningens <UD 1978: 02) förslag har under de senaste åren en serie 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 8 

reformer verkställts. Bland dl:: [1tgärder som genomförts under år 1983 kan 

följande särskilt nämnas: 

- Riktad rekrytering för att tillförsäkra departementet tillräcklig kompe

tens inom olika områden. 

- Ett enkelt och flexibelt system för vcrksamhctsplanering har introduce

rats och kommer efter utvärdering att anpassas till vunna erfarenheter. 

- lnspektörsfunktionen förstärktes. 

- Organisatoriska förändringar innebärande bl. a. förstärkningar inom de 

politiska och administrativa avdelningarna. 

- Ett antal tekniska utvecklingsprojekt inom kommunikations-. ADB- och 

kontorsautomatikens områden pågick. 

- Delgivningsrutinerna har genomgått en översyn och getts en mer enhet

lig och konsekvent utformning. 

Till detta bör läggas att departementsreformen fullt ut genomförts under 

året och att mau därmed lagt grunden till en väl samlad och effektiv 

organisation på utrikeshandelns och exportfrämjandets områden. 

Utvecklingen av förvaltningens effektivitet kommer att fortsätta. Den 

tekniska utvecklingen. särskilt på kommunikations- och ADB-omriidena. 

är av stor betydelse för utrikesförvaltningens framtida verksamhet. Mot 

denna bakgrund fäster jag stor vikt vid det arbete på en samlad ADB-stra

tegi för utrikesförvaltningen. som kommer att genomföras under det när

maste året med bistånd från statskontoret. 

Utöver dessa åtgärder kommer departementets besparingsarbete att full

följas enligt de riktlinjer som lagts fast i en intern utredning från december 

1981. 

Enligt utredningen skall utrikesdepartementet spara 50 milj. kr. i fast 

penningviirde ( 1981/82 års prisliige) under åren 1982/83-1986/87. Hiilftcn 

av besparingarna gäller lokal- och bostadssidan. I övrigt avser åtgärderna 

kontorsrationalisering. produktivitetsvinster vid handläggningen av ut\än

ningsärenden. nedläggningar och minskningar i utrikesrepresentationen. 

nedskärning och hemtagning av personal m. m. Närmast förestår även en 

satsning på vardagsrationaliseringar med sikte på förenklingar och kost

nadsbesparande åtgärder i dagliga rutiner och procedurer. Ansträngningar

na har varit framgångsrika och sparmålen har hittills uppfyllts. Trots den 

klara ambitionen att driva detta arbete vidare. vill jag erinra om att bespa

ringarna måste relateras till en realistisk uppfattning om Sveriges framtida 

behov på det internationella områdd. såsom utrikesutskottet betonade i 

sitt betänkande U U 1980/81: 19. 

Som ett led i översynsarbetet har jag under år 1983 låtit göra en genom

gång av bemanningen vid vissa utlandsmyndigheter. Resultatet av denna 

genomgång blir en överföring av personal under de närmaste ilren från i 

första hand större myndigheter till mindre myndigheter med stor arbetsbe

lastning. särskilt i Sydostasien och Mellanöstern. där exportfrämjandet iir 

en central uppgift. Även en viss nettoförstärkning vid departementet för-
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utses. vilket ligger i linje med min strävan att förbättra styrning och 

planering av verksamheten. 

A I. Utrikesförvaltningen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

700 136344 

771668000 

837860000 

Lönekostnader 
Representationsbidrag till 

departementschefen samt till 
statsrådet för utrikeshandel 

Representations- och hyres
bidrag till vissa tjänstemän 
i utrikesdepartementet 

Utlandstillägg m. m. 
Skatter. avgångsvedt!rlag m. m. för 

av vederbörande utlandsmyndighet 
anställd personal 

Sjukvård m. m. 
Resecrsättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Telekommunikationer, drift 
Expenser 
Uthildningsverksamhet 
U ppdragsverksamhet 
Engångsanvisning 

1983/84 

702 1 

5873 

12s9• 

275 332 000 

50000 

87000 
86 750000 

6970000 
7000000 

50838000 
9400000 

277 250000 
2230000 

20200000 
32410000 

3'150000 
I 000 

771668000 

Beräknad iind
ring l 984/H5 
Föredraganden 

of 

-2 

+22 798000 

of 

of 
+10500000 

+ 1395000 
+ 745000 
+ 4392000 
+ 265 000 
+17100000 
+ 1242000 
+ l 520000 
+ 5210000 
+ 325 000 

of 
+ 700000' 

+66192000 

1 Inkl. tillfälligt inrättad tjänst som minister och biträdande chef för den svenska 
delegationen under Stockholmskonferensen. 
2 Avser indragning av gencralkonsulstjänstcr i San Francisco resp. Gcnua (Cr, 
F 23-26!. . 
3 Siffran inkluderar + 5 tjänster o.:h + 2 tjiinster avseende reglcringsbrcvcn l 978i79 
resp. 1980/81 som ej upptagits i hudgetpropositionen för paföljande budgetar. Dess
utom indragning av en tjänst vid generalkonsulatet i Houston enligt t1tagande i prop. 
1980/81: 20 om besparingar i statsverksamheten. 
4 Siffran inkluderar inte befattningar för lokalanstiilld personal vid utlandsmyndig
hcterna (816 personer). 
5 Engångsanvisning om 700000 kr. avser arbetsmiljöåtgiirder i Arvfurstens Palats. 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter redovisas i förteckning som fogas 

som hilaga 2 till protokollet i detta ärende. 
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Valutakursutvecklingen 

Genom verksamhetens karaktär och utbredning är utrikesförvaltningen 

extra känslig för förändringar i valutakurserna. Merparten av utrikesdepar

tementets kostnader bestäms direkt eller indirekt i utländsk valuta och 

påverkar därigenom anslagsbelastningen. Detta gäller givetvis för sådana 

kostnadsslag som lokalhyror och lokalanställdas löner utomlands m. m. 

men också en rad andra poster som rör exempelvis tjänstemännens ut

landslöner. sjukvård, rese- och flyttkostnader. Därutöver får valutakurs

förändringarna fullt genomslag vad beträffar bidragen till internationella 

organisationer och påverkar även ett antal andra utlandsberoende anslag 

under tredje huvudtiteln. 

Utvecklingen av valutakurserna efter 1982 års devalvering har inneburit 

en fortsatt påfrestning på anslagen under tredje huvudtiteln. Detta gäller i 

synnerhet den amerikanska dollarn som är en i sammanhanget mycket 

tung valuta. Mot denna bakgrund har jag funnit det nödvändigt att vidta en 

viss uppräkning av berörda anslag. 

Utrikesdepartementet 

Den viktigaste organisatoriska förändringen det senaste året har varit 

integreringen i utrikesdepartementet av delar av handelsdepartementet 

som ett led i den departementsreform som genomfördes den 1 januari 1983. 

Därigenom utvidgades inte bara utrikesdepartementets verksamhetsområ

de utan departementet fick också ett betydande personaltillskott (39 hand

läggare och 34 biträden). En särskild handelsardelning med fem enheter. 

krigsmaterielinspektionen, samt ett planerings- och rättssekretariat inrät

tades därvid under ledning av ett statsråd för utrikeshandel och en stats

sekreterare. Trots vissa skiljaktigheter i rutiner m. m. har integreringen i 

stort fungerat tillfredsställande. 

Även utrikesdepartementets övriga organisation har berörts av vissa 

förändringar. Till följd av den politiska al'delningens ökade arbetsuppgifter 

och som ett led i strävan att förbättra bevakning och styrning har enhe

terna förstärkts personellt. Dessutom har ytterligare en enhet tillskapats 

genom uppdelningen i en Afrika/Mellanöstern- resp. Asien/Oceanien-en

het (tredje resp. fjärde enheterna). 

Nedrustningsdelegationen har fått ökade personalresurser och bl. a. 

tilldelats en särskild roll i kontakterna med de enskilda organisationer som 

verkar för fred och nedrustning samt sprider information därom. 

U-m·delningens planeringsenhet har upphört och ersatts av en särskild 

funktion för handläggning av vissa budget- och administrativa ärenden, 

medan frågor rörande planering har delegerats till enheterna. 

Posten som bistånd.~inspektör har avskaffats och ersatts av två kansli-
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rådstjänster inom u-avdelningens multi- resp. bilaterala enheter med sär

skilt ansvar för utvärderingen av biståndet. 

Inom administratil'll lll·delningen finns numera tre övergripande enhe

ter. nämligen BOR-enheten för budget. organisation och redovisning I inne

fattande bl. a. en nyupprättad rationaliseringssektion för samordning av de 

tekniska utvecklingsprojekten och ADB-planeringen). PA-enhet I för per

sonalplanering m. m. och PA-enhet Il för löne- och förmånsfrågor samt 

lokalanställningsfrågor. 

/11spcktör.1:fl111ktio11e11 har byggts ut genom omdisponering av en handläg

gartjänst. Härigenom tillmötesgå~ ett länge känt behov av att förbättra 
inspektörens möjligheter att avlägga tätare besök på utlandsmyndigheterna 

och därvid göra en grundligare översyn av verksamheten samt att löpande 

följa upp de rekommendationer besöken ger anledning till. 

Vidare kan noteras att ka11sliet fiJr de stockholmsbaserade amhassadö

rema ( KSAJ har fått en fastare organisation och numera omfattar fem 
sändebud genom tillägg av Vatikanstaten/Heliga stolen samt Zaire och 
vissa kringliggande länder. 

Konferense11 om fiirtroe11de- och siikerhetsskapwide åtgärder och ned

rust11i11g i Luropa ( Stockholm.1'konfere11.1·e11) medför betydande påfrest

ningar på utrikesdepartementets organisation och personalplanering. Ett 

antal tjänstemän försvinner ur den ordinarie organisationen och kommer 

under åren 1983-86 att vara tjänstlediga för arbete i det särskilda konfe

renssekretariatet eller ingå i den permanenta svenska delegation som kom

mer att finnas så länge konferensen pågår. 

Konferensen kommer också direkt att engagera flera avdelningar och 

departcmentsledningen. Vissa merkostnader torde bli oundvikliga för utri

kesdepartementets del genom den förstärkta politiska beredskap som de

partementet måste hålla som ett resultat av den svenska regeringens inbju

dan. De utan jämförelse största kostnaderna faller dock utanför utrikesde

partementets normala verksamhet och avser de åtaganden och förpliktel

ser som följer av själva värdskapet. Dessa och andra frågor rörande konfe

rensen har förelagts riksdagen i proposition 1983/84: 55. De av riksdagen 

anvisade medlen för budgetåret 1983/84 redovisas under littera F. Diverse 

som de nya anslagen F 7. och F 8. Jag ser det som angeläget att förvänt

ningarna på Sverige som värdnation kan infrias och att konferensen kan 

genomföras planenligt. 

Slutligen bör nämnas att utrikesdepartementets lokalproblem fått ytterli

gare en temporär lösning genom lokalomjly11ningama under budgetåret 

1983/84. Dessa innebär sammantaget en klar förbättring jämfört med nulä

get genom att verksamheten i Stockholm koncentreras till färre arbetsplat

ser och tilldelas mer adekvata utrymmen. 
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Utrikesrepresentationen 

Svenska ambassaden i Syriens huvudstad Dw11ask11s har fr.o.m. hösten 

1983 blivit en självständig ambassad under ledning av ett sändebud. Am

bassaden har hittills före<,tf1tt~ av en charge d'affaires med ambassadri'1ds 

ställning och varit formdlt underställd ambassaden i Beirut. 

På likartat sätt blev det svenska ambassadkansliet i Nicaraguas huvud

stad A1a11ag11a. som hittills varit underställt ambassaden i Guatemala. från 

årsskiftet 1983/84 en självstiindig ambassad. som även täcker Costa Rica. 

Exekutivdirektörskontoret för de nordiska länderna och Schweiz vid 

den Afrikanska utvecklingsbanken i Ahil(jan kommo.:r sannolikt att förstär

kas under en 2-3 årsperiod med o.:n svensk utsänd tjänsteman på posto.:n 

som biträdande exekutivdirektör. 

En hamlliiggande tjänsteman har under innevarande budget[ir statione

rats vid ambassaden i Aktirn för bevakning. beredning och uppföljning av 

uppgifter inom området katastrof- och tlyktingbisti\nd i Latin- och Central

amerika. 

Ett lönat konsulat upprättades i V1111co111·er fr.o.m. do.:n l november 1983 
i samband med den olönade konsulns avgång. Dess distrikt omfattar pro

vinserna British Columbia och Saskatchewan samt Yukon-distriktet. Åt

gärden motiveras av framförallt en omfattande arvsmålsv..:rksamhet. Myn

dighetschcfen skall i viss utsträckning även ägna sig åt exportfrämjande 

uppgifter. 

Ett lönat konsulat kommer att upprättas i Mäla,::a fr.o.m. den I novem

ber 1984 i samband med den olönade konsulns avgång. Den konsulära 

verksamheten har ett mycket stort omfång och två utsända tjänster avses 

tillskapas genom omdisponeringar. Övriga kostnader kommer delvis att 

kompenseras av indragning av det kontorskostnadsbidrag som hittills ut

gått till den olönade konsuln. 

Under år 1985 kommer ambassaden i JedJah att flytta till Riyadh. Med 

hänsyn till den swnskkoloni på omkring tusen personer. näringslivsrepre

sentanter och deras familjer. som finns i Jcddah och dess omgivningar, är 

det därvid motiverat att upprätta ett lönat konsulat på platsen. Härför 

erforderlig utsänd tjänst som konsul kommer att inrättas genom omdispo

nering. Genom lokalgemenskap med den i Jcddah stationerade handelssek

reteraren beräknas driftskostnaderna kunna hållas pt\ en relativt låg nivå. 

I den fortlöpande omprioriteringen av resurser i"nom förvaltningen vill 

jag peka på följande myndighetsnedläggningar. vilka ingår som ett led i 

besparingsarbctet: 

Generalkonsulaten i Antwerpen och Sao Pau/o har lagts ned den I juli 

1983. För den fortsatta konsulära servicen svarar från samma dag olönade 

generalkonsuler med stöd av viss lokalanställd personal. Sao Paulos kon

sulärdistrikt har samtidigt lagts undo.:r generalkonsulatet i Rill de Janeiro. 
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Nedläggningen av konsulatet i Rotlerdam har tidigarelagts från den I juli 

1984 till den l januari 1984. Inom ramen för det nordiska samarbetet 

kommer den norske lönade generalkonsuln i Rotterdam att även vara 

olönad svensk konsul. Rottcrdams konsulärdistrikt läggs fr.o.m. den l 

januari 1984 under konsulatet i Amsterdam. 

Nedläggningen av generalkonsulatet i S(m Francisco har kunnat tidiga

reläggas från den l oktober 1984 till den l januari 1984. Från den senare 

dagen svarar en olönad generalkonsul med stöd av viss lokalanställd perso

nal för den verksamhet som inte överförs på generalkonsulaten i Los 

Angeles och New York. 

I prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamhcten och i budgetpro

positionen för budgetåret 1981/82 (1980/81: WO, bil. 6, s. 5) redovisades 

avsikten att dra in bl. a. det lönade generalkonsulatet i Sydney. I enlighet 

härmed omdisponerades gencralkonsulstjänsten till annan utlandsmyn

dighct år 1981. Efter en förnyad granskning av myndighetens arbetsbelast

ning har konstaterats att en fullständig avveckling inte är lämplig med 

hänsyn till den kommersiella och konsulära verksamhetens omfattning. 

Genom omdisponering kommer det lönade generalkonsulatet i fortsätt

ningen att förestås av en utsänd konsul, medan generalkonsulstjänsten 

förblir obcsatt. 
Ett antal andra utlandsmyndighctcr kommer vidare att omfattas uv de 

omdisponeringar av personal som blir följden av den nu avslutade on;a11i

satio11sö1·ersy11e11. För innevarande och nästa budgetår kommer ett 20-tal 

tjänster att beröras, vilket beräknas ge en nettobesparing av ca 4 milj. kr. 

Planerna för ytterligare omdisponeringar kommer att hållas löpande ak

tuella och följas upp under kommande budgetår. 

Resursåtgången för den reglerade invandringen 

Jag har flera gånger tidigare riktat uppmärksamheten på den ytterligare 

arbetsbelastning som de nya reglerna för handläggning av utlänningsären

den medför. Vid flera utlandsmyndighctcr har denna ärendegrupp fått stor 

omfattning. I huvudsak har arbetsuppgifterna klarats utan någon personal

förstärkning. vilket i sig innebär en betydande produktivitctsvinst. 

I förra årets budgetproposition (prop. 1982/83: 100. bil. 5. s. 12) under

ströks åter - bl. a. av föredraganden för invandrarfrågor, arbetsmarknads

departementet - utlandsmyndighctcrnas betydelse för det nya systemets 

effektivitet. I samförstånd med berörda myndigheter överenskoms att 

utrikesdepartementet skulle tilldelas vissa extra resurser för att säkerställa 

en effektiv handläggning vid berörda utlandsmyndigheter. Dels reservera

des 0.5 milj kr. för utsändandct av personal friln invandrarwrket för 

tillfällig förstärkning samt för utbildningsinsatser vid utlandsmyndighe

terna. Därigenom uppnås även det dubbla syftet att personal från statens 

invandrarverk (SIV) erhåller en välbehövlig fälterfarenhet och insikt i hur 
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den praktiska handläggningen och rutiner fungerar på fältet. Dels avsattes 

I milj. kr. i extra resurser för att tillgodose mer långsiktiga förstärknings

önskemål vid särskilt hårt belastade myndigheter. 

Dessa marginella förstärkningar har visat sig vara av stort värde. Utri

kesdepartementet svarar för planering och samordning av insatserna till

sammans med SIV. För denna delvis nya verksamhet begärs t.v. inga 

ytterligare medel utöver normal prisomräkning. men hanteringen av dessa 

uppgifter kommer att följas noga och bedömas utifrån vunna erfarenheter. 

I sammanhanget kan konstateras att den beräknade extra resursåtgång

en och begärda extra medel under tredje huvudtiteln ter sig ytterst blyg

samma med hänsyn till de stora besparingar som görs av stat och kommun 

genom utlandsmyndigheternas övertagande av visst utredningsarbete inne

bärande bl. a. kortare väntetider i Sverige och färre ärenden hos SIV och 

regering. 
Den faktiska resursåtgången inom utrikesförvaltningen för den reglerade 

invandringen är dock givetvis betydligt större iin de resurser som den nya 

handläggningsordningcn kräver. En enkät till samtliga utlandsmyndigheter 

år 1983 utvisade att antalet uppehållstillstånd resp. inreseviseringar år 1982 

var ca 18000 st resp. 77000 st. Den sammanlagda tidsåtgången omräknat i 

årsarbetskrafter uppgick till ca 100, fördelade på handliiggare resp. biträ
den med knappt 20 vardera samt ett 60-tal lokalanställda. Dessa siffror. 

som snarast torde vara tilltagna i underkant. indikerar en total resursåt

gång i storleksordningen 25-30 milj. kr. 

Teknisk utveckling och rationalisering m. m. 

I utrikesförvaltningen utgör hanteringen av information ett mycket vik

tigt inslag. Detta ställer stora krav på säkra och snabba kommunikationer. 

I detta sammanhang anser jag det angeläget att departementet nära följer 

och tillgodogör sig den tekniska utvecklingen på såväl kommunikations-, 

ADB- som kontorsautomatikens områden. 

För närvarande bedrivs ett antal tekniska utvecklingsprojekt inom de

partementet. På kommunikationssidan installeras datorer för krypto- och 

telextrafik liksom moderna telexapparater med bildskärm. Utbyggnaden 

av utrikesförvaltningens eget radionät fortsätter och leder till både minska

de kostnader och höjd beredskap i krislägen. En utvidgad försöksverksam

het med telefax pågår. 

Datoriseringen av arkivfunktionerna har inletts. Ord- och textbehand

lingstekniken får en allt större användning. Möjligheterna att ytterligare 

utnyttja ADB-stöd i de ekonomi- och personaladministrativa funktionerna 

har utretts och prövas vidare. 

Denna provkarta över pågående aktiviteter pekar på behovet av en 

förstärkning av departementets allmänna kompetens inom dessa områden 

och av ökad utbildning om dessa frågor inom utrikesförvaltningen. Inte 
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minst understryker den snabba utvecklingen önskvärdheten av en bättre 

samordning och planering av verksamheten. 

Det är mot denna bakgrund regeringen beslutat att uppdra åt statskon

toret att un~er år 1984 biträda utrikesdepartementet med utarbetandet av 

en längsiktiR ADB-strategi. 

Denna utredning kan på sikt komma att leda till nya rationaliseringar i 

verksamheten. Dessa åstadkoms dock inte enbart genom ny teknik utan 

kanske i lika hög grad genom förenklingar och kostnadsbesparande åtgär

der i dagliga rutiner och procedurer. En satsning på dylika vardagsrationa

liseringar planeras därför. 

Uti.iver dessa insatser avser jag fullfölja besparingsarbetet enligt det 

uppgjorda 5-årsprogrammet, inkl. de omdisponeringar av personal som blir 

nödvändiga. 

I detta sammanhang avser jag även göra en ny översyn av vissa expedi

tionsm·1:ifter, bl. a. för arvsmålsverksamheten. i syfte att nå en bättre 

kostnadstäckning. Som exempel på en dylik åtgärd vill jag peka på den 

enhetliga viseringsavgiji av 100 kr. som införs inom kort och som beräknas 
ge fördubblade viseringsintäkter. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört, hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 837 860000 kr. 

A 2. Utlandstjänstemännens representation 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9361163 

11280000 

12630000 

Reservation 124946 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam

het. som bedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvalt

ningen och av tjänstemän i utrikesdepartementet som. utan att omstatione

ras, tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningsbeloppen fast

ställs av departementschefen. 

Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursföränd

ringar räknas upp med I 350000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utlandstjänstemännens representation för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 12 630 000 kr. 
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A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter fÖr utri
kesrepresentationen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984185 Förslag 

Byggnadsstyrclscn 

21701238 

3 1 7 00 000 

42000000 

Reservation 13 776813 

Det av regeringen beslutade uppförandet av en ambassadanläggning 

samt fyra personalbostiider i Riyadh påbö1:iades under hösten 1983. 

Svensk entreprenör har antagits. Byggtiden har beräknats till 18 månader 

vilket medger inflyttning under vån:n 1985. I det förmtrnligastt: anbudet för 

uppförandet ingick en investeringsplan som medför ökat medclsbehov för 

budgetfiret 1983/84. Totala ökningen om cirka 9 milj. kr. innebtir att verket 

föreslår en tilläggsbudget för år 1983/84 med 7 milj. kr. 

Regeringen uppdrog i april 1983 ;\t hyggnadsstyrelsen att projektera en 

ombyggnad av ambassadfastigheten i He/si11g.f{)r.1· pä grundval av redovisat 

program. Från tidpunkten för regeringsbeslut i augusti 1983 har byggtiden 

beräknats till ca 21 månader. 
I juni 1983 redovisades slutligt förslag till ombyggnadsprogram av fas

tighetskomplexet vid Park A venue i Ncll' York. I redovisningen föreslogs 

en kostnadsram om 28 milj. kr. i prisliige 1983-01-01. Under förutsättning 

av byggnadsuppdrag i februari 1984 beriiknas byggstart ske i maj 1984. 

Byggtiden har beräknats till 20 mänadcr. 

Nuvarande kanslilokaler i l.11a11da tir nedslitna och otillräckliga för am

bassadens verksamhet. Det konstateras att lokalanskaffningen måste ske 

genom nybyggnad och siktar till gemensamt kansli för ambassaden och 

bistc'indskontoret. Utredning om tomtfrågan pågår. Redovisning av bygg

nadsprogram beräknas kunna ske omkring årsskiftet 1983/84. Byggstart 

kan eventuellt ske redan i juli 1984 - beräknad byggtid är 16 manader. 

För Dil'('rse objekt budgetåret 1984/85 föreslås en oförändrad kostnads

ram om 5 milj. kr. Kostnadsramen avses omfatta köp av chefsbostäder och 

övriga bostäder samt genomförande av mindre upprustningsarbeten. 

Under rubriken Tillkommande rm~jekt. nya my11dighetcr m. m. föreslås 

en oförändrad kostnadsram om 9 milj. kr. att ställas till regeringens förfo

gande, varav 5 milj. kr. avser köp av lägenheter och fastigheter för utrikes

representationen och 4 milj. kr. för biståndsförvaltningen. 

föredragandens överväganden 

Uppförandet av ambassadanläggningen och personalbostäder i Riywlh 

har startat. Tidsplanen måste följas. Jag kommer senare denna dag föreslå 

att det ökade medebbehovct om 7 milj. kr. -;tä\ls till byggnadsstyrcbcns 

förfogande som tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1983/84. 
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Regeringen uppdrog den 18 augusti 1983 åt byggnadsstyrclsen att ge

nomföra ombyggnaden av ambassadfastigheten i Helsinefors. Arbetet på

börjades i september 1983. Avsikten är att möjliggöra en återflyttning av 

kansliet vid den tidpunkt då kontraktet för nu-:arande lokaler löper ut. 

Det är nödvändigt att den planerade ombyggnaden i Ne11· York följer den 

uppgjorda tidsplanen. 

Inom byggnadsstyrelsen pågår för närvarande planeringen för en ny

byggnad av ett gemensamt kansli för ambassaden och biståndskontoret i 

Luanda. Eftersom redovisning av byggnadsprogrammet ännu inte har

skett, är jag nu endast beredd att föra upp en preliminär kostnadsram för 

projektet. Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att efter en 

närmare prövning av omfattning och kostnader besluta om tidpunkt för 

igångsättande av byggnadsarbetena. 
Under rubriken Di1·erse objekt 1984/85 har medel beräknats för bl. a. 

mindre upprustningsarbeten samt förvärv av bostäder för utsänd personal. 

Jag föreslår att för dessa ändamål anvisas ett oförändrat belopp, 5 milj. kr .. 
för budgetåret 1984/85. 

Den under rubriken Tillkommande projekt, nya myndigheter :n. 111. före

slagna köpramen är avsedd att på sikt minska utrikes- och biståndsförvalt

ningarnas lokalkostnader. Medlen avses stå till regeringens förfogande och 

endast utnyttjas för köp av fastigheter eller hyresrätter för personal inom 

utrikesförvaltningen och SIDA när regeringen bedömer sådana köp sär

skilt gynnsamma och medel för köp inom övriga anslag saknas. Jag föreslår 

en sammanlagd kostnadsram om 8 milj. kr .. varav 5 milj. kr. reserveras för 

utrikesrepresentationen och 3 milj. kr. för köp av bostäder åt biståndsper

sonal. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1984/85 anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 

2 Riksdagen /1,183184. I sam/. Nr /00. BilaRa 5 
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Im·esteringsplan (I 000-tal kr. l 

Byggnadsnhjckt Kostnadsram 

Slutredovisade projekt 
per 83-06-30 

Projekt färdigställda 
före 82-07-01 men 
ännu ej slutreduvisade 

Beijing. ·om- och tillbygg
nad 

Riyadh. ny ambassad
anläggning 

Riyadh. uppförande 
av 4 h<btäder 

Helsingfors. omhyggnad 
am hass:1d fast ighcte n 

New Yuri.. ombyggnad 
Park i\ venue 

Luanda. nybyggnad 

82-01-01 

41164 

2h900 

12 300 

33 600 

7000 

20000 

18000 

ambass;1dkansli 
Div. objeJ.;t t. o. m. 
Div. objeJ.;t 82/83 
Div. objekt IB/84 

1981/82 !0475' 
5000 
5000 

Div. objekt 84185 
Tillk. projekt 

nya mynd. m. m. 82!83 
Tillk. projekt 

nya mynd. m. m. 83/84 
Tillk. projekt 

nya mynd. m. m. 84/85 
Projekteringskostnader 
Erfarenhetsmässig reduk

tion av rnedelsbehovet 

1 Preliminär kostnadsram. 

5000 

9000 

193439 

' Exklusive slutredovisadc projckt. 

Anslagsheräkning (I 000-tal kr.) 

83-01-01 

26900 

11700 

37 400 

7950 

21800 

28000 

!0000 1 

!0475' 
5000 
5000 
5000 

501\0 

9000 

KOOO 

191225 

l\1edelsförhrukning 

Faktisk 
t. u. m. 
83-06-30 

40578 

2h344 

10665 

4077 

8 589 
901 

451\h 

99156 

Beräknad för 

56h 

I 0.~5 

19000 

5 500 

6000 

4000 

I 88h 
4099 
5000 

494 

9000 

3000 

-7 580 

52000 

84i85 

12000 

2000 

10000 

9000 

3000 

5000 

8000 
3000 

-9500 

42500 

Bygg
start 

ar-n1:.'u1 

81-03 

83-09 

83-09 

83-09 

84-05 

84-07 

Medelstillgång Beriiknad m~delsl'iirbrukning 

Behållning 
Anslag 
Tilliiggs
budgct 
Förslag 

Summa 

1983-07-01 
1983/84 

1983/84 
1984/85 

13 800 (avrundat) 
31 700 

7000 
42000 

94500 

1983/84 

1984/85 

52 000 

42500 

94500 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att I. bemyndiga regeringen att besluta ombyggnadsarbeten m. m. 

inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående . 

.., bemyndiga regeringen att besluta om tidpunkt för igångsiit

tande av byggnadsarbetena fiir nya kanslilokaler i Luanda. 

3. till Inköp. llfJl~fi'ira11de och istt111dsiit1ande 111· .!listigheter fiir 

11trikesrepresentatio11en för budgetåret 1984/8.5 anvisa ett re

servationsanslag av 42 000 000 kr. 

Fiirdig
stäl-
I ande 

~ir-rnån 

82-12 

85-02 

85-02 

85-06 

85-12 

85-11 
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A 4. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

I 982i83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13 624 764 

13 220000 

12 140000 1 

Reservation 4840 162 

1 Ett belopp p{t 1 200000 kr. avseende viss kontorsutrustning. som tidigare anvisats 
över detta anslag. [iskas nu under anslaget A I. anslagsposten 12. Expenser. 

Medel som anvisas under detta anslag används för nyanskaffning. ersätt

ning och underhåll av kansli- och bostadsinventarier samt viss heredskaps

och säkerhetsutrustning för utrikesrepresentationen. Huvuddelen av an

slaget disponeras av byggnadsstyrelsen. Genom ilterhallsamhet med er

sättnings- och nyanskaffningar samt begränsad nymöblering beriiknas 

hyggnadsstyrelsens medelshehov minska något i reala termer. 

En mindre del av anslaget. som disponeras av utrikesdepartementet. 

avser underhäll och utbyte av kontorsmaskiner och fortsatt modernisering 

av kryptoutrustningen vid utlandsmyndigheterna. Vidare ingar installation 

av larmanläggningar i ombyggda eller nya kanslilokaler liksom iiven lokala 

kommunikationssystem i personalbostäder pii orter med stora säkerhets

problem samt viss beredskapsutrustning för utlandsmyndigheter i oros

eller jordbiivningshotade områden. 

Anslaget kan minskas med I 080000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till lnl'entarier.fi'ir beskickningar. delegationer och konsulat för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 12 140 000 kr. 

A 5. Kursdifferenser 

1982/83 Inkomst 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7802240 

1000 

I 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Kursd(f./t'renscr för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 1 000 kr. 
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A 6. Ersättning åt olönade konsuler 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4881500 

7 540000 

8 100 000 

20 

Anslaget används för s.k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade kon

suler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis 

skall finnas på svenska olönade konsulat. Från anslaget bestrids även s.k. 

tjänsteutgifter som de olönade konsulerna har i fullgörandet av sina upp

gifter. 

De olönade konsulerna gör värdefulla insatser för Sverige bl. a. med 

bistånd till sjöfolk, nödställda turister och andra svenska medborgare samt 

i turistfrämjandet och informationsverksamheten m. m. Inte minst för utri

keshandeln och exportfrämjandet har de olönade konsulerna visat sig vara 

en stor tillgång som bör tas tillvara mer systematiskt. Det förtjänar i 

sammanhanget att påpekas att de olönade konsulerna inte erhåller några 

ersättningar för sina arbetsinsatser. 

Jag finner det angeläget att departementet även fortsättningsvis kan 

ordna ett antal konsulskonferenscr utomlands. siirskilt i länder med omfat

tande turism. Det är vidare av stor betydelse att kunna anordna en kon

sulskonferens i Sverige per budgetår. Förutom att departementet på detta 

sätt kan visa sin uppskattning för de olönade konsulernas stora engage

mang och deras ofta mycket kvalificerade arbete. är det önskvärt att i 

utbildnings- och effektivitetssyfte informera om Sverige och svenska för

hållanden. 

Anslaget bör med hänsyn till stigande kostnader och valutakursföränd

ringar räknas upp med 560000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiit111i11g åt ofo11ade ko11suler för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 8 100000 kr. 

A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internatio
nell organisation 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23 888387 

32 550000 

29550000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra 

stater och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 

Anslaget administreras och disponeras av utrikesdepartementet för hela 

regeringskansliets räkning. 
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Den målmedvetna besparingsaktion som departementet inledde år 1979 

har lett till en betydande minskning av resevolymen (minst 20%) och 

därmed faktiska besparingar. Anslaget föreslås därför minska med 

3000000 kr. En fortsatt restriktiv prövning av förhandlingsresandet kom

mer att göras. I sammanhanget ämnar jag företa en översyn av gällande 

riktlinjer och deras praktiska tillämpning. 

I görligaste mån används utsänd personal vid utlandsmyndigheterna för 

deltagande i och bevakning av internationella möten och förhandlingar. 

Denna möjlighet kan dock på sikt komma att begränsas genom de indrag

ningar och omdisponeringar av utsänd personal som gjorts eller kan bli 

aktuella. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirskildajörhandlingar med annan stat eller inom intematio

nell organisation för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 29550000 kr. 

A 8. Kostnader för nordiskt samarbete 1 

1982/83 <Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

962 308) 1 

600000 
800000 

1 Anslaget hart. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartement~ts bilaga 
till budgetpropositionen. 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet 

inom ramen för nordiska ministerrådet !samarbetsministrarna) och nordis

ka ministerrådets ställföreträdarkommittc samt för deltagande i vissa and

ra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samarbetet. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 800000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nordiskt samarbete för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 800000 kr. 

A 9. Kostnader för vissa nämnder m. m. 1 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

41351 
500000~ 

500000 
1 Anslaget A 8. t. o. m. budgetåret 1982/83. 
2 Varav 300 000 kr. överförts från handelsdepartementet. 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för bl. a. nämnden för 

konsulära sjöfolks- och sjöfartsärenden, utrikesdepartementets antag

ningsnämnd samt möbleringsrådet. 
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Av anslagsbeloppet avser 300000 kr. handelsprocedurrådet. Detta inrät

tades den I juli 1975 genom avtal mellan svenska staten och Sveriges 

industriförbund. Ett nytt avtal. som reglerar rådets verksamhet. trädde i 

kraft den 1 juli 1980 och gäller t. o. m. den 30 juni 1985 (prop. 1979/80: 100 

bil. 14, NU 34, rskr 224). Enligt avtalet skall staten bidra med 300000 kr. 

per år. Näringslivets bidrag är av samma storleksordning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för rissa nämnder m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 500000 kr. 

A 10. Kommitteer m. m. 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

868558 

2 I 000002 

3 200000 
1 Anslaget A 9. t. o. rn. hudget~lrct 19~2/8."1. 

Reservation 

2 Varav I 300 000 kr. överförts från handelsdcparterncntet. 
' Reservation överförd från handelsdeparternentets kommittcanslag. 

921822 

+ 1505 320' 

Ansbgct används för att hcstrida kostnader för bl. a. arhctsgivarJclcga

tionen för utrikesförvaltningen. folkrättsdclegationen. nedrustningsdelega

tionen samt för brådskande utredningar och andra insatser på nedrust

ningsområdet. I detta sammanhang kan särskilt nämnas den ftr 1983 tillkal

lade utredningen om vissa nationella aspekter av samband mellan nedrust

ning och utveckling. En stor del av anslaget används f. n. för kommitteer 

och utredningar inom utrikeshandeln och exportfrämjandet, bl. a. sydafri

kakommitten, bcredningsgruppen rör översyn av tullagsstiftningen samt 

två utredningar inom exportfrämjandets område. 

Några nya kommitteer av större omfattning är inte planerade. Erfaren

hetsmässigt finns dock behov av att hålla god beredskap och reservera 

visst mcdelsutrymme för utredningar/kommittecr som kan komma att be

slutas med kort varsel. 

Jag förordar att regeringen inom anslaget anvisar en ram om 600000 kr. 

för brådskande utredningar och andra insatser på nedrustningsområdet. 

Anslagets storlek har beräknats iiven med hänsyn tagen till tillfälliga 

uppdrag och utredningar som det kan finna" behov av. 

Inom anslaget bör också en meJelsram om I milj. kr. inriittas för forsk

ningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk relevans. Jag 

föreslår att halva medelsramen eller 500000 kr. for budgetåret 1984/85 

utnyttjas för bidrag till SIPRI:s forskningsprogram om europeisk säkerhet 

(anslaget F 4) medan resterande del av denna ram far stil till utrikesdepar

tementets fött"ogande under detta anslag. 

Från anslaget bör dessutom bestridas kostnaderna för revisionsuppdrag 

avseende Stockholmskonferensen. 
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Sammanlagt beräknar jag en ökning av anslaget med I I 00 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förslttr riksdagen 

att till Ko111111itt1;er 111. 111. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 3 200000 kr. 

A 11. Extra utgifter1 

1982/83 Utgift 417 531 Reservation 

1983/84 Anslag 5650002 

1984/85 Förslag 600000 
1 Anslaget A 10. t. o. m. budgetåret 1982i83. 
2 Varav 165 000 kr. överförts fr.ln handelsdepanementet. 
' Reservation överförd från handclsdcpartementets Extra utgifter 

129615 

+38263' 

Anslaget används för att bestrida vissa årligen återkommande utgifter 

som ej kan belasta andra anslag, t. ex. utmärkelser och ordnar samt vissa 

konferenser och seminarier. Därutöver tjänstgör anslaget som en reserv 

för oförutsedda utgifter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgijier för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av 600000 kr. 

A 12. Kostnader för officiella besök m. m. 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4436428 

5 000000 

5400000 

' Anslaget A 11. t. o. m. budgetåret 1982/83. 

Anslaget utnyttjas företrädesvis för kostnader i samband med besök i 

Sverige av statschefer. regeringsmedlcmmar och andra personer. som bör 

visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Det an

vänds även i samband med motsvarande svenska officiella besök i utlandet 

och i samband med svenskt deltagande i vissa förhandlingar utomlands. En 

viss ökad belastning förutses bl. a. för kostnader i samband med statsbe

sök. Anslaget bör räknas upp med 400000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader fiJr 1~1.ficiclla hesc)k 111. 111. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 5400000 kr. 
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A 13. Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m. 1 

1982/83 Utlåning 7 3 71 000 Reservation 5 294066 

Amortering 4 683 000 

Ränteinkomst 880000 

1983/84 Anslag 7700000 

1984/85 Förslag 7 700 000 
1 Anslaget A 12. t. o. m. budgetåret 1982/83. 

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i 

samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lån (prop. 

1963: 75 s. 100, SU 125, rskr 298). 

Merparten av medlen disponeras för s.k. allmänna lån om högst 40000 

kr. i samband med tjänstemans förflyttning utomlands eller mellan två 

utrikes stationeringar. Då synnerliga skäl föreligger får lån beviijas även 

för medelsbehov som har uppkommit under stationeringen utomlands. 

Lånen skall amorteras inom tre år m:h löper f. n. med en räntesats pä 

riksbankens diskonto plus tre procentenheter. 

En mindre del av anslaget disponeras för särskilda lån om högst 15 000 

kr. till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler och andra 

inventarier (s.k. möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men i övrigt 

gäller samma villkor som för de s.k. allmänna lånen. Det totala lånebelop

pet för de två låneformerna får tillsammans normalt ej överskrida 55 000 

kr. 

Lånens högstbelopp fastställdes per den I januari 1983. Jag anser att 

dessa lån utgör ett betydelsfullt personalpolitiskt instrument. Lånebeho

ven betingas helt av utlandstjänstens krav och uppkommer genom det 

förllyttningssystem som är en förutsättning för utrikesförvaltningens verk

samhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till /.än till personal inom utrike~ji>n-altninJ:en 111. 111. för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 7 700 000 kr. 
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER 

B 1. Förenta nationerna 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

80 716400 

129010000 

115 000000 
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Sveriges ordinarie bidrag till FN: s reguljära budget för kalenderåret 

1984 har ännu inte fastställts men beräknas till 71 milj. kr. med en bidrags

andel om 1.32 procent. Under samma förutsättning kan det svenska bidra

get för år 1985. dvs. budgetåret 1984/85, uppräknas till drygt 77 milj. kr. 

Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern <UNDOFl. som på 

beslut av FN: s säkerhetsråd upprättades i oktober 1973, har beräknats till 

ca 34 milj. dollar för år 1983. För budgetåret 1984/85 beräknas kostnaderna 

för Sveriges del uppgå till 4 milj. kr. 

I mars 1978 beslutade FN: s säkerhetsråd att sända en fredsstyrka till 

södra Libanon <UNIFIU. Den totala kostnaden har för år 1983 beräknats 

till 183 milj. dollar. På grund av den rådande situationen i Libanon kan 

inget säkert sägas om fredsstyrkans framtida ställning och uppgifter. Un

der förutsättning att styrkans mandat fortsätter att förlängas. kan Sveriges 

bidrag för budgetåret 1984/85 beräknas uppgå till ca 25 milj. kr. 

Finansieringen av FN: s fredsbevarande verksamhet på Cypern (UNFI

CYP) sker - till skillnad från de tidigare nämnda - med frivilliga bidrag 

och har länge varit otillfredsställande. FN har ett växande underskott för 

denna verksamhet. Under de senaste sex åren har kostnaderna för UNFI

CYP mer än fyrdubblats. trots att vissa kostnadsbesparingar och rationali

seringar genomförts. Totala kostnaden år 1983 beräknas till närmare 130 

milj. dollar. Det svenska bidraget var under en lång tid oförändrat 400000 

dollar per år. men ökades för budgetåret 1983/84 till 450000 dollar. För 

budgetåret 1984/85 räknas med ett oförändrat bidrag på 450 000 dollar 

motsvarande ca 3.5 milj. kr. Det svenska bidraget utnyttjas uteslutande för 

avräkning mot Sveriges krav gentemot FN för kostnader avseende den 

svenska truppkontingenten. 

FN :s plan för ett fritt Namibia kan komma att förverkligas. i vilket fall 

en fredskår (UNTAG) med både civila och militära enheter kommer att 

insättas för övervakning av vapenstillestånd, genomförande av val m. m. 

Kostnaderna för UNTAG torde komma att ligga i storleksordningen 400 

milj. dollar för ett år efter initialkostnader på ca 220 milj. dollar för de två 

första månaderna. Det svenska bidraget till UNT AG skulle då komma att 

uppgå till ca 6 milj. dollar under det första året. Några medel för budgetåret 
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1984/85 beräknas inte i detta skede. Jag avser att återkomma till denna 

fråga när en förhandlingslösning är omedelbart förest{tende. 

Jag förordar vidare att regeringen inom anslaget avsätter en medelsram 

på :?..6 milj. kr. för frivilliga bidrag för FN-anknuten verksamhet m. m. 

Detta förslag har sin utgångspunkt i att Sverige b<'1de i det allmiinna F~-ar

betet och på nedrustningsområdct tar initiativ och stödjer satsningar som 

kräver särskilda resurser från länder som engagerar sig för idecrnas för

verkligande. Det kan exempelvis gälla förberedelser för världskonferenser 

av olika slag eller bidrag till genomförandet av möten och seminarier i 

anslutning till någon FN-studie. Sveriges initiativ i FN: s generalförsamling 

nyligen till en särskild studie om säkerhetspolitiska doktriner. inkl. begrep

pet gemensam säkerhet. är ett exempel på ett dylikt svenskt engagemang 

som bör kunna följas upp med vissa bidrag till genomförandefasen. 

Jag vill också anmäla att FN-sekretariatet i New York med Sverige tagit 

upp frågan om upprättandet av ett FN:s informationskontor i Stockholm. 

Några beslut i detta avseende har dock ännu inte fattats. 

Eftersom Sveriges t1taganden om bidrag till FN alltid görs i US dollar är 

anslaget svårberäknat. Jag bedömer det dock som möjligt att minska 

anslaget med 14010000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirenta nationerna för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 115000000 kr. 

B 2. Nordiska ministerrådets allmänna budget 1 

1982/83 (utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

59 593 623) I 

70040000 

70040000 
1 Anslaget hart. o. m. hudgctåret I 98~i83 redovisats i handelsdepartemcntets hilaga 
till hudgetpropositionen. 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmiinna 

budget anvisats ett förslagsanslag av 70040000 kr. Nordiska ministerrå

dets allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalen

deråret. Nordiska ministerrådet fastställde den 15 mars 1983 ministem!

dets allmänna budget för år 1984. I statsbudgeten för budgetiiret 1983/84 

har medel anvisats för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna for 

ministerrådets allmänna budget under år 1984 (prop. 1982/83: 169. UU 22. 

rskr 350). Budgeten för år 1985 kommer att behandlas under våren J 984 

inom Nordiska ministerrådet. Jag avser senare att föreslå regeringen att 

vid 1983/84 års riksmöte lägga fram en särskild proposition om anslag för 

att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrädets allmänna 
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budget under år 1985. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp med oför

ändrat belopp. 

Jag hemställer därför att regeringen föresl{ir riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i iimnet. till Nordiska 111i11is

lt'rrådt!ts allmii1111a hudgt!l för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 70040000 kr. 

B 3. Europarådet' 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10758461 

13 900000 

13 500000 
1 Anslaget B 4. t. o. m. budgelftrct 1982i83. 

Storleken av Sveriges bidrag till den ordinarie budgeten för budgetiiret 
1984/85 kan bcriiknas till ca I I milj. kr. 

Förutom bidrag till Europ<\rådets ordinarie budget tillkommer utgifter 

för amortering av byggnadslån. obligatoriska och frivilliga bidrag till euro

peiska ungdomsfonden. det europeiska farmakopesamarbctet. kapitalteck

ning och tirliga löpande kostnader för deltagande i Europarådets fond för 

bosättning m:h regional utveckling, samt för bidrag till den s. k. Pompidou

gruppen för narkotikabekämpning. 

Anslaget kan med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag minskas 

med 400 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfir riksdagen 

att till t.:uroparädt>t för budgetf1ret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 13500000 kr. 

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
!OECDJ 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

17665 178 

20700000 

21 000000 
1 Anslaget B 2. t. o. m. budgetåret 19H2/83. 

Sveriges bidrag till OECD avser aktiviteter som redovisas under tvi1 

huvudavdelningar i OECD:s budget. Dels upptas kostnader för organisa

tionens sekretariat samt arbetet i dess olika kommitteer angående ekono

miskt och handelspolitiskt samarbete. miljövård. utvecklingssamarbete 

m. m. Sveriges andel i detta arbete. vari samtliga medlemsländer deltar. 

utgör ca I .851/l-. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 28 

Dels upptas kostnaderna för verksamheten inom vissa till OECD anslut

na organ såsom det internationella energiorganet OEAl. OECD:s utveck

lingsinstitut (0evelopment Centre). atomenergiorganet (NEAJ samt dess 

programbibliotek och centrum för sammanställning av neutrondata. det 

europeiska bolaget för kemisk behandling av bestrålat atombriinsle (Euro

chemic), centrum för utbildningsforskning <CERlJ och europeiska tran

sportministerkonferensen (ECMTJ samt vissa andra program. såsom väg

forskningsprogrammet, skolbyggnadsprogrammet och det speciella pro

grammet för kemikaliekontroll. I dessa organ krävs ej obligatoriskt med

lemsskap och utdebiteringarna varierar sålunda med olika procenttal bero

ende på antal deltagare i projekten. Genomsnittligt bidrar Sverige med 

2,0 •7c· i verksamheterna under denna avdelning. 

An slagsbelastningen budgetåret 1982/83 uppgick till 17. 7 milj. kr .. varav 

6.3 milj. kr. avsåg Eurochemic-projektet och återstoden ca 11.4 milj. kr. 

utgjorde Sveriges ordinarie bidrag till OECD för verksamhetsäret 1983. 

För budgetåret 1983/84 uppskattas OECD-bidraget till ca 13,5 milj. kr. och 

bidraget till Eurochemic till 5.5 milj. kr. 

Organisationens budget för verksamhetsåret 1985 har ännu inte fast

ställts. Med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag bör anslaget för 

budgetåret 1984/85 räknas upp med 300 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och 11treckli11g 

!OECD) för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

21 000 000 kr. 

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTAJ 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

8 748874 

10500000 

11500000 
1 Anslaget B 3. t. o. m. budgetäret 1982/83. 

Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 27 .55 ~:f av den fast

ställda budgeten för EFT A för budgetåret 1983/84. Detta motsvarar en 

anslagsbelastning av ca Il milj. kr. 

Organisationens budget för budgetåret 1984/85 fastställs i juni 1984. Med 

ledning av tillgängligt beräkningsunderlag finner jag att anslaget bör räknas 

upp med I 000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiska frilwnde/s.1·ammansll/f11ingen ( EFT AJ för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 11500000 kr. 
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B 6. Byråer för handels- och råvarufrågor m. m. 1 

1982/83 (Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6723253) 1 

6936000 

7794000 

29 

1 Anslaget hart. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organ. För budgetåret 1984/85 torde medel beräknas enligt följande. 

Beräknad 
iindring 

1983/84 1984/85 

I. GATT-organisationen 3011000 +589000 
2. Internationella rådet för sam-

arbete på tullområdet 567000 + 6000 
3. Internationella tulltariff-

byrån 113000 + 7000 
4. Internationella kaffeorganisationen 

<ICO) (prop. 1962: I bil. 12 s. 281) 487000 + 48000 
5. Internationella kakaoorganisa-

tionen (!CCO) (prop. 1973: 36) 78000 of 
6. Internationella rådgivande 

bomullskommitteen (ICAC) (prop. 
1951: 47) 70000 of 

7. Internationella gummistudie-
gruppen (IRSGJ (prop. 1966: I bil. 12 
s. 168) 70000 + 7000 

8. Internationella naturgummi-
organisationen ONROl 
(prop. 1979/80: 107) 32000 + 3000 

9. Organisationen för de järnmalms-
exporterande länderna !APEf) 
(prop. 1975/76: 24) 377 000 + 33 000 

10. Internationella studiegruppen 
för bly- och zinkfrågor (LZ) (prop. 
1960: I. bil. 12 s. 284) 78000 + 8000 

11. Internationella tennrådet 
(JTTJ (prop. 1981/82: I 17l 71000 + 7000 

12. Internationella juteorgani-
sationen (!JOl (prop. 1982/83: 106) 30000 of 

13. Organisationen för intellektuell 
äganderätt. internationella byrån 
!WIPO/BIRP!) !prop. 1956: I bil. 12 
s. 161. 1963: 1, bil. 12 s. 152) 1900000 + 150000 

14. Internationella hvrån i Paris 
för utställningar iprop. 1947: I bil. 
12 s. 156) 42000 of 

15. Övrigt 10000 of 

6936000 +858000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Byråer jbr handels- och rål'lmd'rågor m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 7794000 kr. 
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B 7. Internationell råvarulagring1 

1982/83 (utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4707626) 1 

2 500000 

2500000 

30 

1 Anslaget har I. o. m. hudgetårct l9l:C/83 redovisats i han<lelsdepartcmenteh bilaga 
till budgetpropositionen. 

Sverige deltar i två internationella råvaruavtal. som syftar till att stabili

sera råvarupriserna genom bl. a. internationella buffertlager som finansi

eras genom bidrag från medlemsländerna. 

1979 är.1 i11ternationella nat11rg11m111i111·tal triidde i kraft definitivt år 1982 

(prop. 1979/80: 107. NU 40. rskr 273). Sammanlagt har Sverige hittills 

bidragit med ca 4.6 milj. kr. till buffertlagerkontot. Ytterligare bidrag kan 

aktualiseras men är inte sannolikt mot bakgrund av den prisuppgång som 

inträffat under ftr 1983. 

Det .\iiitte internationl'llll f<'1111a1·talet triidde provisoriskt i kraft den I 

juli 1982 !prop. 1981/82: 117. NU 32. rskr 247!. Sverige deltar för första 

gången i detta avtal. Sverige har. i enlighet med avtalet. betalat ett bidrag 

om ca 3.4 milj. kr. till buffertlagerkontot. På grund av den besvärliga 

situationen på tennmarknaden har tennrädet lagrat stora miingder tenn och 

ålagt medlemmarna strikta exportkvoteringar. Ytterligare medlcmsbidrag 

kan aktualiseras. Härför avsätts I 250 000 kr. 

Det intematio11ella soc/.:erartalct omförhandlas nu. Detta kan komma 

att leda till ekonomiska förpliktelser. 1 250 000 kr. bör därför beräknas. 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till lllfematio11ell rårnm/agring för budgetäret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 500000 kr. 

B 8. Övriga internationella organisationer m. m. 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5805.B 

530000 

I 000000" 
1 Anslaget B 5. t. o. m. budgctiiret 1982/8~. 
'Varav cngiingsanvi,ning 400000 kr. 

Under detta anslag beräknas bidrag till verksamheter och organisationer 

av delvis helt olika karaktär. Bl. a. beriiknas bidrag till Permanenta skilje

domstolens internationella byrå i Haag. det internationella institutet för de 

mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Rene Cassin). Haag-aka

demien för internationell rätt. det internationella institutet för humanitär 

rätt i San Remo och den internationella juristkommissionen i Geneve. 
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Vidare utgår ers~ittning för vissa kostnader för COST-samarbctct inom den 

europeiska gemenskapen Uekniskt-vctcnskapligl samarbete).Totalt beräk

nar jag dessa bidrag till 200 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Sedan budgetåret 1977/78 har över delta anslag även anvisats medel att 

användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella, icke-statliga orga

nisationer (NGOi samt forsknings- och studiegrupper m. m. (jfr. prop. 

1976/77: 100 bil. 6. s. 14). Stödet går i första hand till enskilda organisatio

ner och rörelser som verkar för mänskliga rättigheter. fred och nedrust

ning. Den årliga medels ramen för dessa bidrag sänktes hudget?tret 1981 /82 i 

besparingssyfte frtm 500000 kr. till 300000 kr., men uppriiknadcs 1983/84 

till 350000 kr. med hänsyn till kostnadsutvecklingcn och valutakursföränd

ringarna. Jag förordar att denna medclsram höjs till 400000 kr. för budget

året 1984/85. 

Vidare förordar jag att det för hudget;lret 1984/85 Himnas ett engfrngsbi

drag om 400000 kr. till stöd för anordnandet i Sverige av den 34: e interna

tionella Pugwash-konferensen i juli 1984. Den internationella Pugv.:ash-rö

relsen och diirtill knutna nationella grupper bestar av framst<'iende veten

skapsmän som i personlig kapacitet deltar i i\rliga konferenser, symposier. 

seminarier m. m .. där en informell och öppen debatt äger rum rörande 

vetenskapsmiinnens ansvar för följderna av den tekniskt-vetenskapliga 

utvecklingen, inte minst på kapprustnings- och u~landsomrfidet. Forskare 

ingående i den Svenska Pugwash Gruppen har i olika internationella sam

manhang kunnat presentera konstruktiva förslag på bl. a. nedrustningsom

rf1det. Senast den årliga konferensen hölls i Sverige var ;\r 1967. GcnL)m det 

föreslagna stödet och redan utbetalda 60000 kr. kan merparten av kostna

derna för deltagarnas uppehälle och konferensarrangemangen Hickas. 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till Ö1·ri~a i11tematio11c/la or~<misationcr m. m. för budgedret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 000 kr. 
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGS
SAMARBETE 

V-LÄNDERNAS SITUATION 

V-ländernas aktuella situation 

Vii rldskonjunkturen 

32 

En ekonomisk återhämtning har inletts i industriländerna från den dju

paste och mest utdragna lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Osäkerhet 

råder emellertid om uppgångens styrka och varaktighet. Kapacitet5utnytt

jandet i viktiga industriländer är fortfarande lågt. samtidigt som investe

ringarna ännu inte har kommit igång. Arbetslösheten är fortsatt mycket 

hög. 
Många u-länder har under lågkonjunkturen försatts i en akut kris. De 

fattigaste länderna har drabbats hårdast. Produktion och exportvolym har 

stagnerat eller sjunkit. Bytcsförhållandena har utvecklats mycket ogynn

samt. Räntor och amorteringar på utlandslånen blir alltmer betungande. 

Knappheten på utländska valutor för import av de mest nödvändiga varor 

är kännbar. 

Ökad upprustning 

I den ekonomiska krisens spår har de politiska motsättningarna ökat. 

Den avspänningspolitik. som var ett viktigt inslag i stormaktsrelationerna 

under första hälften av 1970-talet. har förbytts i konfrontation och miss

tänksamhet. 

Inre oroligheter. nationella och regionala konflikter i Tredje världen har 

en tendens att utnyttjas av stormakterna i ett globalt militärst~ategiskt 

tänkande. Vi ser denna utveckling i exempelvis Afghanistan, i södra Afri

ka, i Centralamerika och i Karibien. 

Allmänt kan konstateras en ökad tendens till militära lösningar av pro

blem vilkas orsaker ofta står att finna i inre ekonomiska och sociala 
missförhållanden. Allt större resurser används även i Tredje världen för 

militär uppbyggnad i stället för utvecklingsansträngningar. 

Under det senaste decenniet har världens militiirutgifler mer än fördubb

lats och är idag 25 gånger större iin det totala biståndet. Bara en bråkdel av 

de resurser som nu läggs ned på rustningar skulle ge stora bidrag till att 

tillgodose Tredje världens mest akuta behov. 

Förbättrade /e1·1wd.ffillkor under t:fierkrigstiden 

De senaste årens stagnation i utve<.:klingsprocessen får emellertid inte 

skymma de imponerande framsteg som skett i u-länderna under efterkrigs-
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tiden. De egna utvecklingssatsningarna har tillsammans med utländskt 

bistånd på relativt kort tid förbättrat levnadsvillkoren för miljarder männi

skor. 

De mest påtagliga framstegen har skett på hälsoomradet. Den genom

snittliga förväntade livslängden i medelinkomstländcr har ökat med nio ar 

under de tre senaste decennierna och i låginkomstländerna med mer än 15 

år. 

Motsvarande positiva resultat har uppnåtts på utbildningsområdct. An

delen vuxna i u-länderna som kan läsa och skriva har t. ex. under samma 

period ökat från 307<: av befolkningen till över soi;f,. 

Satsningarna på förbättrad sjukvård. utrotning av smittsamma sjukdo

mar, skolutbildning etc. har inte bara förbättrat människornas konkreta 

levnadsvillkor utan också påskyndat den ekonomiska tillväxten. Sedan 

1950 har bruttonationalinkomsten per invånare i u-länderna genomsnittligt 

fördubblats, siffror som emellertid döljer stora skillnader inom länderna 

och mellan länder och ländcrgrupper. 

Ömsesidigt beroende 

Som Brandtkommissionens två rapporter visat spelar u-länderna en 

växande roll i världsekonomin. Mer än 30 I/( av i-ländernas export går t. ex. 

numera till marknader i Tredje världen. Det ekonomiska beroendet har 

härigenom kommit att utvecklas i båda riktningarna, även om det är ett 

beroende mellan ekonomiskt icke jämbördiga parter. 

Det finns ett klart samband mellan den svaga efterfrågan i industrilän

derna. u-ländcrnas skuldproblem och världshandelns stagnation. När de 

skuldsatta ländernas exportintäkter i ökad utsträckning går till att betala 

räntor och amorteringar minskar utrymmet för varuimport. Detta motver

kar inte bara ländernas egna utvecklingsansträngningar utan leder dess

utom till minskad export. sysselsättning och tillväxt i industriländerna. 

Swra skillnader mellan olika 11-länder 

Den ekonomiska krisen har tydligare än tidigare uppenbarat de skill

nader som råder mellan olika grupper av u-länder. 

Indien och Kina med låg integration i världsckonomin liksom ett antal 

u-länder i Sydostasien har klarat sig relativt bra trots recessionen. Andra 

ländergrupper som de hårt skuldsatta länderna i Latinamerika och de 

fattigaste råvaruberoende länderna i Afrika har däremot visat sig mer 

sårbara. 

Särskilt i flertalet afrikanska länder söder om Sahara har den ekonomis

ka situationen ,drastiskt försämrats under senare år. Svårigheterna är mer 

djupgående än vad som kan förklaras av världsekonomins nedgång. Den 

reala produktionstillväxt och bredare utbyggnad av den ekonomiska och 

sociala infrastrukturen som inleddes i regionen under 1960-talet har stan-

nat av. 

3 Riksdagen 198318-1. 1 sam/. Nr 100. BifriRll 5 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 34 

Under en följd av år har regionen drabbats av extrem torka och miss

växt. Den snabba folkökningen har skärpt konkurrensen om tillgängliga 

fysiska resurser. Sydafrikas destabiliseringspolitik har även bidragit till att 

försätta flera av länderna i södra Afrika i ett permanent kristillstånd. I 

många länder har övervärderade valutor, statliga ingrepp i prisstrukturen 

och skyddsåtgärder för den inhemska industrin missgynnat utvecklingen i 

både industri- och jordbrukssektorerna. Knappa resurser används ineffek

tivt. Långsiktig planering har försvårats. Tillgängliga resurser får omförde

las till de på kort sikt mest kritiska områdena i ekonomin. 

I några länder är situationen så allvarlig att huvuduppgiften knappast 

längre är att öka takten i utvecklingsprocessen, utan snarare att hindra att 

underutvecklingen ytterligare fördjupas. 

Skulder och intern anpassning 

De senaste två årens nya våg av betalningssvårigheter har utsatt stabili

teten i det internationella finanssystemet för hårda påfrestningar. För allt 

fler låntagarländer gäller att en rimlig balans mellan utlandsupplåning och 

återbetalningsförmåga måste återskapas. Långtgående interna åtgärder 

måste vidtas om exportkapacitet och kreditvärdighet skall kunna stärkas. 

Hela anpassningsbördan kan emellertid inte läggas på länderna i Tredje 

världen utan risk för djupgående sociala och politiska spänningar. Anpass

ningsprocessen måste _understödjas genom att internationella kapitalre

surser på ett samordnat sätt kanaliseras till de skuldtyngda länderna. 

Villkoren måste anpassas till varje låntagarlands speciella situation. För att 

det skall finnas marknader att exportera till så att skulderna skall kunna 

återbetalas måste efterfrågan i industriländerna öka och protektionismen 

hållas tillbaka. 

Den framtida ekonomiska l/trecklingen 

Den framtida ekonomiska utvecklingen i u-länderna kommer att bestäm

mas både av de interna anpassningsprogrammens framgång och externa 

ekonomiska faktorer. Av de senare är tillväxten i industriländerna, världs

handelns utveckling och tillgången på utländska kapitalresurser de vikti

gaste. 

Hittills har den ökande ekonomiska aktiviteten i industriländerna påver

kat u-länderna i bara begränsad utsträckning. Om den svaga uppgången 

skall leda till bestående tillväxt i både i- och u-länder krävs stöd i form av 

en internationellt samordnad ekonomisk politik. Därigenom skulle det 

internationella ränteläget kunna sänkas och växelkurserna skulle i högre 

grad anpassas till underliggande ekonomiska faktorer. Av vikt är att varje 

land tar hänsyn till de internationella effekterna av sin inhemska ekonomis

ka politik. 

Den fortsatta protektionismen motverkar de återhämtningstendenser 

som nu kan skönjas i världsekonomin. En samordnad internationell ekono-
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misk politik måste därför också innefatta ansträngningar att begränsa de 

handelshinder som växt fram under senare år. V-länderna har framför allt 

drabbats på textil- och jordbruksområdet. 

Världshandcln sjönk 1982 i volym. En viss ökning inträffade 1983 och 

väntas bli mer påtaglig under 1984. Detta kommer positivt att påverka 

u-länderna liksom en mindre uppgång i råvarupriserna, som de senaste 

åren fallit till sin lägsta nivå sedan andra världskriget. 

Det står emellertid klart att enbart ökad handel inte kan tillföra utländsk 

valuta i tillräcklig omfattning. V-länderna kommer under lång tid att behö

va ett kontinuerligt tillskott av externt kapital. Samtidigt visar flertalet 

prognoser att det totala kapitalflödet till u-länderna kommer att minska 

under kommande år. För att motverka denna utveckling krävs mer gynn

samma förutsättningar för privata kapitalflöden och resursförstärkningar 

till de internationella finansinstitutionerna. 

För låginkomstländerna utgör offentligt utvecklingsbistånd den viktigas

te kapitalkällan. Mer än tre fjärdedelar av resursflödet till dessa länder 

utgörs av bistånd. Trots växande behov av bistånd har de totala bistånds

tlödena stagnerat och uppgår i reala termer till samma volym idag som för 

fyra år sedan. Dessutom kanaliseras bara 30 % av de rika ländernas bilate

rala bistånd till låginkomstländerna. Det är oacceptabelt att en så liten del 

går till de mest behövande. 

Bistånd är emellertid inte bara en fråga om medkänsla eller solidaritet 

utan även en fråga om nationella egenintressen i en världsekonomi med 

växande ömsesidiga beroenden. Ökande biståndstlöden utgör ett viktigt 

element i den globala ekonomiska anpassningsprocessen. En varaktig eko

nomisk och politisk stabilitet kan bara uppnås genom utveckling i alla 

länder. 

Det internationella biståndet 

De högt ställda förväntningarna på omfattningen av det internationella 

biståndet från 1960-talet och från 1970-talets början har inte kunnat infrias. 

Den av OECD:s biståndskommitte !DACJ publicerade statistiken över de 

totala biståndsutbetalningarna visar att ökningen av det internationella 

biståndet i det närmaste upphört under 1980-talets första år. och detta långt 

från det mål för biståndets volym som ställs upp bl.a. i FN:s utvecklings

strategier. Detta mål innebär att varje givarlands biståndsutbetalningar bör 

uppgå till 0. 7 % av bruttonationalinkomstcn (BNIJ. 

Det samlade biståndet minskade mellan 1980 och 1981 för första gången 

på lång tid. V nder 1982 ökade det samlade biståndet åter till nästan 1980 

års värde. Såväl minskningen 1981 som ökningen 1982 kan dock till en stor 

del förklaras av ett ojämnt utfall av utbetalningar till vissa multilaterala 

organisationer och av växelkursändringar. Förväntningarna för 1983 är 

blygsamma. 
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Av ett sammanlagt bistånd 1982 om strax under 40 miljarder dollar 

svarade de länder som ingår i DAC (jämför tabdl I) för omkring 28 

miljarder dollar. Den andel av BNI som DAC-ländernas biståndsutbetal

ningar utgör har under 80-talct stabiliserat sig vid en niv~i mellan 0.35 r;-r 

och 0.40%. 1982 var DAC-liindcrnas genomsnittliga siffra 0.38% av BNI. 

Trots de stora ekonomiska och statsfinansiella problemen har DAC-liin

derna lyckats bevara värdet av sitt bistånd. Sett över den längre perioden 

1976/77 till 1981/82 har de ökat sina biståndsutbetalningar i reala termer 

med i genomsnitt 3.4'/( per år. DAC:s ordförande väntar sig i sin årsrap

port en fortsatt. men långsammare. ökning av DAC-ländernas bistånd de 

närmaste åren. Mätt som andel av BNI kan dock DAC-ländernas bistånd 

knappast väntas öka från nuvarande låga genomsnittliga nivå. 

Biståndet från givarländerna inom OPEC uppgick 1982 till 7 miljarder 

dollar. jämfört med 8.5 miljarder 1981 och väl över 9 miljarder 1980. Kriget 

mellan Iran och Irak och de sjunkande oljeintäkterna har haft ett kraftigt 

genomslag på OPEC-ländernas bidrag till de samlade biståndsströmmarna. 

Deras biständ var dock 1982 omfattande även efter de senaste årens 

tillbakagång. 1982 motsvarade det 1.22% av dessa länders BNI - en långt 

större andel än de industrialiserade länderna kan uppvisa. 

Sovjetunionens och de östeuropeiska staternas biståndsutbetalningar 

har enligt DAC:s beräkningar i flera år legat mellan 2 och 3 miljarder 

dollar. 1982 2.5 miljarder - vilket motsvarade endast 0.14 S·~, av dessa 

länders BNI. 

Bördefördelningen mellan olika givarländer fortsätter alltså att vara 

mycket ojämn. Endast fyra av DAC:s 17 medkm;länder. nämligen Dan

mark. Nederländerna. Norge och Sverige, har nåt~ över det internationella 

0. 7 0·-målet. <Frankrikes siffra på 0. 75 9i i tabell I inkluderar överföringar 

till de franska översjöiska provinserna. Frankrike har dock tillkännagivit 

sin avsikt att 1988 nå upp till 0.79(·-målet utan att räkna med överföringar

na till dessa provinser.) Bland de DAC-länder som ännu inte uppnått 

0. 7 %-målet visar statistiken en påtaglig och mer långsiktig tillväxt endast i 

Finland, Japan och Italien. 

Biståndet motsvarar i genomsnitt något över 1 % av mottagarländernas 

bruttonationalinkomst och utgör en tredjedel av de sammanlagda resurs

strömmarna till u-länderna. Om än biståndets andel av de totala resurs

strömmarna nu är betydligt lägre än kring 1970. är biståndet en helt 

avgörande inkomst för särskilt de fattigaste liinderna. som i stor utsträck

ning saknar möjlighet att dra till sig privata flöden. 
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Tabell 1: Biståndsutbetalningar 1982 från DAC-länderna, OPEC, Sovjet

unionen och Östeuropa samt samma länders pe~ capita-inkomster 

Andel av Volym Per capita 
B~I(%) (milj.$) inkomst 

($) 

DAC-länderna 0,38 27851 10610 
Nederländerna 1.08 1474 9550 
Sverige 1,01 987 11620 
Norge 0.99 559 13680 
Danmark 0.77 415 10530 
Frankrike 0,75 4028 9880 
Belgien 0,60 501 8 530 
Australien 0.57 882 10210 
Österrike 0,53 354 8900 
Förbundsrepubliken Tyskland 0.48 3 163 10670 
Canada 0.42 I 197 11480 
Storbritannien 0,38 I 793 8440 
Finland 0.30 144 9890 
Japan 0,29 3 023 8 850 
Nva Zeeland 0.28 65 7400 
USA 0.27 8 202 13 190 
Schweiz 0.25 252 15540 
Italien 0,24 812 6090 

Ol'EC-liinderna 1,22 61103 2980 

Smjelllnioncn och Östeuropa 0,14 2407 4450 

Förhandlingarna mellan rika och fattiga länder - nord/syd-dialogen 

Som jag framhöll även i samband med föregående budgetproposition är 

det mot den nu redovisade bakgrunden angeläget att dialogen mellan rika 

och fattiga länder intensifieras. Det ömsesidiga beroendet mellan länder

gruppcrna gör att världsekonomins och underutvecklingcns problem kan 

lösas endast genom samarbete. 

Efter det att dialogen mellan nord och syd under 1982 präglats av låsta 

positioner och ett dåligt förhandlingsklimat kunde en viss förbättring skön

jas under första halvåret 1983. Ett nyanserat tonläge och en pragmatisk 

inställning märktes hos i- och u-länder vid bl.a. den alliansfria rörelsens 

toppmöte i New Dclhi i mars, vid 77-gruppens ministermöte i Buenos 

Aires i april. OECD:s ministerrådsmöte i maj och UNCTAD VI i Belgrad i 

juni (FN :s sjätte konferens för handel och utveckling). Den främsta orsa

ken till förbättringen torde ha legat i tecknen på vändning av den djupa och 

långvariga internationella konjunkturnedgången. 

Under det senaste halvåret har dock u-länderna uttryckt besvikelse över 

vad de anser vara otillräckliga förhandlingsresultat i olika fora, främst i 

fråga om handel och finansiella och monetära fnl.gor. Misslyckandena att 

inleda globala förhandlingar har fördjupat misstron hos u-ländcrna mot de 

största industriländernas verkliga förhandlingsvilja. 

Det viktigaste enskilda förhandlingstillfället i nord/syddialogen under 

1983 var UNCTAD VI i Belgrad. Den samlade svenska bedömningen av 
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konferensen redovisas senare av statsrådet Hellström. Här vill jag endast 

peka på att det avgörande för om konferensen skall bedömas som en 

framgång eller ett misslyckande är hur konferensens beslut förs vidare i de 

internationella förhandlingarna. Inom vissa områden lades utan tvivel en 

grund för framsteg i sakfrågor. Många u-länder har uttryckt besvikelse 

över bristande resultat av konferensen. varvid de särskilt påtalat brist på 

vilja hos åtskilliga industristater att föra sakfrågorna framåt. 

En viss samförståndsanda tycks trots allt ha överlevt förhandlingspå

frestningarna under de senaste åren. Men i fråga om de fortsatta nord/syd

förhandlingarna är situationen f. n. mycket oklar. 

Förslaget om s.k. globala förhandlingar lever formellt kvar på FN:s 

dagordning, men utsikterna att inleda förhandlingarna torde vara små. Det 

största hindret är alltjämt svårigheterna att nå enighet om kompetensför

delningen mellan FN:s generalförsamling och fackorganen vid behandling
en av olika ekonomiska frågor. varvid särskilt några av de största industri

länderna intagit en mycket strikt hållning. 

U-länderna har i ett försök att bryta dödläget lagt fram förslag om 

förhandlingar i två faser. Under 1984 skulle mindre kontroversiella frågor 

angripas medan sättet att förhandla om de politiskt svårare frågorna blir 

föremål för särskilda diskussioner. I bilden ingår också förslagen från 

premiärminister Gandhi. president Mitterand och premiärminister Mul

doon om en konferens om monetära och finansiella frågor som 77-gruppen 

senare gett sitt stöd. 

Inom u-landsgruppen råder delade meningar i frågan om hur i-viirlden 

skall förmås sätta sig vid förhandlingsbordct. Detta är i sin tur en avspeg

ling av det faktum att det förhållande mellan energiproblemen och de 

finansiella frågorna som fanns när begreppet globala förhandlingar lansera

des inte längre föreligger och ännu inte har ersatts av en förhandlingside 

med motsvarande politisk pregnans. 

Sverige har beklagat att något beslut om igångsättande, dagordning och 

form för samordnade nord/syd-förhandlingar ännu inte kunnat fattas. Vi 

har ockst1 tryckt hårt på att fortsatt fördröjning inte får bli ett hinder för 

behandling av brådskande problem som är av betydelse för u-ländernas 

utveckling. Bland sådana har vi särskilt framhållit de multilaterala utveck

lingsorganens resursbehov och bistånds- och andra åtgärder för att lösa de 

fattigaste u-ländernas problem samt behovet att hejda protektionismen. 

Förslagen om en konferens om finansiella och monetära frågor kan inte 

utan vidare avfärdas. Det mest näraliggande sättet att förbättra det finan

siella och monetära systemet är dock att till fullo använda de existerande 

institutionerna. En eventuell konferens kräver noggranna förberedelser 

och kan endast bli en del av en långsiktig process. 

Även om det inte skulle ske något genombrott beträffande de globala 

förhandlingarna kommer det att finnas tillfälle för i- och u-länder att under 

1984 diskutera viktiga utvecklingsfrågor. 
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År 1980 antog FN en internationell utvecklingsstrategi för det tredje 

utvecklingsårtiondet. dvs. 1980-talet. som skall ses över under 1984. Den

na strategi innehåller en rad rekommendationer och mål beträffande u-län

dernas ekonomiska och sociala utveckling. Strategin anger också en ra<l 

åtgärder som skall vidtas av det internationella samfundet och enskilda 

stater (både i- och u-län<ler och oavsett deras ekonomiska och sociala 

system) för att målsättningarna skall kunna uppnås. En viktig sådan åtgärd 

är att öka biståndet så att 0, 7 %-målet uppnås 1985 eller i vart fall inte 

senare än under andra delen av årtiondet. 

Den ekonomiska krisen har förhindrat mer väsentliga steg mot strategins 

mål hittills under 1980-talet. De mål och åtgärder som strategin anger är 

emellertid fortfarande i hög grad relevanta. Det är därför Sveriges förhopp

ning att den översyn av strategin som skall äga rum ·1984 och som ger 

tillfälle till diskussion av hela registret av nord/syd-frågor skall leda till 

ökad förståelse för <le mest grundläggande utvecklingsproblemen och ge 

uttryck för FN :s me<llemslän<lers politiska vilja att bidra till att dessa 

problem löses. 
FN:s generalförsamling har bestämt att den fjärde allmänna in<lustriali

seringskonferensen (UNIDO IV) skall äga rum 1984. 

l augusti 1984 kommer även en befolkningskonferens i FN-regi att äga 

rum i Mexiko. Syftet är att granska utvecklingen på befolkningsområdet 

sedan den första befolkningskonferensen 1974 i Bukarest. På denna grund

val kommer man vidare att se över det handlingsprogram som antogs i 

Bukarest och utarbeta rekommendationer om kompletterande åtgärder. 

Sverige tillmäter befolkningskonferensen stor betydelse eftersom den 

ger möjlighet till diskussion inte bara av mer begränsade demografiska 

frågor utan också av vissa bredare aspekter, t. ex. sambanden mellan 

befolkning, resurser, miljö och utveckling. För att förbereda det svenska 

deltagandet i konferensen har tillsatts en beredningsgrupp med represen

tanter för berörda departement och myndigheter, politiska partier m.fl. 

PRIORITERINGAR I SVERIGES BISTÅND 

Bistånd och utrikespolitik. Utveckling för fred 

Biståndet utgör sedan mer än 20 år tillbaka en viktig och fast beståndsdel 

i Sveriges utrikespolitik. Den svenska biståndspolitiken har haft stor bety

delse för att Sverige på ett trovärdigt sätt kunnat bedriva en aktiv freds

och soli<laritetspolitik. Biståndet kan sägas utgöra en av hörnstenarna i 

våra ansträngningar att stärka FN:s roll, verka för internationell utjämning 

och för fred, avspänning och säkerhet i en orolig omvärld och att värna om 

nationellt oberoende och de mindre och svagares roll i det internationella 
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samfundet. Denna utrikespolitiska tradition ligger ocksa i botten för Sveri

ges aktiva agerande i olika internationella sammanhang. t. ex. i anslutning 

till Brandt- och Palme-kommissionernas rapporter. 

Jag vill mot denna bakgrund understryka biståndets roll som integrerat 

element i den svenska utrike~politiken. Utrikespolitikens olika delar. bl. a. 

handels politik och bistånds politik, hänger ihop och kan inte betraktas som 

isolerade från varandra eller från säkahetspolitiken i stort. 

Under 60- och 70-talen ökade antalet självständiga stater i Tredje värl

den kraftigt genom avkoloniseringen. Samtidigt har i allt större utsträck

ning kampen mellan stormakterna kommit att äga rum i Tredje världen. 

Efterkrigstiden har kännetecknats av ständigt förekommande orolighett:r 

och krig inom och mellan stakr. huvudsakligen i Tredje världen. Dess 

länder har även fått erfara att den politiska frigörelsen måste kompletteras 

med ökat ekonomiskt oberoende för att självständigheten skall kunna få ett 

verkligt värde. I dagens värld. där det ömsesidiga beroendet mellan i- och 

u-liinder har blivit alltmer uppenbart. är det naturligtvis också ett svenskt 

intresse att u-ländernas utveckling kan fortlöpa utan mellanstatliga kon

flikter. Obalans i den sociala och ekonomiska utvecklingen har i flera fall 

bidragit till de spänningar som framkallat oroligheter och mellanstatliga 

konflikter. Förutom stormaktskonkurrensen om politiskt inflytande kan 

man även spåra kvardröjande ekonomiska följder av kolonialtidens miss

hushållning i form av bl. a. en orättfärdig resursfördelning och en hård 

förslitning av naturtillgångar och miljö. Därtill kommer en ofördelaktig 

befolkningsutveckling. 

De många svårigheter som u-länderna står inför måste ses i ljuset av 

deras totala utvecklingssituation. När de har erhållit en grundläggande 

ekonomisk trygghet och uppnår en utveckling som ger möjlighet för männi

skor att tillgodose sina grundläggande behov kan konfliktriskerna förvän

tas reellt minska. 

Utveckling i de fattigare länderna är därför en viktig. bidragande faktor 

till strävandena att främja internationell fred och säkerhet. Jag anser redan 

därför att det finns all anledning att fortsätta att lämna ett omfattande stöd 

till u-ländernas anstriingningar mot ekonomisk och social utveckling. En 

given slutsats måste också bli att fred och säkerhet åstadkoms bättre 

genom utveckling i Tredje världen än genom ytterligare vapenspridning. 

Solidaritet och samverkan med de fattiga 

Det finns på många håll i u-länderna en tendens att söka lösningar på den 

ekonomiska krisens problem genom att koncentrera uppmärksamheten på 

produktions volymen. under förevändningen att tillväxten måste sättas före 

fördelningen. Lika lite som tidigare kan man emellertid i detta läge bortse 

från i vilka former som tillväxten äger rum och hur dess resultat fördelas. 
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Obalanserad tillväxt kan leda till ökad massfattigdom, i synnerhet i länder 

som saknar starka folkrörelser och mekanismer för att omfördela välstånd. 

Det svenska biståndet strävar efter en tillväxt som ökar produktivitet och 

inkomster hos de fattiga, i former som gör det möjligt för dem att själva 

påverka utvecklingen. Den ekonomiska krisen i samarbetsländerna gör det 

ännu mer angeläget än under de goda åren att hålla fast vid denna inrikt

ning. Landsbygdsutveckling i form av resurstillväxt för de fattiga har 

fortfarande högsta prioritet inom det svenska biståndet. 

Utvecklingssamarbetet syftar inte bara till att få fram resurser som 

gynnar fattiga grupper. Det skall också genomföras på ett sätt som främjar 

en demokratisk samhällsutveckling. En sådan är sedan tjugo år ett av 

huvudmålen för svenskt bistånd. 

Alltför många exempel finns på att centrala myndigheter i skilda länder 

med biståndsmedel satt igång verksamheter som kommer till korta emedan 

de människor som berörs av dem inte tagit aktiv del i planering och 

genomförande. Det är en grundregel i SIDA:s strategi för landsbygdsut

veckling att de berörda grupperna så långt möjligt skall medverka i projek

tens utformning och genomförande. Härigenom försäkrar man sig om att 

verksamheterna har hög prioritet. och samarbetet bidrar dessutom på sikt 

till en demokratisk samhällsutveckling. Hur viktig den aspekten är i en 

ekonomisk kris kan belysas av vattenprogrammen i Östafrika: de centrala 

myndigheternas budgetproblem gör det omöjligt för statsmakterna att i 

längden svara för underhåll av lokala vattenanläggningar. och de lokala 

samfälligheterna måste därför ta en stor del av ansvaret för både drift och 

underhåll. För att byborna skall ha intresse att åta sig detta ansvar måste 

anläggningarna givetvis planeras och utformas i nära samarbete med de 

människor som berörs. 

Svenskt bistånd har under årens lopp engagerat svenska enskilda organi

sationer i stor och växande omfattning. Lägger man samman de statliga 

bidrag som från flera anslagsposter gått till att stödja organisationernas 

samarbete med u-länder, når man ett belopp som detta budgetår överstiger 

en halv miljard kr. De enskilda organisationerna är en av hörnstenarna i 

det svenska biståndet, inte endast för att de med hög effektivitet kanalise

rar idealitet och offervilja mot samma mål som gäller för det statliga 

biståndet, utan också för att de medverkar till uppbyggnaden av demokra

tiska organisationer och samarbetsformer i de länder där de verkar. Den 

utbyggnad som under senare år skett av organisationernas kapacitet att 

förmedla statliga biståndsmedel är betydande och förtjiinar fortsatt stöd. 

Även på mottagarsidan har det ägt rum en uppbyggnad av organisationer 

med kapacitet att genomföra samarbetsprojekt. Ett exempel är producent

kooperationen, som prövats i många olika former både i samarbete rörclse

till-rörelse och inom ramen för helt statsstödda projekt inom lantbruk och 

fiske. De kristna samfunden har byggt upp systerkyrkor. som nu själva 

svarar för viktiga samhällstjänster, främst inom undervisning och sjuk-
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vård. Fackliga och politiska organisationer har byggts upp och har bedrivit 

ett vuxcnutbildningsarbete som påtagligt bidragit till stärkandet av demo

kratiska institutioner. Kvinnoorganisationer i programländerna har sedan 

' några år fått ett direkt stöd åt sin kapacitetsutbyggnad. Direktstöd till 

lokala organisationer av lantarbctare ingår också som en del av det land

ramsfinansierade beredskapsarbctsprogram som är under utförande i 

Bangladesh. 
Jag finner det angeläget att enskilda organisationer i ökande omfattning 

medverkar i utformning och genomförande av projekt för landsbygdsut

veckling. När det gäller projekt som finansieras med landramsmedcl bör 

SIDA fortsätta att pröva möjligheterna att engagera sådana organisationer 

i mottagarlandet i genomförandet. Det linns skäl att sammanställa erfaren

heterna av enskilda organisationers arbek inom olika former av lands

bygdsutveckling med avseende på demokratiskt institutionsbyggande och 

de fattigas medverkan. Jag avser att under det kommande årel rådgöra 

med de enskilda organisationerna och med SIDA om hur detta inslag i vår 

biståndspolitik skall kunna förstärkas. 

De senaste årens utveckling har inneburit ett allt starkare folkligt krav på 

demokrati. I flera länder i Latinamerika. Afrika och Asien framträder på 

allt fler håll allt starkare rörelser. som kräver ett slut på militärdiktaturerna 

och liknande styrelseskick. De kräver respekt för folkviljan och inflytande 

över samhällsutvecklingen liksom politiska och sociala reformer. 

Det är naturligt att Sverige uttrycker sin solidaritet med dessa rörelser 

och deras strävanden. I kampen för nationell frigörelse från koloniala 

beroenden och från förtryck av en folkmajoritet har Sveriges ställning 

alltid varit otvetydig. I FN och andra internationella fora verkar vi aktivt 

för dessa strävanden. I enlighet med FN:s stadga och folkrättens övriga 

principer bör vi bistå dem som kämpar för demokratiska och mänskliga 

rättigheter. Bistånd i arbetet på att befordra det fria ordet - öppen kritik 

och debatt - och folkrörelser blir ett viktigt led i arbetet på att tillgodose 

det demokratiska målet för utvecklingssamarbetct och biståndet. 

Försörjningsläget i Afrika 

I motsats till länderna i Asien och Latinamerika har flertalet afrikanska 

länder fått se sin ekonomiska tillväxt avstanna. Flera faktorer har samver

kat och medfört att de flesta länderna söder om Sahara nu befinner sig i 

ekonomisk kris med ökande budget- och betalningsbalansunderskott och 

en stagnerande eller sjunkande nationalinkomst. Av avgörande betydelse 

är att produktionen av jordbruksproduktcr för avsalu har minskat. Denna 

minskning har fortgått under flera år och resulterat i att den genomsnittliga 

livsmcdclsproduktionen per invånare i Afrika har minskat med 10% under 

1970-talet. 
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Ett vanligt mönster avseende jordbrukspolitiken i Afrika är att staten har 

försökt hålla ned priserna pt1 jordbruksprodukter för inhemskt bruk och för 

export. Genom låga försäljningspriser på livsmedelsgrödor har stadsbe

folkningens konsumtion subventionerats. Övervärdering av den inhemska 

valutan har vidare bidragit till låga producentpriser på exportgrödor och 

minskade reala inkomster för landsbygdsbefolkningen. 

Samtidigt har den ekonomiska krisen medfört att brist uppstått på vikti

ga konsumtionsvaror för landsbygdsbefolkningen. Som SIDA framhåller 

har kombinationen av minskade reala inkomster och brist på konsumtions

varor inneburit att incitamenten för ökad avsaluproduktion har varit små. 

Detta har lett till att det förväntade överskottet inom jordbrukssektorn 

vänts till ett underskott och att länder som varit och skulle ha kunnat förbli 

självförsörjande på livsmedel nu importerar stora m;ingder livsmedel. 

Av stor betydelse. inte minst för att häva skuldkrisen. är att varje land 

utvecklar sitt jordbruk och samtidigt stärker landsbygdsbefolkningens 

köpkraf't. Vissa länder har försökt öka jordbruksproduktioncn genom stat

lig styrning av jordbruksdrift och varudistribution. Få försök kan dock 

sägas ha lyckats. Ofta har statliga uppköpsorganisationer monopol på 

uppköp vilket lett till stelbenthet. avsaknad av konkurrens och bristande 

planering. Efter hand har dessa organisationer blivit en börda för statens 

finanser. 

Av staten initierade kooperativa försök har i de flesta fall inte heller givit 

positiva resultat. I fall där tvångsmetoder använts har försöken misslyc

kats. När kooperativ bildas på frivillig grund av producenterna och konsu

menterna själva kan dock positiva resultat förväntas. 

Torka har varit vanligt förekommande under många år i länderna norr 

om ekvatorn. Under de senaste åren har allvarlig torka även uppstått i 

länderna i södra Afrika. Konsekvenserna för de drabbade länderna är 

mycket allvarliga. De ekonomiska förlusterna och kostnaderna för de fem 

samarbetsländerna i södra Afrika (Botswana. Lesotho, Mrn;ambique, 

Swaziland och Zimbabwe) som drabbats hårdast beräknas uppgå till 7 

miljarder kr., vilket är 14 gånger mer än det svenska biståndet till dessa 

länder under innevarande år. 

Befolkningen i dessa länder riskerar att utsättas för ökad svält och 

undernäring. Länderna har vädjat om extra bistånd. Sådant bistånd. vanli

gen i form av livsmedel. kan utgöra en förutsättning för miljoner männi

skors överlevnad. 

De tillfälliga problemen måste dock hållas åtskilda från de strukturella. 

Risken är annars påtaglig att de åtgärder som vidtas snarare förvärrar än 

förbättrar situationen. Så kan ske om regeringar i stället för att vidta 

nödvändiga förändringar för att öka produktionen av livsmedel förlitar sig 

på utländskt livsmedelsbistånd. Sådant bistånd förfelar sitt syfte om det 

medverkar till att möjligheterna minskas för länderna att bli självförsör

jande på livsmedel. 
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I likhet med SIDA anser jag att behoven av och möjligheterna till 

strukturella förändringar inom jordbrukspolitiken bör inta en central roll i 

dialogen med representanter för programländerna. I denna bör speciell 

tonvikt läggas vid att belysa den avgörande betydelse som producentpri

serna, växelkurspolitiken, tillgången till jord och trygghet i innnehavet av 

denna liksom tillgången på insats- och konsumtionsvaror på landsbygden 

har för avsaluproduktioncn. I anslutning till detta bör vikten av en funge

rande distribution på landsbygden beaktas. De försök till lösningar som 

kan skönjas i vissa programländer bör uppmuntras. De nordiska länderna 

har under många år arbetat för att främja framväxten av kooperativa 

organisationer inom jordbruket i Afrika. Det är naturligt att i det upp

komna krisläget framhäva den betydelse frivilliga kooperativ kan ha även 

där de existerar vid sidan av jordbruk som drivs i statliga former. 

Svenskt livsmedelsbistånd bör kunna utgå även fortsättningsvis i akuta 

bristsituationer men mottagaren bör påta sig att vidta nödvändiga åtgärder 

för att öka den inhemskajordbruksproduktionen. 

Bistånd tiil mottagarländer i ekonomisk kris 

Många u-lämler ~ir nu inne i allvarliga ekonomiska kriser både vad gäller 

intern produktion och balans i utrikesbetalningarna. Åtskilliga u-liinder 

dras också med omfattande skuldproblem. Som bl. a. framgår av SIDA:s 

anslagsfr:amställning återfinns några av de mest drabbade länderna bland 

mottagarländerna för svenskt bistånd. Biståndsvcrksamhetcn paverkas 

naturligtvis av den ekonomiska miljö den ve·:kar i och förutsättningarna för 

att bedriva ett effektivt bistånd ändras fortlöpande. 

Biståndsprogrammens nuvarande utformning med inriktning på investe

ringar avseende såväl infrastruktur som direkt produktion bidrar till att på 

sikt förbättra betalningsförmågan. Jag ser ingen anledning till att biståndets 

huvudinriktning ändras till följd av de ekonomiska probleml.!n i mottagar

länderna. Endast genom en balanserad ekonomisk tillväxt och skapande 

av nya resurser kan u-ländernas försörjningsproblem lösas på lång sikt. 

Underskott i mottagarländernas statsbudgeter för med sig svårigheter att 

finansiera lokala kostnader för uppförande och drift av anliiggningar. En 

under tidigare år stark satsning på investeringar leder till utgifter för 

driftskostnader för bl. a. skolor och sjukvård. Kostnaderna innefattar även 

utgifter i utländsk valuta. Därmed har det blivit svårare för länderna att ta 

över det ekonomiska ansvaret för olika projekt. Detta leder vidare till att 

mottagarna har ändrat sina prioriteringar. Tanzania t. ex. har velat skjuta 

redan planerade insatser på framtiden för att inte belasta statsbudgeten och 

betalningsbalansen ytterligare. I andra länder finns behov att senarelägga 

mycket ambitiösa investeringsprogram för att undvika de utgifter för drif

ten som följer på detta. vilket leder till att genomförandet av svenska 

biståndsprojekt kan komma att försenas. 
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Som SIDA påpekar är det kortsiktiga problemet för många länder inte 

främst att öka investeringarna för att skapa nya resurser utan snarare att 

öka kapacitetsutnyttjandet av befintliga resurser. särskilt arbetskraft och 

jord men även industriell kapacitet. En snabb förbättring av folkförsörj

ningen skulle med en sådan inriktning kunna ske utan kostnader för sam

hället i form av nya investeringar. 

I flertalet mottagarländer är f. n. bristen på utländsk valuta påtaglig. Det 

gäller särskilt sådan valuta som inte är bunden till projekt. I det läget är 

konvertibel valuta som kan användas för inköp av konsumtionsvaror och 

även insatsvaror av stort värde för landet. Nyttan av varje yttterligare 

krona som används för sådant ändamål är ofta större än om den hade 

använts i ett nytt projekt. 
En stor del av biståndet till programländerna satsas i projekt som syftar 

till att höja produktionen och levnadsstandarden på landsbygden. Som jag 

har framhållit tidigare är bristen på konsumtionsvaror en viktig faktor för 

att förklara stagnationen på landsbygden. Det rör sig om enklare produkter 

som tändstickor. knivar. tyger. ficklampor. batterier. tvål. matolja. salt. 

etc. Erfarenheterna från de svenskfinansierade programmen på landsbyg

den är att bristen på konsumtionsvaror bidrar till att försämra producenter

nas motivation och därmed till att sänka produktionsnivån. Medel som 

används till att köpa och distribuera s.k. incitamentvaror samt insatsvaror 

skulle således både bidra till att förbättra folkförsörjningen i mottagarlän

derna och till att målen för de projekt som syftar till landsbygdsutveckling 

lättare uppnås. En förutsättning härför är dock att varudistributionen 

fungerar väl och att prissättningen återspeglar varornas relativa knapphet. 

Jag anser att vi bör ge vårt stöd till de programländer som gör ompriori

teringar för att åstadkomma ett högre utnyttjande av befintliga resurser. 

Det svenska biståndet bör också fortsättningsvis bidra till en sådan anpass

ning. även om den medför att överenskomna projekt måste uppskjutas. 

När det gäller att minska underutnyttjandet på kort sikt ser jag flexibilite

ten i det landramsinriktadc biståndet som ett medel att höja biståndets 

effektivitet. Det bör även fortsättningsvis ges möjlighet att finansiera lo

kala kostnader. Jag delar emellertid SIDA:s uppfattning att sådan finansi

ering inte får göras så generös att den urholkar mottagarlandets ansvar för 

projekten. 

Samarbetet i södra Afrika 

Kolonialism, förtryck och diskriminering har under århundraden priiglat 

situationen i södra Afrika. Under efterkrigstiden har apartheidsystemet i 

Sydafrika successivt byggts ut och kan inte upprätthållas utan utövande av 

våld. Apartheidregimen kränker alltmer den svarta bcfolkningsmajoritc-
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tens grundläggande demokratiska rättigheter. Samtidigt har Sydafrika kon

tinuerligt motarbetat folkens kamp för frigörelse och utveckling i regionen i 

övrigt. 

Sverige har under lång tid lämnat omfattande humanitärt bistånd till 

södra Afrika samt stött frigörelsesträvanden och utvecklingsansträng

ningarna i regionen. Nära hälften av det landramsbundna biståndet avser 

länderna i södra Afrika. Därtill kommer bidrag till det regionala samarbetet 

inom SADCC:s ram mellan de självständiga staterna i området. humanitärt 

stöd till SW APO och ANC i deras strävan att uppnå ett självständigt 

Namibia respektive ett Sydafrika fritt från apartheid. katastrofbistånd i 

samband med naturkatastrofer och stridsaktiviteter. insatser via enskilda 

organisationer samt stöd till forskningsprogram och institutionssamarbete. 

En tilltagande konfrontation äger för närvarande rum i södra Afrika. På 

den ena sidan står minoritetsregimen i Sydafrika. På den andra sidan finns 

ett växande apartheidmotstånd, strävanden att uppnå ett fritt Namibia. 

utbyggt regionalt ekonomiskt samarbete mellan SADCC-staterna syftande 

till minskat beroende av Sydafrika. och deras ansträngningar att åstadkom

ma ekonomisk och social utveckling. Sydafrikas sabotage- och destabili

seringsåtgärder vidtas dels genom direkta militära och ekonomiska ak

tioner. dels indirekt genom rebellrörelser som exempelvis UNITA i An
gola. LLA i Lesotho och RNM i Mo1;ambique. Genom sina åtgärder 

försöker Sydafrika tvinga grannländerna till eftergifter vad gäller stöd till 

flyktingar samt försvåra SADCC-samarbetet och medlemsländernas inre 

utveckling. Den ekonomiska situationen har dessutom förvärrats av en 

långvarig och allvarlig torka i regionen. 

Jag finner starka utrikes- och biståndspolitiska skäl för ett fortsatt omfat

tande svenskt stöd till regionen. Det är angeläget att stödet ytterligare 

breddas och intensifieras inom ramen för en väl sammanhållen politik. För 

att möjliggöra en bättre samordning av kommersiella ansträngningar och 

biståndsinsatser i området kommer en särskild regionkoordinator att till

sättas inom utrikesdepartementet. Denne får i uppdrag att undersöka möj

liga kopplingar och samverkan mellan biståndet och andra former av 

samarbete. bl. a. på handelsområdet. På så sätt bör ett bredare och effekti

vare svenskt engagemang för regionens utveckling bli möjligt med hjälp av 

de u-landspolitiska instrument som finns eller som är under uppbyggnad. 

Förutom fortsatt stöd genom medelsramarna för programländerna i regi

onen samt regionala insatser inom ramen för SADCC och humanitärt 

bistånd räknar jag med fortsatta insatser under budgetåret 1984/85 inom 

ramen för anslagsposterna Katastrofer m. m. och Enskilda organisationer. 

Härvid bör särskilt uppmärksammas de länder som är utsatta för Sydafri

kas destabiliseringsåtgärder i regionen. 

Inom de bilaterala samarbetsprogrammen för länderna i södra Afrika är 

fortsatta satsningar angelägna inom sådana nyckelsektorer för ländernas 

utveckling som jordbruk. transporter och kommunikationer, energi och 
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industri samt utbildning och förebyggande hälsovård. Ökad tonvikt bör 

läggas vid rehabiliteringsinsatser samt stöd till drift och underhåll av olika 

program och projekt i regionen. Slutligen är forvaltningsbistånd, inkl. 

förvaltningsutbildning, ett angeläget område för svenskt stöd som har 

välkomnats av olika samarbetsländer i regionen och som därför bör byggas 

ut. Detta ligger i linje med ambitionen att stärka mottagningskapaciteten 

och effektiviteten i biståndet. 

Miljö, energi och utveckling 

Miljöförstörelsen i u-länderna är främst en följd av att naturresurser 

överansträngs. För att klara sin omedelbara överlevnad tvingas stora be
folkningsgrupper att utnyttja tillgängliga resurser på ett sätt som tär på 

naturtillgångarna. Befolkningstillväxt. livsmedelsbrist och energikris bil

dar en fattigdomens onda cirkel som hotar att leda till ekologisk katastrof i 
många områden. Svårast drabbas de fattiga. som har de minsta möjlighe
terna att förändra sin situation. Miljövård och insatser för att vidareut

veckla naturresurserna är en förutsättning för att människor med begrän

sad tillgång på produktionsresurser skall kunna tillfredsställa sina egna och 

kommande generationers basbehov. 

I de internationella organisationerna verkar Sverige sedan länge för att 

medvetandet om miljöfrågornas betydelse i utvecklingen skall stärkas. 

Sverige spelade en pådrivande roll för att miljöfaktorerna skulle uppmärk

sammas och tog initiativ till den internationella miljökonferensen i Stock

holm 1972. Likaså arbetade Sverige för att miljöfaktorerna skulle beaktas i 

den internationella strategin för FN:s tredje utvecklingsårtionde år 1980. 

Vår fortsatta medverkan i de internationella programmen för normbild

ning. informationsutbyte och rådgivning inklusive FN :s miljöprogram 

UNEP är ett uttryck för den centrala betydelse som vi tillmäter miljövård 

och naturresursutveckling i ett globalt perspektiv. 

Inom det svenska biståndet har miljöaspekterna beaktats i ökande om

fattning. I östra Afrika har ett flertal program utvecklats, som syftar till att 

skydda naturresurserna samtidigt som småbrukarnas utkomstmöjligheter 

även på kort sikt ökar. Det största landsbygdsutvecklingsprogram som 

Sverige stöder med biståndsmedel är byskogsprogrammet i Indien. som 

kommer att öka byarnas försörjning med brännved samtidigt som det 

bidrar till att förhindra miljöförstöring. Regionala miljövårdsprogram är 

under utveckling inom ramen för SADCC i södra Afrika. genom FN:s 

Sahelprogram och i Mekongkommittens regi. 
Tyngdpunkten i vår satsning på miljövård ligger inom landprogrammcn, 

vilket är naturligt med tanke på den nära samverkan som kriivs med 

mottagarländernas myndigheter och på behovet att integrera miljövårdsin

satserna med verksamheter inom flera olika sektorer. Vid sidan av dessa 
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större program finns det ett behov att i viss omfattning bedriva en experi

ment verksamhet som mer inriktas på att pröva nya metoder och utveckla 

svensk resursbas än på att lösa problem som är specifika för ett enskilt 

land. Det kan också vara fråga om problem som berör en grupp av länder 

och som aktualiseras av ett mellanstatligt organ. Sådana insatser görs med 

hjälp av medel som anvisas för ämnesinriktad verksamhet, inom vilken 

miljövård sedan innevarande budgetår utgör en viktig del. Metodarbetet på 

miljöområdet kommer även i fortsättningen att vara en del av denna 

verksamhet. Metoder som prövats inom ramen för den ämncsinriktadt: 

verksamheten kan utnyttjas i större projekt inom landprogrammen, i den 

utsträckning som större investeringsmedel anses erforderliga av parterna. 

Detta har också redan skett i flera fall. 

U-ländernas energiförsörjning har ofta ett nära samband med miljöpro

blemen i u-länderna. Exploateringen av energislag som ved. jordhruksav

t'all och torkad spillning får i många länder allvarliga negativa miljöeffekter. 

De under 1970-talt:t kraftigt stigande oljepriserna skapade också svårighe

ter för många u-länder. Även om de kraftiga oljeprisökningarna nu upphört 

är det uppenbart att u-länderna måste ägna stor uppmärksamhet ;\t sin 

energiförsörjning i framtiden. Detta måste ske med hänsyn tagen till de 

ekologiska faktorerna så att inte mark- och skogsförstöringen fortsiitter. 

I det svenska biståndet uppmärksammas behovet att stödja u-ländt:rnas 

ansträngningar att förbättra sin energiförsörjning pii flera sätt. Inom ramen 

för den ämnesinriktade verksamheten lämnas stöd bl. a. till energiplane

ring och utveckling av nya och förnybara energikällor. Detta sker mot 

bakgrund av att 1981 års konferens om nya och förnybara energikällor 

underströk den betydelse dessa energikällor på sikt m{1ste fä för energiför

sörjningen. Huvuddelen av det svenska energibiståndet lämnas emellertid 

inom ramen för enskilda landprogram. Därvid uppmiirksammas särskilt 

landsbygdens energibehov och angeliigenheten att lösa den s.k. bränn

vedskrisen som innebär att stora skogsområden skövlas. De tidigare 

nämnda byskogsprogrammen har bl. a. till mål att förbiittra vedförsö1jning

cn. Stödet till utbyggnaden av vattenkraften är också viktigt. Vattenkraf

ten lir en sådan förnybar energikälla, som kan ge u-länderna betydande 

energitillskott och där Sverige har goda förutsättningar att medverka. På 

det multilaterala planet har Sverige bidragit till att de stora finansieringsor

ganen i större utsträckning inriktar sin verksamhet på energisektorn. 

Kvinnornas roll i utvecklingssamarbetet 

Kvinnorna i u-länderna har i mindre utsträckning än männen dragit nytta 

av den ekonomiska och sociala utveckling som ägt rum under de senaste 

decennierna. även om vissa framsteg har gjorts i form av längre livslängd, 

bättre hälsa och bättre utbildning. U ndcrlfttenhet att uppmiirksamma och 
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ta hänsyn till kvinnornas roll i livsmedelsproduktionen har ofta visat sig 

leda till sämre resultat av olika biståndsprojekt. Sålunda har jordbruksråd

givning, introduktion av mer modern teknologi m. m. ofta inriktats på män 

även inom områden där kvinnor traditionellt varit de dominerande livsme

delsproducenterna. Med en sådan inriktning har det varit svårt att höja 

produktiviteten hos fattiga lantbrukarfamiljer. 

SIDA har sökt angripa detta problem genom att i sina riktlinjer för 

utvecklingssamarbetet inrymma en regelmässig prövning av projektens 

möjligheter att ge kvinnorna en aktiv roll i förvärvsverksamheten och en 

rättvis andel av samhällstjänsterna. Det gäller här för det första att allmänt 

öka förståelsen för kvinnornas situation och kunskaperna om vilka meto

der som i olika fall visat sig användbara. För det andra måste den ojämna 

könsfördelningen på såväl givar- som mottagarsidan förändras. SIDA har 

under senare år mer medvetet strävat efter att engagera expertis med 

erfarenhet av kvinnofrågor på alla stadier i beredning. genomförande och 

utvärdering, både från Sverige och från samarbetsländerna. En inventering 

av svensk resursbas i form av sakkunniga kvinnor med u-Iandserfarcnhet 
har gjorts med mycket uppmuntrande resultat. I september 1982 tillsatte 

SIDA Kvinnorådct för internationellt bistånd med företrädare för politiska 

partier och kvinnoorganisationer för att mer direkt engagera organisatio

nerna i arbetet på att nå u-Iandskvinnorna. Rådet arbetar f. n. på en strategi 

och på en konkret handlingsplan för bistånd till kvinnor. 

Jag finner det angeläget att biståndet utformas så att det når de fattiga 

kvinnorna i u-länderna och därmed mer direkt hela familjerna. Att stödja 

kvinnorna är således inte bara en jämställdhetsfråga. Det är dessutom 

nödvändigt för att försöken att höja lantbefolkningens produktivitet skall 

lyckas exempelvis när det gäller produktion av basgrödor i de afrikanska 

länderna. Svårigheterna att uppnå dessa syften är emellertid stora till följd 

av att attityder, institutioner och teknologi systematiskt ger företräde åt de 

starkare. mer välutbildade och välsituerade och åt män framför kvinnor. 

Inte minst bland kvinnorna själva måste ökat medvetande skapas om vad 

som är praktiskt möjligt att åstadkomma. något som i många fall kan ske 

genom samarbete med frivilliga organisationer. Det är viktigt att SIDA 

redovisar sina erfarenheter när det gäller effekterna av viktigare bistånds

projekt för kvinnorna. även när dessa resultat är negativa. Härigenom blir 

det möjligt att aktualisera dessa frågor i dialogen med mottagarländerna 

och att utforma nya handlingsprogram. Jag räknar med att SIDA skall 

kunna presentera såväl erfarenhetsredovisningen som det nya handlings

programmet i god, tid före FN:s konferens om kvinnofrågor 1985. 

Jämslälldhetsfrågorna måste också uppmärksammas i det multilaterala 
biståndssamarbetet. FN:s kvinnofond kan stimulera detta genom att utar

beta nyskapande och experimentella insatser. De avgörande förbättringar

na av kvinnans situation kan emellertid endast komma till stånd om jäm

stä\ldhetsins~l.tserna blir naturliga inslag i de stora biståndsorganisationer-

4 Riksdagen 198318./. I sam/. Nr !00. Bilaga 5 
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nas verksamhet. Dessa organisationer bör därför på grundval av bl. a. 

handlingsprogrammet från FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn 1980 i sin 

praktiska verksamhet arbeta för att ge kvinnorna ökade möjligheter att 

delta i samhällsarbetet och för att ge dem ökad del av utvecklingens 

resultat. 

Bistånd på massmedieområdet 

En av regeringen tillsatt arbetsgrupp har presenterat en rapport (Os UD 

1983: 3) med förslag till riktlinjer för svenskt bistånd på kommunikations

och informationsområdena. 

Gruppen har framhållii att bistånd på kommunikations- och informa

tionsområdena kan bidra till att de grundläggande målen för svenskt bi

ständ kan uppnås. Gruppen kommer till slutsatsen att u-ländernas behov 

kräver ökade insatser på dessa områden och att ett genomtänkt program 

därför är påkallat. Inom prioriterade sektorer. säsom jordbruks- och lands

bygdsut veckling. bör kommunikations- och informationsaspektcn beto

nas. Gruppen understryker att frivilliga organisationers och andra icke

statliga organs erfarenheter och insatser bör utnyttjas i biståndet. Särskilt 
gäller detta massmcdicomr~idet, där de grundläggande principerna i svensk 

mediepolitik. särskilt vad gäller mångfald och oberoende. bör hävdas i 

u-landsdialogen och vara vägledande vid beslut om svenska insatser. 

En rad organ har yttntt sig över betänkandet. Starkt stöd har därvid 

uttalats för beredningens huvudsakliga förslag och rekommendationer. Ett 

antal kultur- och medieorgan har förklarat sig beredda att bistå eller med

verka i utvecklingssamarbetet på området. 

Som framhållits tidigare är det av stor betydelse att Svc:rige stödjer 

demokratiska rörelser och strävanden i u-länderna. En samhällsutveckling 

i demokratisk riktning uppställdes från början som mål för svenskt bistånd. 

Uppbyggnaden av kommunikations- och informationssyste1n iir därvid 

grundläggande och har stötts genom svenska insatser inom en rad sektorer 

av samhällsarbetet. 

För utvecklingen av massmedier i u-länder är den tekniska s.k. infra

strukturen. särskilt telekommunikationerna. av stor betydelse. Sverige har 

på detta område goda förutsättningar att medverka. och biståndsorganen 

bör fortsätta att stödja sådana insatser. Därvid iir '1et viktigt att pröva, att 

den teknik som överförs inte får effekter fL .· den sociala och kulturella 

utvecklingen som motverkar de fattiga folkens och gruppernas intressen. 

I Sveriges strävan att stödja demokratiska krafter i u-länderna och 

motverka politiskt förtryck är stöd till utvecklingen av massmedia ett 

viktigt medel. Mångfald och oberoende i ett fritt informationstlöde är 

därvid principer som starkt betonas från svensk sida. En nyhetsförmedling 

som står i möjligaste mån fri från statliga ingripanden och kommersiella 
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inflytelser bör stödjas av Sverige på de vägar som är möjliga och liimpliga. 

Likaledes bör massmedias betydelse för att bevara och utveckla varje 

folks kulturella egenart uppmärksammas. Den kulturella dimensionen i 

utwcklingen bör beaktas ytterligare i det svenska biståndet. 

Riktlinjer för svenskt bistånd på kommunikations- och informationsom

rådena och avseende massmedia har föreslagits av mediebist~mdsutred

ningen. och jag finner dem väl ägnade att ligga till grund för det fortsatta 

arbetet. De organ som förvaltar biståndsmedel bör söka ytterligare utveck

la och förstärka det svenska stödet till en demokratisk medieutveekling. 

Det gäller även arbetet i internationella organ. där mediebiståndet betonats 

från svensk sida. Även icke-statliga organs arbete är av betydelse i detta 

sammanhang. Jag hälsar därför med tillfredsställelse Svenska Journalist

förbundets. radioföretagens. Hammarskjöldfondens och andras i remiss

yttrandena uttalade beredvillighet att medverka i ett arbete. diir andra 

organ än statliga och mellanstatliga måste spela en framträdande roll - och 

därvid stödjas på ett sätt som inte begränsar deras självständighet. 

Samarbete i ömsesidigt intresse: u-krediternas roll 

I förra årets budgetproposition lämnades en utförlig redovisning av 

regeringens syn på frågorna om återflöde av bist[mdsmedel och bundet 

bistånd (prop. 1982/83: 100. bil.5. s. 39-41. UU 20. s. 41-42). Härvid 

viilkomnades de ätgärder som SIDA och andra myndigheter vidtagit i syfte 

att mer effektivt utnyttja den svenska resursbasen i biståndet. Beträffande 

det bilaterala utvecklingssamarbetet angavs att det ändamålsbestämda bi

ståndet på sikt bör öka. i första hand på det obundna importstödets 

bekostnad. och att det bundna importstödets volym bör ligga kvar pä 

ungefär samma nivå som tidigare. Det underströks att strävan att öka 

andelen svenska varor och tjänster i biståndet aldrig får innebära att avsteg 

görs från biståndspolitikens grundprinciper eller att biståndets kvalitet på 

andra sätt försämras. Återflöde är inte - och får heller inte bli - något 

biståndspolitiskt mål. 

Jag ser ingen anledning att ändra dessa riktlinjer eller att nu aktualisera 

någon ytterligare bindning av det svenska gåvobisti'tndet. Jag vill även 

understryka att biständet i sig alltid kommer att förbli marginellt i de 

handelspolitiska sammanhangen. Hela gåvobiståndet beräknas t. ex. mot

svara endast ca 3 % av den totala svenska exporten. 

Samtidigt finner jag det naturligt att kontinuerligt eftersträva ett bredare 

och mer intensifierat samarbete i ömsesidigt intresse med u-länderna. 

Denna strävan kan bl. a. komma till uttryck i en effektivare samordning 

och en mer långsiktig och målmedveten planering av bistånd och kommer

siellt samarbete. Som har framgått tidigare kommer särskilda ansträng

ningar i denna riktning att göras när det gäller samarbetet i södra Afrika. 
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Fortsatt uppmärksamhet kommer även att ägnas åt frågan om samarbets

avtal som instrument för att. i förekommande fall, uppnå breddade samar

betsrelationer. 

I detta samm<mhang vill jag fästa särskild vikt vid u-krediternas roll som 

u-landspolitiskt instrument för främjande av ett samarbete med en bredare 

länderkrets än det bilaterala gåvobiståndets. En selektiv och väl planerad 

u-kreditgivning kan stimulera till ett växande samarbete utanför biståndets 

ram. Under anslaget C 8 redovisar jag förslag till förändringar av u-kredit

systemet på grundval av u-kreditutredningens betänkande (Ds U D 

1983: 2). Med de förändringar som där föreslås och som främst syftar till att 

dels öka systemets biståndsinriktning. dels förenkla dess administration. 

anser jag att u-krediterna kommer att bättre försvara sin plats som ett 

instrument för den svenska bistånds- och u-landspolitiken. 

Biståndets kvalitet och effektivitet; biståndets organisation 

Såsom understryks i prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska 

åtgärder. m. m. är det väsentligt att de negativa verkningarna av utgiftsbe

griinsningen på histåndsområdcl kan dämpas. Avgörande är därvidlag att 

biståndets kvalitet och effektivitet förbättras. Kraven på kvalitet och ef

fektivitet måste ställas särskilt högt när biståndsvolymen stagnerar. 

Kvaliteten kan främst höjas genom att biståndets inriktning på de fattiga 

människorna i de fattiga länderna förstärks ytterligare. Om biståndet i 

ökad grad kommer de sämst ställda till del, kan det i motsvarande mån 

göra ökad nytta. 

Biståndsmyndigheterna har gjort betydande anstriingningar att rationali

sera verksamheten. vilket redan bidragit till att göra denna effektivare. 

Ytterligare effektivitetsvinster torde emellertid finnas att hämta. 

Biståndsmyndigheternas administrativa kapacitet har stor betydelse för 

biståndets kvalitet och effektivitet. SIDA har under senare år vidtagit en 

rad åtgärder för att öka sin kapacitet. Biståndet har koncentrerats i olika 

hänseenden. en långtgående decentralisering till biståndskontoren har ägt 

rum och rationalisering och personaltlt veckling har bedrivits alltmer syste

matiskt. SIDA:s ansträngningar har gett gott resultat och SIDA bör fortsät

ta på den inslagna vägen. Jag vill emellertid understryka att kapaeitets

problemet i högre grad hänger samman med ökade ambitioner hos såväl 

statsmakterna som SIDA i fråga om uppfyllandet av biståndsmålen än med 

en ökning av den reala biståndsvolymen per handläggare. En central fråga 

är således att avgöra hur ambitionsnivån och SIDA:s kapacitet bäst kan 

bringas i balans. Den frågan får närmare övervägas i samband med behand

lingen av biståndsorganisationsutredningens betänkande <dir 1983: 31). I 

avvaktan på det föreslår jag inte någon administrativ förstärkning av 

SIDA. 
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Såsom kommer att framgå under anslaget C 8 förordar jag en förstärk

ning av BITS administrativa resurser. Det är en konsekvens främst av 

strävan att höja u-krediternas kvalitet särskilt i form av en förbättrad 

utvecklingseffekt. 
Utvärderingar spelar en viktig roll i arbetet på att höja biståndets kvalitet 

och effektivitet. De kan leda till att brister i projekt undanröjs och till att 

gjorda erfarenheter tas till vara på ett systematiskt sätt. De bidrar också till 

att biståndsverksamhetens resultat kan bättre redovisas för allmänheten. 

Ökad vikt kommer därför att fästas vid utvärdering av biståndet. 

Utrikesdepartementet har ett övergripande ansvar för utvärdcringsverk

samheten vad gäller såväl multilateralt som bilateralt bistånd. Det ankom

mer på departementet att bl. a. initiera och granska utvärderingar som görs 

av internationella organ och de svenska biståndsmyndigheterna. Resulta

ten av utvärderingarna läggs till grund för regeringens biståndspolitiska 

ställningstaganden. Utvärderingsfunktioncn har under senare år fullgjorts 

av en befattningshavare. biståndsinspcktören. Ut värderingsfunktionen bör 
ytterligare förstärkas. Det sker genom att funktionen överförs på flera 

särskilda utvärderartjänster. De befattningshavare som övertar inspektö

rens uppgifter skall kunna utnyttja kapaciteten inom hela biståndsavdel

ningen för att samordna och vidareutveckla ut värdcringsarbetet över hela 

det biståndspolitiska fältet. 

Biståndsorganisationsutredningens betänkande framläggs i dessa dagar. 

Utredningen gör en översyn av det bilaterala utvecklingssamarbetets orga

nisation. Den särskilde utredaren har redan i ett remissyttrande över 

u-kreditutredningen klargjort att han inte ser skäl att föreslå mer ingripan

de förändringar av den organisatoriska strukturen på biståndsområdet. 

Vissa rationaliseringsvinster kan däremot nås genom en närmare kansli

samverkan mellan de u-landspolitiska organen. Jag delar uppfattningen att 

den nuvarande decentraliserade organisationsstrukturen i sina huvuddrag 

är ändamålsenlig. Denna återspeglar att de olika biståndsorganen har 

skilda mål och arbetsuppgifter. Jag räknar med att utredningen kommer att 

föreslå organisatoriska och administrativa förbättringar som leder till att 

resurserna på biståndsområdet kan tas till vara effektivare. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för det internationella utvecklingssamar

betet som jag förordat under rubriken Prioriteringar i Sveriges 

bistånd. 
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BISTÅNDSANSLAGEN 

Såsom förutskickades i prop. 1983/84: 40 har regeringen - till följd av 

budgetläget - funnit det nödvändigt att låta de utgiftsbegränsande åtgär

derna beröra också det internationella utvecklingssamarbetet. En möjlig

het kunde därvid ha varit att räkna in u-kreditcrnas kommersiella del i 

biståndsramen såsom föreslogs av u-kreditutredningen. Regeringen har 

emellertid avvisat det förfaringssättet. En inräkning av hela kreditbeloppet 

i biståndsramen skulle inte leda till ökad histåndsvolym men väl minska 

förtroendet för Sveriges biståndspolitik och kraftigt sänka gåvoandelcn i 

biståndet. 
Riksdagen har bifallit propositionen (U U 1983/84: 4, rskr 87). Riksda

gens beslut innebär att biståndet för budgetåret 1984/85 skall uppgå till 

samma nivå som 1983/84 eller 6595 milj. kr. Dt:t beloppet motsvarar 

0,92 lJ'c· av den beräknade bruttonationalinkomsten <BNI) för 1984. 

Till det nämnda beloppet om 6595 milj. kr. skall läggas vissa utgifter för 

bistånds- och u-landsverksamhet som i statsbudgeten belastar andra anslag 

än biståndsanslagcn. Dessa utgiftsposter. som specificerats i tidigare års 

budgetpropositioner, har förut räknats av mot I o/i:-ramen. Utgifterna upp

går för budgetåret 1984/85 till 151 milj. kr. Totalt anvisas salcdcs 6746 

milj. kr. för internationellt utvecklingssamarbete. Det beloppet motsvarar 

0,94 'ii. av beräknad BNI. 

Biståndsvolymen kommer således 1984/85 inte att motsvara I lJ!(. av BNI. 

Detta avsteg från 1 C/C-målct skall ses som en tillfällig åtgärd. Så snart som 

den ekonomiska situationen medger det bör I '7c-målet åter kunna uppnås. 

Den utgiftsbegränsning som företas för I 984/85 kan beräknas uppgå till 

450 milj. kr. Det beloppet är skillnaden mellan 6595 milj. kr. och det 

belopp som skulle motsvara I %-nivån efter avräkning för de utgifter som 

belastar andra anslag. Sveriges bistånds volym ligger också dtcr en sådan 

utgiftsbegränsning på en mycket hög nivä internationellt sett. Sverige 

kommer alltjämt att vara ledande biståndsgivare i OECD-kretsen efter 

Nedt:rländerna och Norge. OECD-ländcrnas biståndsutbctalningar, vilka i 

allmänhet är något lägre än anslagen, uppgick 1982 till i genomsnitt 0.38'i'c. 

I mina förslag om biståndsanslagens fördelning på ändamål - se tabell 2 

- har det varit min strävan att undvika att pågående verksamheter skall 

behöva dras ned, De flerårsutfästelser som regeringen gjort för en lång rad 

av ändamål bidrar till att utrymmet för omfördelningar till förmån för 

angelägna ändamål är ringa. Ca 55 milj. kr. av outnyttjade medel från 

I 982/83 års anslag till SIDA kan emellertid utnyttjas för vissa ökningar och 

outnyttjade anslag för u-krediter innebär att u-krcditanslaget tillfälligt kan 

sänkas. De ökningar som sålunda kan komma till stånd hör främst använ

das för IDA och det multilaterala livsmedelsbiståndet samt för stödet till 

enskilda organisationers utvecklingsprojekt. Därutöver föreslår jag en be

tydande ökning av anslagsposten för katastrofbistånd. 
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Tabell 2. Biståndsanslag 1981/82-1984/85 (milj. kr.) 

Anvisat Anvisat Anvisat Förslag Förändring 
1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1983/84 

1984/85 

c I. Bidrag till internationella 
biståndprogram 1707.0 I 767.0 1807.01 1938.0 + 131.0 

c 2. Utvecklings-
samarbete genom SIDA 3 483.6 3 677.6 3 669,62 3 819,84 + 150,2 

c 3. Information 22.0 22.0 B.O 23.8 + 0,8 
c 4. Styrelsen för internationell 

utveckling (SIDA) 114,5 130.7 147.0 162,3 + 15.3 
c 5. Nämnden för u-lands-

utbildning 13.9 13,9 17.8 16.9 0.9 
c 6. Styrelsen för u-landsforskning 

(SARECJ 138.7 149,9 160.0 162.4 + 2.4 
c 7. Nordiska Afrikainstitutet 2.1 2.3 2.7 2.8 + 0.1 

* Lån till personal inom hi-
ståndsförvaltningen · 4.0 4.5 4.7 - 4.7 

C8. Ovriga u-l:mdspolitiska 
insatser 182.0 377.2 563.2' 469.0 94,2 

5667,8 6145,I 6 395,os 6595,o• +200 

Biståndskostnader som finan-
sieras över andra huvudtitlar 
eller anslag 52,2 82.9 145.0 151.0 + 6,0 

5720,0 6228,0 6540,0 6 746,0 

• Tidigare C 8. 
1 Härutöver kom 40 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter budgetilret 1981/82 och 27.6 milj. kr. 
efter budgetåret 1982/83 - totalt 67.6 milj. kr. varav 40 milj. kr. ingående i bisdndsramen - att tas i anspråk 
för bidrag under anslaget C 1. De totala bidragen uppgick därmed till I 874.6 milj. kr. 
2 Härutöver kom 130 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter budgetäret 1981/82 att tas i anspnlk för 
bidrag under ;inslaget C 2. De totala bidragen uppgick därmed till 3 799,6 milj. kr. 
'Härutöver kom 30 milj. kr. av ointecknade reservationsmedd efter budgetåret 1981/82 att tas i anspråk för 
bidrag under anslaget. De totala bidragen uppgick därmed till 593.2 milj. kr. 
4 Härutöver kommer 55.0 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter budgetåret 1982/83 att under 1984/ 
85 tas i anspråk för bidrag under anslaget C 2. De totala bidragen uppg[ir diirmed till 3 874.8 milj. kr. 
• Härutöver togs av ointecknade n:servationsmedel ytterligare 200 milj. kr. i anspriik inom bistandsramcn 
under budgetåret 1983/84 enligt noterna 1-3 (40+ 130+ 30 milj. kr.). 

fördelningen mellan de multilaterala och de bilaterala anslagen har 

kännetecknats av en gradvis förskjutning över aren till förmån för det 

bilaterala biståndet. De multilaterala anslagens andel av biståndet har 

således sjunkit från 36%· till 28 l/( under den senaste tioårsperioden. För

slaget till fördelning på ändamål för 1984/85 innebär att den multilaterala 

andelen ökar till 29 %. En sådan andel är tämligen hög i ett internationellt 

perspektiv och ligger nära vårt traditionella riktmärke på en tredjedel av 

biståndsanslagcn. 
Återverkningarna för mottagarna av en stagnerande bistånds volym kan i 

viss utsträckning begränsas av att reserverade medel utnyttjas i snabbare 

takt. Om det kan ske ökar de tillgängliga medlen vilket ger större utrymme 

för omfördelningar. Jag kommer därför att lägga fram vis~a förslag som 

syftar till att öka biståndsmedlens gcnomströmningstakt. 
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De administrativa anslagen har prövats med stor restriktivitet. Några 

myndigheter föreslås dock få särskilda medel för rationaliseringsåtgärder. 

Huvudförslaget har tillämpats på alla myndigheter utom beredningen för 

internationellt tekniskt samarbete !BITSJ. 

När regeringen lämnar flerårig utfästelse till internationella organisatio

ner eller samarbetsländer. skall utfästelsen för vart och ett av åren avse ett 

belopp som är oförändrat i förhållande till det av riksdagen för det första 

året godkända beloppet (prop. 1975/76: 100. UU 14. rskr 349). Behovet av 

flexibilitet och utrymmme för omfördelningar har blivit större. Det beho

vet kan bäst tillgodoses om möjlighet finns att för kommande år i vissa fall 

göra utfästelser som avser sjunkande bidrag eller landramar. Jag föreslår 

därför att regeringen ges rätt att göra sådana utfästelser. 

Regeringens möjligheter att göra flerårsutfästelser är till stort gagn för 

mottagarländerna och de internationella organisationerna. Sådana utfäs~ 
tel ser medför emellertid att utrymmet för omprioriteringar och nya åtagan

den blir begränsat. Viss försiktighet bör därför iakttas vad gäller större 

flerårsutfästelser. Jag föreslår att planeringsramen for de totala biståndsan

slagen för budgetåret 1985/86 sätts vid 1984/85 års nivå. dvs 6595 milj. kr. 

Såsom framgår under anslaget C 4. föreslår jag att statlig kreditgaranti 

för budgetåret 1984/85 får lämnas för lån till personal inom biståndsförvalt

ningen. Som en följd härav behöver inte särskilda medel anvisas för 

ändamålet. Anslaget C 8. Lån till personal inom biståndsförvaltningen kan 

således avskaffas. I konsekvens härmed får anslaget för Övriga u-landspo

litiska insatser m. m. beteckningen C 8. 

Riksdagen uttalade förra året att regeringen borde överväga möjligheter

na att regelbundet ge en samlad redovisning av de genom olika kanaler 

gjorda utbetalningarna av svenska biståndsmedel till enskilda liinder. I 

faktabilagan lämnas en sådan redovisning. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag förordat under rubriken Biståndsanslagen. 

C I. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1982/83 utgift 

1982/83 Anslag 

1983/84 Förslag 

1528473501 

1 807 ooo ooo~ 
1938000000 

Reservation 2449674335 1 

1 Varav ca 2.18 miljarder kr. är skuldsedlar till IDA. de regionala utvecklingsban
kerna och Internationellajonlbruksutvecklingsfonden OFAD). 
~ Härutöver kom 67.6 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter budgetåren 
1981/82 och 1982/83 att tas i anspråk för bidrag under anslaget C I. 

I prop. 1982/83: 100 redogjorde jag utförligt för de skäl som talar för en 

relativt hög multilateral andel i det totala biståndet. 
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Genom FN-systemet lämnas bistånd till alla u-länder. även dem som lätt 

faller utanför bilaterala program. Inte minst för Sverige. som starkt beto

nar den internationella solidariteten. är detta ett viktigt skäl för vårt stöd 

till FN. 
FN-systemets tekniska bistånd har stor betydelse för att bygga upp de 

institutioner och den kunskapsbas som krävs för att u-länderna skall kunna 

tillgodogöra sig kapitalinvesteringar. I många fall uppnås det bästa resulta

tet om internationella insatser samordnas genom FN-organen. Det multila

terala biståndet är vidare obundet, vilket gör det särskilt värdefullt för 

mottagarländerna. I många fall går det multilaterala biståndet i större 

utsträckning till de fattigare u-länderna än vad som i allmänhet gäller för de 

bilaterala biståndprogrammen. V-länderna själva fäster också stor vikt vid 

de internationella organens bistånd. 
Ordföranden i OECD:s biståndskommitte DAC har i sin nyligen publi

cerade årsrapport om det internationella utvecklingssamarbetet understru

kit vikten av det multilaterala biståndet. I denna rapport betecknas det 

multilaterala biståndet som en central och nödvändig del av det internatio

nella utvecklingssamarbetet. 

Mot denna bakgrund är det mycket allvarligt att viktiga multilaterala 

biståndsorganisationer under de senaste åren hamnat i resurskriser, som 

hotar deras verksamhet. 
USA har intagit en allt mer återhållsam inställning till bidrag till multila

terala utvecklingsbanker och -fonder. Det är särskilt fallet beträffande 

Internationella utvecklingsfonden (IDA). Förhandlingarna om en sjunde 

påfyllnad av IDA:s resurser har kraftigt försenats p.g.a. att USA bl. a. 

önskat minska sitt bidrag. vilket hotar att ge IDA avsevärt mindre resurser 

än beräknat. Internationella fonden för jordbruksutveckling <IF AD) står 

också inför akuta resursproblem. vilka bl. a. hänger samman med förse

ningar i inbetalningen av USA:s bidrag. 

Även för FN-organen för tekniskt samarbete avtecknar sig en kritisk 

framtid. Bidragen till FN:s centrala organ för tekniskt samarbete. FN:s 

utvecklingsprogram (UNDP). har inte ökat i takt med vare sig behoven 

eller inflationens och valutakursernas utveckling. U N DP har därför tving

ats skära ned sin verksamhet till en betydligt lägre nivå än beräknat. Detta 

gör det också allt svårare för UNDP att spela den samordnande roll i 

FN-systemet som programmet ålades i början av 1970-talet. 

Sverige har traditionellt tillhört de multilaterala organens stora bidrags

givare. I flera av organen uppgår våra bidrag till en betydande andel av de 

totala resur!\erna även om dessa andelar minskat under senare år som en 

följd av en långsammare ökning av de svenska bidragen och utvecklingen 

av dollarkursen. Under det kommande året är utrymmet för ytterligare 

bidragsökningar mycket litet p.g.a. den begränsade totala medelsramen. 

Jag anser emellertid att det multilaterala biståndet. mot bakgrund av de 

skäl jag tidigare angivit, utgör ett viktigt element i det svenska biståndet. 
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En multilateral andel av det svenska biståndet. som väsentligt understiger 

det traditionella riktmärket på en tredjedel av biståndet, skulle försvaga 

vårt stöd för de internationella organisationerna och deras arbete till stöd 

för u-ländernas utvecklingsansträngningar. På sikt bör vi tillvarata våra 

möjligheter att öka vårt stöd till de viktigaste multilaterala biståndsorgani

sationcrna. Detta skall ske pä grundval av en förstärkt utvärdering av 

dessa organisatiom:rs verksamhet och inriktning. 

Tabell 3. Multilateralt bistånd 1983/84 och 1984/85 fördelat på organisatio-

ner (milj. kr.) 

Anslag Förslag Förändring 

FN:s 11ru'ratii·11 1·erksamhet 
FKs utvecklingsprogram ( U]'.;DP) 410.0 410.0 0 
varav 
- ordinarie bidrag 360.0 360.0 0 
- LJNDP:s verksamhet i de 

minst utvecklade fanderna 50.0 50.0 l) 

FN:s kapitalutvecklingsfond 32.0 32.0 0 
FN:s befolkningsfond <UNFPAJ 48.0 48.0 0 
FN:s harnfond (lJNICEF) 140.0 140.0 () 

630.0 630,0 0 

I 11 t cn1a t j, JtlCl la fi 11a ns ie rin;:s<Jrga n 
Internationella utvecklings-
fonden (!DA) 499.l 499.1 0 
Afrikanska utvecklingsfonden !AfDFJ 104,9 104.9 0 
Asiatiska utvecklingsbankcn (t\sDl:l) 14,5 -14.5 
Asiatiska utvecklingsfonden IAsDFJ 63.l 63.l 0 
Internationella jordbruks-
utvecklingsfonden ( IFADl 50.0 50,0 l) 

731,6 717,I -14,5 

Jnternationcllt lil'.l'fnl'delshi.1tånd 
Yärldslivsmedelsprogrammet (WFPJ 81.0 81,0 0 
1980 års konvention om livs-
mcdebhjälp (FACl 63.0 81.0 +18.0 
I nternationclla beredskapslagret 
av livsmedel för katastrof-
insatser (IEFR) 88.0 108.0 +:!O,O 

232.0 270,0 +38,0 

Öl'riga organisationer 
FN:s hjälpprogram för Palestina-
flyktingar (LI!\ RW Al 55.0 55,0 0 
FN:s flyktingkommissarie (Cl\HCRl 60.0 60,0 0 
Internationella federationen 
för familjeplanering (IPPFl 60.0 60,0 0 
U:-ICT AD/GATT:s internationella 
handelscentrum OTCl 10.0 10.0 0 
Importkontoret för u-
landsprodukter (IMPOD) 5.5 6.0 + 0,5 
Gemensamma fonden 1.0 - l.O 

191,5 191,0 - 0,5 

{hriga multilaterala hidrag 89,5 129,9 +40,4 

Totalt 1874,6 1 1938,0 +63,4 

1 Jfr. not I till tabell 2. 
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FN:s utvecklingsprogram IU'.'IDP), kapitalutvecklingsfond (L':'ICDF) och be

folkningsfond (l:NFPA) 

Budgetåret 1983/84 

Budgetaret 1984/85 

varav 

Ordinarie bidrag till UNDP 

Bidrag till UNDP:s verksamhet i de 

minst utvecklade u-länderna 

Kapitalutvecklingsfonden I UNCDFJ 

Befolkningsfonden (UNFPA) 

490000000 

490000000 

360000000 

50000000 

32000000 

48000000 

FN:s ut1·eckli11gsprogra111 ( UNDPJ är FN-systemets centrala källa för 

finansiering av tekniskt bistånd. Programmet har även ansvar för att FN:s 

operativa verksamhet samordnas i de olika mottagarländerna. Som jag 

tidigare framhällit. har inflation. stigande dollarkurs och stagnerande bi

drag försatt organisationen i en mycket allvarlig resurskris. De femåriga 

planeringsramarna som ligger till grund för UNDP:s verksamhet riskerar 

att med nuvarande utveckling endast kunna uppfyllas till omkring hälften 

under perioden 1982-1986. 

Erfarenheterna av fackorganens samordningsproblem under 1960-talct 

ledde till att UNDP gavs en samordnande roll för FN-systemets tekniska 

histånd. UNDP:s fältorganisation skulle också ge service åt alla fackorgan. 

Dessa skulle därmed inte behöva bygga upp separata - och dyrbara -

fältorganisationer. Resurskrisen har lett till att UNDP:s roll både som 

central fond och som samordningsorgan för fackorganens biståndsverk

samhet har undergrävts. 

Under 1970-talet sjönk andelen UNDP-finansierat tekniskt bistånd inom 

FN-familjen från 43 t;{. till 21 %. En fortsatt minskning kan medföra en 

återgång till 1960-talets splittrade FN-system. UNDP har redan tvingats 

dra ned sin organisation betydligt. En ytterligare neddragning torde inte 

vara möjlig utan en förändring av UNDP:s roll i FN-systemet. 

För att på kort sikt försöka få fram ökade resurser till UNDP gjorde fem 

länder under år 1983 utfästelser om extra bidrag (varav Sverige 20 

milj. kr.J i samband med överläggningarna inom den grupp under UNDP:s 

styrelse som hehandlat den finansiella situationen. Resultatet får dock 

anses som begränsat. Gruppen behandlade också de långsiktiga finansie

ringsfrågorna och rekommenderade att bidragsgivarna skulle "Tiirist vid

makthålla sina bidrag i reala termer. Vidare föreslogs att konsultationer 

skulle hållas före vai:je bidragskonferens. att längre åtaganden om bidrag 

borde göras och att konsultationer som förbereder planeringsnivåerna för 

programmet borde hållas bl. a. i syfte att fä till stånd en bättre bidragsför

delning. 
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Sverige har för budgetåren 1984/85 och 1985/86 utfäst ett bidrag om 360 

milj. kr. per år. samt. med förbehåll för riksdagens godkännande, ett lika 

stort bidrag för budgetåret 1986/87. 

UNDP spelar också en viktig roll i uppföljningen av FN:s konferens om 

de minst utvecklade länderna som hölls i Paris 198 l. Genom sin särskilda 

verksamhet i dessa länder kan UNDP bidra till att få till stånd och samord

na biståndstlöden till de minst utvecklade länderna. Verksamheten finansi

erar också biståndsinsatser utöver ordinarie anslag inom UNDP för dessa 

länder. Sverige har utfäst att under de tre budgetåren 1982/83- 1984/85 öka 

sitt bidrag till UNDP:s särskilda verksamhet i dessa länder med 15 milj. kr. 

till 50 milj. kr. per år. För budgetåret 1985/86 har utfästs ett bidrag om 35 

milj. kr. 

FN:.1· kapitalut1·eckling.1fond (V NCDFJ ger finansiellt och tekniskt bi

stånd till de minst utvecklade länderna. Efter en omorganisation har nu 

fonden möjlighet att långsiktigt planera verksamheten och öka genomfö

randetakten. Sverige har utfäst ett bidrag på 32 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1984/85-1985/86. 

FN:s bej{JlkninRsfond ( UNFPAJ är den centrala finansieringskällan 

inom FN-systemet för bistånd på befolkningsområdet. 

Sverige har utfäst ett bidrag till UNFPA om 48 milj. kr. per år budget

åren 1984/85-1985/86. 

Sverige har traditionellt spelat en pådrivande roll för att få till stånd 

internationella insatser på familjeplaneringsområdet. Under årens lopp har 

det svenska biståndet på detta område alltmer förskjutits mot internatio

nella program i vars uppbyggnad Sverige har spelat en framträdande roll. 

Som jag nämnde i budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 är det ange

läget att Sveriges fortsatta stöd kan bygga på en välgrundad bedömning av 

effektiviteten hos de olika multilaterala kanalerna. En översyn av det 

totala svenska biståndet på befolkningsområdet har därför inletts. Denna 

översyn omfattar också en utvärdering av effektiviteten hos de internatio

nella organisationer, däribland UNFPA. som erhåller svenska bidrag. Ar

betet med översynen, som beräknas vara klart under första halvåret 1984, 

är också en del av våra förberedelser för befolkningskonferensen 1984. 

Den beredningsgrupp som tillsatts för att förbereda det svenska deltagan

det i befolkningskonferensen följer därför också arbetet med utvärdering

en. 

FN:s barnfond <UNICEF) 

Budgetåret 1983/84 140 000 000 

Budgetåret 1984/85 140 000 000 

UNICEF:s målgrupp är de fattigaste barnen och deras mödrar. 

Levnadsvillkoren för det stora flertalet av dessa är oacceptabla. De 

flesta saknar tillgång till elementär hälsovård. Fyra femtedelar har heller 
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inte tillgång till rent dricksvatten. Många saknar också varje möjlighet till 

skolgång. 

Varje dag dör ca 40000 barn av skäl som sammanhänger med fattigdom 

och undernäring. Chefen för UNICEF pekar på att det redan idag finns 

medel och metoder för att inom det närmaste årtiondet säkra överlevnaden 

för fattiga barn och garantera dem en rimlig hälsostandard. Den årliga 

kostnaden härför skulle motsvara endast I% av världens idag samlade 

utgifter för militära ändamål. 

Sverige har för budgetåren 1984/85-1985/86 utfäst ett bidrag på l 40 

milj. kr. per år. Med förbehåll för riksdagens godkännande har ett lika 

stort bidrag utfästs för budgetåret 1986/87. 

Internationella utvecklingsfonden (IDA) 

Budgetåret 1983/84 499080000 

Budgetåret 1984/85 499 080 000 

Förhandlingarna om en sjunde påfyllnad av IDA:s resurser <IDA 7) 

inleddes i slutet av 1982. Diskussionerna har främst gällt storleken av 

IDA:s utlåning under perioden 1984/85-1986/87 och bidragsfördelningen 

mellan givarländerna. Andra frågor som diskuterats har varit IDA-lånens 

villkor och fördelningen av IDA-lånen på olika länder. 

IDA-ledningen har föreslagit en påfyllnad med 16 miljarder dollar. vilket 

man anser skulle krävas för att IDA på ett rimligt sätt skall kunna fullgöra 

sin uppgift och även inkludera Kina som ny IDA-medlem i utlåningen. Den 

sjätte påfyllnaden (IDA 6) som beslutades om 1979, uppgick till 12 mil

jarder dollar. varav Sveriges andel utgjorde 3 % . En sjunde påfyllnad med 

16 miljarder dollar skulle innebära att IDA:s utlåning kan upprätthållas på 

en i det närmaste oförändrad real nivå under den kommande treårsperio

den. 

I påfyllnadsdiskussionerna har USA intagit en mycket återhållsam atti

tyd och från början inriktat sig på ett betydligt lägre belopp än tidigare samt 

en sänkt bidragsandel. Majoriteten givarländer ställde sig från början ba

kom IDA-ledningens förslag om total påfyllnadsnivå. Under förhandlingar

na har det visat sig att en realistisk kompromiss baserad på en rimlig 

bidragsfördelning mellan givarländerna kommer att ligga avsevärt lägre. 

Sverige har kraftigt markerat sambandet mellan en jämnare bidragsför

delning mellan givarländerna och total påfyllnadsnivå och framhållit att 

den svenska andelen i IDA 6. som var 3 %. inte kan gälla för IDA 7. Även 

om IDA:s verksamhet ligger viil i linje med de svenska biståndspolitiska 

målen är en minskning av den svenska andelen befogad. Dels är Sveriges 

nuvarande andel i förhållande till BNI en av de högsta jämfört med andra 

länders. dels har dollarkursen nästan fördubblats sedan vårt bidrag till IDA 

6 fastställdes. 
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Eftersom IDA-förhandlingarna ännu inte avslutats kommer förslag om 

svenskt deltagande i IDA 7 att föreläggas riksdagen i en särskild proposi

tion. 1 avvaktan därpå har ett oförändrat anslag på 499.1 milj. kr. förts upp 

för budgetåret 1984/85. Ytterligare medel för IDA reserveras under an

slagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Regionala utYecklingsbankcr 

Budgetåret 1983/84 

Budgetåret 1984/85 

varav 

Afrikanska utvecklingsfonden 

Asiatiska utvecklingsfonden 

182410975 

167910975 

104855 800 

63055175 

Överenskommelsen om medlemskap för icke-regionala länder i Afri

kanska 11t1·eckli11gsha11ken IAfDBJ trädde i kraft den 30 december 1982 

varvid Sverige omedelbart blev medlem. Bankens auktoriserade kapital 

har genom utvidgningen ökats till närmare 6 miljarder dollar. 

Sverige har åtagit sig att inbetala 25 ')( av sin andel i bankens kapitalök

ning. vilket motsvarar 91408518 kr. Inbetalningarna skall ske i fem lika 

stora årsbidrag varav de två första har företagits. Den tredje inbetalningen 

på 18 281 704 kr. görs i januari 1985. 

Det är min bedömning att AtDB under en övergångstid har behov av 

externt finansierat tekniskt bistånd i form av experter i banken. Sverige 

har enligt ett avtal som undertecknades med AfDB i december 1983. avsatt 

5 milj. kr. för att finansiera två till tre experter i banken under en tvåårspe

riod. Dessutom har 15 milj. kr. för förinvesteringsstudier inom ramen för 

transport- och kommunikationsårtiondet i Afrika. enligt ett likaledes i 

december 1983 undertecknat avtal. ställts till bankens förfogande. 1 det 

senare avtalet ges viss prioritet åt studier i SADCC-området. 

Dessa insatser liksom den tredje inbetalningen till kapitalet kan finansi

eras med medel som avsattes under budgetåren 1978/79-1979/80 som 

allmänt stöd till AtDB. För budgetåret 1984/85 ser jag således inget behov 

av ytterligare medel för Afrikanska utvecklingsbanken. 

Den Afrikanska 11t1•eckling.1:fimde11 (AfDFJ tillförs under åren 1982-84 

närmare l 060 milj. dollar inom ramen för den tredje påfyllnaden. Utlåning

en bibehålls därigenom i reala termer i stort sett oförändrad. Sveriges 

andel av påfyllnaden är 5 .46 % eller 329 711 600 kr. Av detta belopp har 

224 855 800 kr. inbetalats. För den tredje och sista inbetalningen är medels

bchovet 104 855 800 kr. för budgetåret 1984/85. 

Förhandlingarna om en fjärde påfyllnad påbörjades i december 1983. 

Bankledningen har föreslagit att AtDF tillförs ca 2 miljarder dollar för 

treårsperioden 1985-87. Detta synes enligt min uppfattning väl motsvara 

såväl behoven av mjuka resurser i Afrika som AtDF:s kapacitet att handha 
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medlen, men beloppet är något högt om man ser till budgetsituationen i 

givarländerna. Påfyllnaden torde dock sluta på en lägre nivå. Då Sveriges 

andel av den pågående påfyllnaden är förhållandevis hög förutser jag en . 

viss minskning därav i den fjärde påfyllnaden. Överenskommelse om på

fyllnaden avses komma att träffas under 1984. 

Diskussionerna i Asiatiska 1111·eck/ingshanken !AsDBi om en tredje all

män kapitalökning avslutades i april 1983. Överenskommelsen innebär att 

kapitalet ökas med 105 % för perioden 1983-87 varav 5 '7i inbetalas. 

Sveriges andel av kapitalet är ca 0,17%. Den sammanlagda kostnaden 

för kapitalökningen beräknas till drygt 4 milj. kr fördelat på fyra år. 

I budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 anmäldes att Sverige inlett 

förhandlingar med AsDB om en särskild kapitalökning. Förhandlingarna 

kunde inte slutföras jämsides med dem om den allmänna kapitalökningen 

och kommer av allt att döma heller inte att kunna avslutas inom överskåd

lig tid. Detta skäl och det rådande budgetläget talar för att Sverige tills 

vidare inte genomför den särskilda kapitalökningen. 

Budgetåret 1983/84 beviljade riksdagen medel om sammanlagt 14.5 

milj. kr. för de två kapitalökningarna. Eftersom den särskilda kapitalök

ningen inte längre är aktuell reduceras medelsbehowt för AsDB till unge

fär 4 milj. kr. Den allmänna kapitalökningen kan därför i sin helhet finansi

eras med tidigare anslagna medel. 

För budgetåret 1984/85 ser jag således inget behov av ytterligare medel 

för Asiatiska utvecklingsbanken. 

Enligt beslut 1982 skall Asiatiska 111l'eckling.1fonden I AsDFi under fyra

årsperioden 1983-1986 tillföras 3 .2 miljarder dollar. Påfyllnaden beräknas 

innebära att utlåningen i reala termer förblir oförändrad jämfört med den 

andra påfyllnadsperioden. Efter godkännande av riksdagen utfäste Sverige 

1982 ett totalt bidrag på 252 220 700 kr. vilket motsvarar I .37 <;{av påfyllna

den. Den första inbetalningen gjordes i oktober 1983. 

För den andra inbetalningen som skall verkställas budgetåret 1984/85 iir 

medelsbehovet 63 055 175 kr. 

Internationella jordbruksutvccklingsfonden (IF AU) 

Budgetåret 1983/84 50 000 000 

Budgetåret 1984/85 50 000 000 

IFAD:s första påfyllnad uppgår till I.I miljarder dollar och omfattar åren 

1981-1983. Den trädde i kraft i juni 1982. Främst p.g.a. att inbetalningen 

av USA:s bidrag till denna påfyllnad försenats. har förhandlingarna om en 

ny påfyllnad fr.o.m. 1984 starkt fördröjts. Des-;a förhandlingar torde dess

utom komma att försvåras av diskussioner om fördelningen av hidragen 

emellan OECO-liinderna och OPEC-länderna. Det kan därför bli nödvän

digt att, som tidigare för IDA. göra ett övergångsarrangemang för 1984 för 
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att säkerställa IFAD:s verksamhet under detta år i avvaktan på att en 

överenskommelse för en längre period kan slutas. 

IF AD:s verksamhet är viktig för att förbättra de fattigaste befolknings

gruppernas livsmedelsförsörjning. Sverige bör därför fortsätta att stödja 

IF AD. Med hänsyn till att Sverige har en relativt hög andel av de totala 

bidragen och till hudgetsituationen torde det emellertid bli nödvändigt att 

sänka den svenska andelen. 

Ett hel opp på 50 milj. kr. har avsatts budgetåret 1983/84 för Sveriges 

deltagande i IFAD:s andra påfyllnad. Ell lika stort hclopp beräknas för 

budgetåret 1984/85. Dessa belopp kan användas för Sveriges deltagande i 

ett övergångsarrangemang eller som bidrag till en påfyllnad för en längre 

tidsperiod. 

Internationellt livsmedelsbistånd 

Budgetåret 1983/84 

Budgetåret 1984/85 

varav 

232000000 

270000000 

Världslivsmedclsprogrammet (WFPJ 81000000 

Bidrag enligt 1980 års konvention om 
livsmedclshjälp (FAC) 81000000 

lnternatit)nella beredskapslagret av 

livsmedel för katastrofinsatser (IEFRJ 108000000 

\/iirlds!il'Sflll'dclsprogrammt't ( W FP) 

Förutom med det ordinarie bidraget stödjer Sverige programmet genom 

att kanalisera övrigt multilateralt livsmedelsbistånd samt viss katastrof

hjälp genom WFP. 

Sverige verkar för att en större andel av världens sammanlagda livsme

delsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall spela en aktiv roll i 

katastrofsammanhang. Det är en allmän uppfattning bland givarländerna 

att WFP:s samordning av livsmedelsleveranser i de internationella hjä\pak

tionerna it. ex. Kampuchca och Ghana genomförts effektivt. 

WFP:s bidragsmål för perioden 1983-84 iir I 200 milj. dollar och för 

nästa tvåårsperiod I 350 milj. dollar. Sverige har. med förbehåll för riksda

gens godkännande. utfäst 78 milj. kr. årligen för budgetåren 1983/84-

1984/85. Två tredjedelar av bidraget är bundet till upphandling i Sverige. 

Mottagarländerna skall normalt svara för kostnaderna för transportfor

don. enklajordbruksredskap. köksutrustning m. m. Detta kan inte finansi

eras över WFP:s reguljära resurser för den händelse att mottagarlandet 

inte kan svara för dessa kostnader. I sådana fall måste WFP förlita sig på 

särskilda bidrag. 

Jag före~lår att ett separat kontantbidrag om 3 milj. kr. till WFP för 

sådana särskilda kostnader lämnas också 1984/85. Budgetåret 1983/84 an-
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vände WFP bidraget i Sverige för upphandling av lastbilar m:h en 1nonte

ringsbar lageranläggning. 

1980 års kom·ention om li1·smedelsl~jälp ( FAC) 

Samtliga länders åtaganden uppgår till 7,6 milj. ton spannmål årligen. 

Konventionen förlängdes 1983 med tre år t. o. m. den 30 juni 1986. 

Det svenska bidraget kanaliseras genom WFP och består av 40000 ton 

vete, som levereras i form av mjöl. För täckande av frakt- och administra

tionskostnader får WFP ett särskilt bidrag. 

Jag föreslår ett bidrag för budgetåret ·1984/85 på 81 milj. kr. 

I 11tcrnatio11ella hcredskapslai;ret m· lil'smedel ji'ir kata.1·1ri(!i11satser ( IEFR J 

Sverige har årligen under den treårsperiod som går ut 1983/84 hållit 

40000 ton svenskt vete samt I 250 ton vegetabilisk olja i beredskap för 

akuta nödhjälpsinsatser. Det svenska katastroflagret utgör en del av IEFR. 

som enligt FN:s rekommendationer skall uppgå till minst 500000 ton 

spannmål. Vid en bidragskonferens i början av 1984 kommer Sverige att, 

med förbehåll för riksdagens godkännande. utfästa oföriindrade kvanti

teter livsmedel till beredskapslagret. 

Sveriges bidrag ställs i huvudsak till WFP:s förfogande. Sverige lämnar 

även WFP ersättning för uppkomna fraktkostnader. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag ett medelsbehov på sammanlagt I 08 

milj. kr. inkl. lagring och frakt, för nödvändig påfyllnad av det svenska 

lagret med 40000 ton vete och I 250 ton vegetabilisk olja. 

Sveriges åtaganden inom livsmedelsbiståndet är delvis.kvantitativa. var

för den exakta kostnaden inkl. frakt är svår att förutsäga. Eventuella extra 

medelsbehov bör bestridas från anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Övriga organisationer 

Budgetåret 1983/84 

Budgetåret 1984/85 

varav 

FN :s hjälpprogram för Palestina-flyk

tingar (UNRWA) 

FN :s flyktingkommissarie ( UNHCRJ 

Internationella federationen för familje

planering (IPPF) 

191500000 

19097'2000 

55 000000 

60000000 

60000000 

UNCTAD/GATT:s internationella han- · 

delscentrum (ITCJ 10000000 

Importkontoret för u-landsprodukter 

OMPODl 597'2000 

5 Rik.I-dagen 198318-1. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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FN:s hjälpprogramji)r Palestina~flyktingar (UNRWA! 

Organisationen har under många år haft stora ekonomiska problem. 

Situationen försämrades ytterligare i juni 1982 i samband med Israels 

invasion av Libanon, då flera flyktingläger förstördes. 

Sveriges bidrag till UNRWA budgetåret 1983/84 (verksamhetsåret 1983) 

uppgick till 55 milj. kr. 

UNRWA uppskattar medelsbehovet för 1984 till 233 milj. dollar. vilket 

innebär en höjning med 12 % jämfört med 1983 års reviderade budget på 

207 ,5 milj. dollar. 

Sverige har utfäst ett ordinarie bidrag för budgetåren 1984/85 (verksam

hetsåret 1984) och 1985/86 (verksamhetsåret 1985) på 55 milj. kr. per år. 

En del av bidraget för 1983/84 (35 milj. kr.) betalades ut som förskott i 

februari 1983 eftersom organisationen befann sig i ett akut krisläge. Ett 

liknande förskott för 1984/85 kan komma att aktualiseras. 

FN :s .flyktingkommissarie ( UN l/C R) 

Organisationen har särskil_t under den senaste tioårsperioden blivit en 

allt viktigare kanal för bistånd till flyktingar världen över. 

Del beräknas idag finnas drygt 10 milj. flyktingar. inkl. personer som 

tvingats lämna sina hem av andra än politiska skäl. Omkring hälften av 

dessa finns i Afrika. framför allt på Afrikas Horn samt i Sudan, Zaire och 

södra Afrika. 

I Asien finns de största flyktinggrupperna i Pakistan (över 2 milj.) och i 

Sydostasien. Antalet flyktingar i Centralamerika har ökat under det senas

te året och uppges nu överstiga 300000. Flertalet flyktingar i området 

kommer från El Salvador. 

UNHCR:s totala budget för verksamhetsåret 1984 beräknas uppgå till ca 

400 milj. dollar, en sänkning med 7 milj. dollar jämfört med 1983. 

För verksamhetsåret 1983 lämnade Sverige ett bidrag på 60 milj. kr. till 

UNHCR:s reguljära program. Därtill utgick ett extra bidrag på 18 milj. kr. 

för verksamhetsåret. Även kommande år förutses behov av extra bidrag 

bl. a. från katastrofanslaget. i första hand till det reguljära programmet som 

under senare år svarat för en ökande del av verksamheten. 

Sverige har för budgetåren 1983/84 (verksamhelsåret 1984) och 1984/85 

(verksamhetsåret 1985) utfäst ett oförändrat bidrag på 60 milj. kr. per år. 

Intemationella familjep/anering.~/l'derationen (I PPFJ 

Sverige slöt 1981 ett avtal med IPPF om fortsatt stöd med sammanlagt 

150 milj. kr. för perioden 1981/82-1983/84. I avvaktan på resultatet av den 

pågående utvärderingen av det svenska biståndet på befolkningsområdet 

föreslår jag att detta avtal förlängs med ett år och att ett bidrag om 60 

milj. kr. utgår till IPPF för 1984/85. 

SIDA har föreslagit att bidraget till IPPF överförs till delposten Interna

tionella enskilda organisationer under anslaget C 2. Med hänsyn till att 
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bidragen till IPPF och UNFPA bör prövas i ett sammanhang finner jag det 

emellertid lämpligt att bidragen till IPPF också fortsättningsvis redovisas 

under detta anslag. 

UNCTADIGATT:s internationella hande/scentrum llTC) 

Sveriges bidrag till UNCT AD/GATT:s internationella handelscentrum 

(ITC) höjdes budgetåret 1982/83 från 8 milj. kr. till I 0 milj. kr. För treårs

perioden 1982/83-1984/85 har Sverige utlovat ett årligt bidrag på I 0 

milj. kr. Som en följd av beslut vid UNCTAD VI om inrättande av ett 

särskilt råvaruprogram kan under budgetåret 1984/85 och därefter uppstå 

behov av bidrag för att täcka Sveriges andel av en gemensam insats för 

stöd åt detta program. Sverige avser att lämna en utfästelse om ett bidrag 

på minst 10 milj. kr. för budgetåret 1985/86. 

Importkontoret för 11-/andsprodukter ( IMPOD) 

För budgetåret 1983/84 anslogs ett belopp på 5 500000 kr. till importkon

toret för u-landsprodukter (JMPOD). För budgetåret 1984/85 beräknar jag 

efter samråd med statsrådet Hellström medelsbehovet för IMPOD:s sam

lade verksamhet till 6300000 kr. Detta medelsbehov kan täckas genom att 

5 972 000 kr. anvisas för budgetåret 1984/85 samt genom att I M POD 

medges rätt att disponera en ointecknad reservation på 328 000 kr. 

Övriga multilaterala bidrag 

Budgetåret 1983/84 22 009 025 

Budgetåret 1984/85 129 900 000 

Anslagsposten Övriga multilaterala bidrag används för bidrag till en rad 

olika organisationer. Den är också en reserv i den multilaterala budgeten. 

Under budgetåret 1984/85 finns behov av medel för att finansiera bl. a. 
följande insatseL 

Sverige har utfäst sig att finansiera en tredjedel av driftskostnaderna -

dock högst 1 milj. dollar per år - för det internationella sjöfartsuniversite

tet i Malmö. som skall drivas i regi av den internationella sjöfartsorganisa

tionen (!MO). Medelsbehovet för 1984/85 beräknas till 7.8 milj. kr. 

Liksom under tidigare år bör också vissa andra mindre multilaterala 

bidrag belasta denna anslagspost. Som exempel kan nämnas Röda Korsets 

internationella kommitte. FN: s utbildnings- och forskningsinstitut ( U N 1-

TAR). FN:s center för transnationella företag (UNCTC). FN:s boende

och bebyggelsecenter !HABIT A TJ. FN-universitetet och FN :s kvinno

fond. FN: s narkotikafond får ii ven bidrag från denna anslagspost. En 

utvärdering av fondens verksamhet har visat att denna ligger i linje med 

riktlinjerna för svensk biståndspolitik. Från anslagsposten bör också even

tuellt ytterligare stöd till det internationella handikapprogrammet bekos

tas. 
Jag beräknar att ca 20 milj. kr. behövs för bidrag till dessa mindre fonder 
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och organisationer. Dessa bidrag har stor betydelse för den internationella 

uppfattningen om Sveriges inställning till u-Iandsstödets inriktning och 

synen på nord/syd-relationerna. 

Jag har också beräknat sammanlagt 26 milj. kr. för extrabidrag till 

UNDP och UNICEF under 1984. 

Från anslaget får också bestridas kostnaderna för Sveriges deltagande i 

IDA:s sjunde påfyllnad utöver de medel som avsatts under anslagsposten 

för IDA. 

Som tidigare nämnts kan behov av medel uppstå för att täcka eventuella 

extra kostnader för Iivsmedelsbiståndet. Dessa kostna.der får i så fall 

bestridas från denna anslagspost. 

I prop. 1982/83: 100 förordades att Sverige skulle fortsätta att stödja 

Karibiska utvecklingsbankens verksamhet genom ett bidrag till bankens 

gemensamma specialfond. Budgetsituationen har emellertid visat sig vara 

sådan att det inte för närvarande linns utrymme för ett sådant bidrag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att I. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete. 

som jag har förordat i det föregående. 

2. godkänna de gjorda utfästelser som jag angivit i det föregåen

de. 

3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden. 

som jag härutöver har föreslagit i det föregående. 

4. till Bidrag till internationella histändsprogram för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservation<;anslag av 1938000000 kr. 

C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA 

1982/83 Utgift 3567054267 

1983/84 Anslag 3669650000. 

jämte reservation 

1984/85 Förslag 

130000000 

3 819860000 1 

Reservation 1580616950 

1 Härutöver kommer 55 milj. kr. av ointecknade reservationsmedel efter hudget~lret 
1982183 att tas i anspr<lk under budgetåret 19.84/85. 

SIDA: s anslagsframställning 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) föreslår för budgetåret 

1984/85 en höjning av biståndet genom SIDA med 334 milj. kr. till 4131 

milj. kr. SIDA har därvid utgått från att de totala anslagen till internatio

nellt utvecklingssamarbetc skall öka med 589 milj. kr. 

Förslaget baseras på antagandet att biståndsanslagen för budgetåret 

1984/85 skall motsvara I % av bruttonationalinkomsten (8N I) år 1984 

såsom den beräknades i juli 1983. SIDA har vidare utgått ifrån att en 
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oförändrad andel av det totala biståndsanslaget skall disponeras av ansla

get C 2. Dän1töver redovisar SIDA ett alternativt förslag enligt vilket 

biståndet genom SIDA ligger fast på samma nominella nivå som under 

budgetåret 1983/84, dvs. 3 799.6 milj. kr. 

SIDA betor1ar att det bästa resultatet i biståndet uppnås om givaren 

utgår från mottagarens prioriteringar och samtidigt är en aktiv partner i en 

dialog som avser såväl projektval som planering och genomförande. Beho

vet av bistånd är enligt SIDA fortsatt stort. 

SIDA framhåller att de senaste årens stagnation i västvärlden och tillta

gande protektionism har lett till akuta problem för u-ländcrna överlag: 

vikande exportmarknader, låg tillväxt i produktionen. försämrade bytcs

förhållandcn samt växande bctalningsbalans- och skuldproblem. 

Dessutom_ har jordbruksproduktioncn visat en svag utveckling, särskilt i 

de afrikanska länderna som i flera fall drabbats av långvarig torka. 

Många u-1ä11dcr har haft svårigheter att anpassa sin växelkurspolitik till 

en försämrad valutasituation vilket ofta inneburit en kraftig övervärdering 

av det egna landets valuta. En prispolitik med låga producentpriser på 

inhemska grödor har. påpekar SIDA. gynnat stadsbefolkningcn på bönder

nas bekostnad. 

SIDA noterar vidare att säkcrhetsproblcm försvårar samarbetet med 

flera länder som erhåller svenskt bistånd. 

I en förvärrad ekonomisk situation har utvecklingssamarbetct kommit 

att inriktas på utveckling av landsbygden. där ca 90% av befolkningen bor. 

samt på att öka avkastningen av tidigare gjorda investeringar. 

I sitt huvudförslag föreslår SIDA höjningar av rambeloppen för Bots

wana, Etiopien. Indien. Lesotho, Mrn;ambique. Nicaragua, Zambia och 

Zimbabwe. Styrelsen föreslår vidare alt biståndet till Sri Lanka höjs med 

hänvisning till tidigare långsiktiga åtaganden avseende Kotmaleprojektet. 

För övriga mottagarländer föreslås oförändrade nominella anslag. 

Merparten <iV den höjning av C 2-anslaget som föreslås av SIDA bör, 

enligt styrelsen, tillfalla det ickc-landinriktade biståndet genom SIDA. 

Således föreslås ökningar för Regionala insatser. Humanitärt bistånd i 

Latinamerika och södra Afrika. Katastrofer. Särskilda program och En

skilda organis<1tioner. 

I SIDA: s alternativa förslag, som utgår från en oförändrad nominell nivft 

för anslaget C 2, förordas att biståndet till Sri Lanka höjs med 60 milj. kr. 

SIDA föreslår vidare en motsvarande minskning av katastrofanslaget me

dan samtliga andra anslagsposter föreslås ligga kvar på oförändrad nivå. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1984/85 föreslår jag att 3 874,8 milj. kr. ställs till förfogan

de för bilateralt ut vecklings samarbete. Av detta belopp är 3 819,8 milj. kr. 

anslag och 55 rnilj. kr. reservations medel från budgetåret 1982/83. Därmed 

blir 75 milj. kr. mer än under budgetåret 1983/84 disponibdt för utveck

lingssamarbetc genom SIDA. 
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Avvecklingen av biståndet till Pakistan slutfördes under budgetåret 

1982/83 och har ersatts av samarbete genom BITS. bl. a. på energi- och 

kommunikationsområdena. Några andra förändringar i kretsen av samar

betsländer förutses inte. 

Vid behandlingen av anslagsposterna Humanitärt bistånd i Latinamerika 

och Humanitärt bistånd i södra Afrika för budgetåret 1983/84 uttalade 

riksdagen att det kunde finnas behov av humanitära insatser även i andra 

områden och att regeringen borde överväga hur detta behov kan tillgo

doses (UU 1982/83: 20. rskr 282). Som tänkbara metoder härför angav 

riksdagen en översyn av de funktioner som ankommer på beredningen för 

humanitärt bistånd, en förändring av de båda anslagsposternas konstruk

tion eller en utvidgning av anslagsposten Katastrofer m. m. 

I de överväganden som föranletts av riksdagens uttalande har jag utgått 

ifrån de föreskrifter som regeringen den 6 juli 1978 meddelat för beredning

en. Enligt dessa bör beredningen bl. a. lämna synpunkter och förslag till 

regeringen och SIDA rörande humanitärt bistånd i Latinamerika. södra 

Afrika och andra områden. där svenska humanitära biståmlsinsatser anses 

påkallade. Anslagsposterna för humanitärt bistånd i Latinamerika och 

södra Afrika är ett uttryck för att hjälp åt offer för politiskt förtryck och 

stöd åt demokratiutveckling är särskilt angelägna i dessa områden som 

intar en framskjuten plats i svenska utrikespolitiska strävanden. Det är 

därför naturligt att beredningen också i fortsättningen koncentrerar sin 

verksamhet till Latinamerika och södra Afrika. Genom sin sammansätt

ning har beredningen särskilda förutsättningar att ta ställning till insatser 

där. 

Demokratisk utveckling är ett av målen för svensk biståndspolitik. En 

sådan utveckling innefattar respekt för mänskliga rättigheter. Behovet av 

stöd åt sådana strävanden och möjligheterna att effektivt tillgodose detta 

behov bör vara vägledande för de svenska biståndsinsatserna. Förutom 

det reguljära samarbetet med programländerna för svenskt bistånd och det 

humanitära biståndet vill jag särskilt framhålla det omfattande tlyktingstö

det från anslagspostcn Katastrofer m. m. och enskilda organisationers 

utvccklingsbistånd, till vilket bidrag lämnas från anslagspostcn Enskilda 

organisationer. Jag finner således att förutsättningarna är goda att inom det 

nuvarande systemets ram tillgodose behovet av humanitära insatser även 

utanför Latinamerika och södra Afrika. 

Program/änder 

Biståndets ämnesfördclning och inriktning har behandlats tidigare. Med 

hänsyn till rådande budgetläge föreslås i huvudsak i nominella termer 

oförändrade medclsramar för samarbetsländerna. Beträffande Sri Lanka 

är regeringen bunden av ett år 1982 ingånget avtal om stöd till kraftsverks

projektet Kotmalc t. o. m. budgetåret 1987/88. Riksdagen har anvisat totalt 

1394 milj. kr., varav 763 milj. kr. för budgct{tren 1984/85-1987/88 för 

projektet (prop. 1981/82: 215, UU 28, rskr 426). Jag föreslår att beloppet 

fördelas jämnt över åren. dvs. med ca 190 milj. kr. för vart och ett av åren. 
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Det kan härigenom undvikas att Sri Lankas medelsram först kraftigt höjs 

för att sedan än kraftigare sänkas. Jag föreslår vidare att SIDA bemyndigas 

att tillfälligt ta i anspråk outnyttjade anslag om högst 130 milj. kr. för 

1984/85 och 1985/86 för att klara åtagna utbetalningar. De totala utbetal

ningarna får inte överstiga det av riksdagen anvisade beloppet. 

Medelsramarna för samarbetsländerna ligger i huvudsak fast under 

1984/85. Möjligheter finns att tillgodose vissa akuta behov i programlän

derna via anslagsposten Katastrofer m. m. Beträffande Swaziland räknar 

jag med att 5 milj. kr. är tillfyllest för finansiering av pågående insatser 

under 1984/85. 

Tabell 4. L'tvecklingssamarbete genom SIDA budgetåren 1983/84-1984/85 

(milj. kr.) 

Medelsram Förslag till medclsram 
i'983/84 1984/85 

SIDA Föredraganden Förändring 

Angola 105 105 105 0 
Bangladesh 145 145 145 0 
Botswana 80 85 80 0 
Etiopien 100 l!O 100 0 
Guinea-Bissau 65 65 65 0 
Indien 340 -~50 340 0 
Kap Verde 45 45 45 0 
Kenya 130 130 130 0 
Laos 60 60 60 0 
Lesotho 25 30 25 0 
Mo~ambiquc 255 280 255 \) 

~icaragua 75 80 75 0 
Sri I.anka 210 270 210 0 
Swaziland lO 10 5 - 5 
Tanzania 460 460 460 0 
Vietnam 365 365 365 0 
Zambia 175 195 175 0 
Zimbabwe 125 130 125 0 
Vissa landprogram-
kostnader 30 30 30 0 

Totalt tandprogram-
merat biständ 2800 2945 2795 5 

Regionala insatser 115 135 120 + 5 
Humanitärt bistånd i 

Latinamerika 110 125 110 0 
Humanitärt bisttmd i 

södra Afrika 160 180 160 0 
Särskilda program 155 183 155 0 
Katastrofer m. m. 2W.6 285 260.8 +40.2 
Enskilda organisationer 215 250 150 +35 
Rekrytering och utbild-
ning av fältpersonal 24 28 24 0 

Totalt ö1·rig<1 anslags-
pt•Stcr 999,6 1186 I 079,8 +80,2 

Tot<1/r 1111·ecklings-
samarbete gnwm SIDA 3799,6 4131 3874,8 +75,2 
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Ö1Tiga anslagsposter 

Anslagspostcn \iissa landproRramkostnader upptar skatter och sociala 

avgifter för fältpersonal som erläggs i Sverige. I enlighet med SIDA: s 

förslag föreslår jag att kostnader för försäkringsavgifter vid varusändning

ar fortsättningsvis får belasta denna anslagspost. Medelsbehovet för 

1984/85 beräknas till detsamma som för 1983/84. dvs. 30 milj. kr. 

Sveriges humanitära histund till Latinllmerikll har ökat väsentligt under 

de senaste åren. Budgetåret 1981/82 anskigs 85 milj. kr .. 1982/83 100-

milj. kr. och under innevarande budgetår uppgår biståndet till 110 milj. kr. 

Insatserna utgörs till stor del av mer långsiktiga program till stöd för 

mänskliga rättigheter och politiskt förföljda. Utvecklingen i Centralameri

ka har emellertid ställt krav pft omfattande nödhjälpsinsatser för ett ökande 

antal flyktingar och hemlösa i regionen.- Utökade resurser kommer troligen 

att krävas till stöd för program som underUitt<ir för flyktingar i exil att 

återvända till sina hemländer om de så önskar. 

Biståndet kanaliseras genom svenska och internationella organisationer. 

somt. ex. Frikyrkan Hj~lpcr. Kyrkornas Världsräd 01.:h World Lniversity 

Service. till enskilda grupper och organisationer i mottagarHinderna. De 

förmedlande och mottagande organisationernas kapacitet är av avgörande 

betydelse för Sveriges möjligheter att lämna hidrag och tillmiitesgå de 

behov som finns. Den politiska situationen i flera av länderna försvårar 

ofta organisationernas möjligheter att fortsätta eller utöka sin verksamhet. 

vilket ställer krav på en flexihel hantering av histåndet. 

Trots de omfattande behoven är möjligheterna således begränsade att ge 

ett effektivt bistånd som når de behövande. Med tanke pa de omfördel

ningar som är möjliga inom anslaget finner jag att ett bibehållande av den 

nuvarande histåndsnivån kan tillgodose både en utökning av flera på

gående insatser och eventuc]la nya program. 

Det betydande svenska biståndet till humanitära program i Latinamerika 

leder till att Sverige är dominerande givare till flera program. Det är min 

förhoppning att andra biståndsgivarc skall öka sina anslag för humanitärt 

stöd till regionen. 

Det svenska lwmanitiira biståndet till siidra A.fi"ika har också ökat 

betydligt under de senaste åren. Från att ha omfattat 120 milj. kr. budget

året 1981/82. och 140 milj. kr. 1982/83. uppgår detta bistånd innevarande 

budgetår till 160 milj. kr. 

Detta bistånd utgår främst som stöd till befrielserörelserna African Na

tional Congress (ANCl. som verkar för ett Sydafrika fritt från apartheid, 

och South-West Africa People's Organization (SWAPOJ. som verkar för 

ett självständigt Namibia samt som tlyktingstöd genom olika FN-organ och 

via svenska och internationella enskilda organisationer. 

Förhållandena inne i Sydafrika och Namibia förvärras. och flykting

strömmarna ökar. Samtidigt utsätts de kringliggande länderna för attacker 

från Sydafrika då de erbjuder en fristad för pol_itiskt aktiva flyktingar. 
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Denna hårdnande situation ställer ökade krav på förmedlande och motta

gande organisationers kapacitet. Liksom avseende de humanitära insatser

na i Latinamerika motsvaras behoven inte alltid av möjligheterna alt för

medla hjälp. Arbetet med att finna ytterligare effektiva förmedlande och 

mottagande organisationer kommer alt fortgå. Samtidigt pågår ett arbete 

för alt öka befrielserörelsernas mottagningskapacitct. För insatser under 

budgetåret 1984/85 förutser jag att ett oförändrat anslag för södra Afrika 

om 160 milj. kr. är tillfyllest. Utöver det anvisade beloppet bör medel ur 

katastrofposten såsom hittills vid behov utnyttjas för humanitära insatser i 

södra Afrika. Sverige, som nu står för en stor del, ibland merparten, av 

kostnaderna för dessa insatser, bör fortsatt verka för alt även andra länder 

och organisationer i ökad utsträckning lämnar bidrag till sådana insatser. 
Under anslagsposten ReRiona/a insatser lämnas stöd till den Östafri

kanska utveeklingsbanken <EADB) och det regionala samarbetet mellan de 

rnajoritetsstyrda staterna i södra Afrika <SADCCl. Samarbetet mellan 
dessa stater (Angola, Mrn;ambique, Zimbabwe, Botswana, Tanzania, Le

sotho. Swaziland. Malawi och Zambia) syftar bl. a. till all minska beroen

det av Sydafrika. Vidare har anslagsposten utnyttjats för stöd till Mekong-· 

kommitten och till ett regionalt program för fiske i Bengaliska bukten. 

omfattande Bangladesh. Indien. Malaysia. Sri Lanka och Thailand. För alt 

säkerställa finansieringen av dessa senare insatser räknar jag med alt ca 20 

milj. kr. av ointecknade reservationsmedel från budgetåret 1982/83 tas i 

anspråk för delta ändamål under innevarande budgetår. 

Samarbetet mellan SADCC-staterna har hittills huvudsakligen koncen

trerats till transporter och kommunikationer. Även inom andra sektorer .. 

där ett intensifierat regionalt samarbete nu inletts. har Sverige goda möjlig

heter att lämna bistånd t. ex. för industriutveckling. energiförsörjning. 

utbildning. miljö- och markvård samt livsmedelsförsörjning. Sverige har 

vidare inlett forskningssamarbete genom SAREC och Nordiska Afrikain

stitutet i anslutning till det regionala samarbetet i södra Afrika. Det inter

nalionella stödet till SADCC manifesterades bl. a. vid den senaste givar

konferensen i Maseru i januari 1983. Vid konferensen gjordes en svensk 

utfästelse om 330 milj. kr. för treårsperioden 1983/84-1985/86. 

Jag förordar att anslagsposten Regionala insatser höjs till 120 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85. Det förutsätts att 110 milj. kr. härav utnyttjas för 

fortsatt stöd till regionala insatser inom ramen för SADCC. 

Bistånd med medel från anslagspostcn Enskilda orga11is11tio11er är ett 

effektivt redskap i utvecklingssamarbetct och är ett värdefullt komplement 

till det av stat·liga organ administrerade biståndet. Enskilda organisationers 

insatser når ofta de mest utsatta grupperna i u-länderna och bedrivs till låga 

administrationskostnader. Bistånd genom enskilda organisationer har en 

hög måluppfyllnadsgrad när det gäller att nå fattiga människor i de fattiga 

länderna. De enskilda organisationerna bidrar även till uppbyggnaden av 

nya organisationer och institutioner i u-länderna som på många håll ·är 
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uttryck för de svagas behov att organisera sig för att ta till vara sina 

intressen. Genom dessa nya institutioner och organisationer skapas förut

sättningar för ett större och mer aktivt folkligt deltagande i samhällsbygget 

i u-länderna. Enskilda organisationer genomför även biståndsprojekt med 

medel som anvisas under anslagspostcrna för katastrofbistånd och huma

nitärt bistånd. Stödet via anslagsposten Enskilda organisationer är av mer 

långsiktig karaktär och ger möjlighet till bättre uppföljning än de bidrag 

som förmedlas under de båda andra anslagsposterna. 

De enskilda organisationernas arbete och engagemang bidrar till ökad 

förståelse för utvecklingsfrågor bland allmänheten i Sverige. Genom sitt 

arbete som bygger på en hög grad av offervilja och egen aktivitet bidrar de 

till ett ökat resursflöde till u-länderna och till att många människor i 

Sverige engageras för insatser i Tredje världen. Som en följd av att enskil

da organisationer sänder ut egen personal får ett allt större antal svenskar 

erfarenhet av praktiskt arbete i u-land. 

Jag välkomnar SlDA: s ansträngningar att vinna administrativa lättnader 

genom att teckna ramavtal med de större organisationerna. Möjligheter att 

ytterligan: förenkla administrationen av detta samarbete kan komma att 

aktualiseras av biståmlsorganisationsutredningen. Jag förordar att belop-· 
pet för anslagsposten Enskilda organisationer höjs till 250 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. 

Naturkatastrofer och väpnade konflikter har fått ökad utbredning i Tred

je världen. Inte minst allvarlig är torkan i Afrika. Det är angeläget att 

ans\agsposten Katastrofer m. m. hålls på en nivå som ger Sverige en rimlig 

förutsättning att tillgodose akuta behov av katastrofbistånd. Som jag har 

framhållit i det föregående. kan långvarig brist på livsmedel svårligen av

hjälpas med kortsiktigt katastrofbistånd. Det är därför angeläget. i den mån 

sådant bistånd aktualiseras i form av livsmedelslcveranser. att jordbruks

politiken i de berörda länderna utgör ett återkommande inslag i dialogen 

mellan givare och mottagare. 

En stor del av katastrofbiståndet förmedlas av enskilda organisationer. 

De nära kontakter som dessa organisationer har med de katastrofdrabbade 

människorna gör att jag finner det rimligt att de enskilda organisationerna 

även fortsättningsvis erhåller omfattande stöd via anslagsposten Katas

trofer m. m. utöver de bidrag för mer långsiktigt hjälparbete som utgår över 

anslagsposten Enskilda organisationer. 

Intresset inom FN för den svenska specialenheten för katastrofbjälp 

inom beredskapsstyrkan för FN-tjänst har ökat. En översyn av specialen

heten som grundar sig på hittillsvarande erfarenheter har gjorts under 

hösten 1983. På grundval av översynen kommer närmare riktlinjer för 

utnyttjande av specialenheten att utarbetas. 

Den västafrikanska republiken Sao Torne och Principe har sedan 1976/77 

erhållit årligt svenskt bistånd från anslagsposten Katastrofer m. m. Rege

ringen har uppdragit åt SIDA att redovisa erfarenheterna av detta bistånd 
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och ange förslag om dess framtida utformning. Det fortsatta stöd som kan 

komma att utgå till Sao Torne och Principe kommer liksom hittills att 

belasta anslagsposten Katastrofer m. m. 

Jag förordar att beloppet för an slagsposten Katastrofer m. m. höjs till 

260,8 milj. kr. Riksdagens riktlinjer för anslagsposten bör stå fast. I första 

hand bör katastrofbistånd lämnas som hjälp åt människor i u-länder som 

har drabbats av naturkatastrofer eller väpnade och politiska konflikter. 

Katastrofmedel kan även användas som extra bistånd till länder som fär 

svenskt utvecklingsbistånd och vilkas försörjning och utveckling hotas av 

oförutsedda händelser. Ett tredje användningsområde är bistånd till katas

trofberedskap och förebyggande av katastrofer. Dessutom utgör katastrof

biståndet en reserv inom det bilaterala biståndet. En sådan reserv är 

särskilt angelägen i en situation då landramarna generellt maste hållas 

oförändrade. Jag vill i detta sammanhang också framhålla behovet av 

beredskap för insatser till stöd för de länder i södra Afrika som är särskilt 

hårt utsatta för Sydafrikas destabiliseringsansträngningar. Behov av 
snabba stödinsatser kan iiven komma att uppstfi i Central- och Sydameri

ka. 

Den största delen av anslagsposten Särskilda provam omfattar s.k. 

ämnesinriktad verksamhet. Denna delpost inrymmer sedan 1983/84 även 

insatser som under budgetåren 1981 /82 och 1982/83 belastade den särskilda 

anslagsposten Miljö- och markvård samt energi. Tyngdpunkten avseende 

miljövårdssatsningarna ligger dock inom land programmen. 

Genom särskilda program ges bl. a. stöd åt verksamhet av experimentell 

och nyskapande natur avseende landsbygdens vattenförsörjning. energi, 

lantbruk- och livsmedelsförsörjning. miljö- och markvård. undervisning, 

hälsovård och industriell teknik. Särskild uppmärksamhet ges åt möjlighe

terna att utnyttja den svenska resursbasen. vilket i vissa fall kan leda till att 

anlitandet av FN-organen minskar. En stor del av den ämnesinriktade 

verksamheten bedrivs dock fortfarande i samarbete med FN: s fackorgan. 

vilket bl. a. bidrar till ökad internationell förståelse för de svenska bi

ståndspolitiska målen. 

Anslagsposten avser vidare stöd till de internationella enskilda organisa

tionerna. Internationella kooperativa alliansen samt Kyrkornas världsråd. 

Medel under anslagsposten utnyttjas även för finansiering av biträdande 

experter för tjänstgöring inom olika delar av FN-systemt:t. 

Det fjärde stora området inom anslagsposten utgörs av insatsförbere

delser och resultatvärdering. vilka ger SIDA vidgade möjligheter alt för

stärka sin fackkompetens för beredning och uppföljning av biståndet. bl. a. 

genom att anlita konsulter. 
Jag anser att den nu gällande fördelningen mellan de fyra delposterna i 

huvudsak bör bibehållas. Ett oförändrat anslag bör vara tillfyllest för att 

finansiera den verksamhet som SIDA planerar. Jag föreslår således att 155 

milj. kr. avsätts för insatser under anslagsposten Särskilda program för 

budgetåret 1984/85. 
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Jag ser positivt på att anslagspo.sten Rekryterinl! och uthildning a1· 

fältpersonal bl. a. utnyttjas för att finansiera vissa programländers egen 

rekrytering av svensk och annan utländsk personal. Därigenom bidrar 

Sverige till att förstärka och utveckla mottagarländernas egen organisation 

och kapacitet för personalrekrytering. 

För budgetåret 1984/85 förordar jag att 24 milj. kr. avsätts för anslags

posten Rekrytering och utbildning av fältpersonal. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att l. godkänna de riktlinjer och bidrag för utvecklingssamarbete 

genom SIDA som jag i det föregående har förordat. 

,., godkänna vad jag förordat avseende biståndet till Sri Lanka. 

3. till Ut1·ccklingssamarbete ge110111 SIDA för budgetåret 

1984/85 anvisa ett rescrvationsanslag av 3819860000 kr. 

C 3. Information 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

22158132 

23000000 

23 800000 

Reservation 336270 

Från anslaget bestrids kostnader för att sprida upplysning i Sverige om 

situationen i u-ländcrna samt om Sveriges insatser för att bidra till utveck

ling i dessa länder. Ungefär en tredjedel :.1v anslaget används för SIDA: s 

egen informationsvcrksamhet och ungefär två tredjedelar går till enskilda 

organisationers u-landsinformation. 

SIDA 

SIDA upplyser att verkets egen informationsverksamhct är föremål för 

en utvärdering. SIDA påtalar att anslagets reala värde urholkats. SIDA 

förordar en höjning av anslaget för information från 23 milj. kr. till 26 

milj. kr.. dvs. med 13 7c. Höjningen bör fördelas så att proportionen mel

lan bidragsgivning till enskilda organisationers informationsvcrksamhet 

och SIDA: s egen informationsvcrksamhet förblir oförändrad. 

Föredragandens ö\·ervägandcn 

De riktlinjer för u-landsinformationen. som riksdagen antog 1979. ligger 

fast lprop. 1978/79: 113. UU 30. rskr 395) . .Liksom tidigare år vill jag 

framhålla att en redovisning av de konkreta resultaten av svenska bi

ståndsinsatser bör ges ökat utrymme i informationsarbetet. Det är i rå

dande budgetläge önskvärt att de framsteg som skett i våra mottagarl~indcr 

ges berättigad uppmärksamhet. 
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Informationsanslagets storlek måste noga avvägas mot andra angelägna 

behov inom biståndet. Detta informationsanslag är högt i förhållande till 

andra informationsanslag inom statsförvaltningen. En viss uppräkning av 

den del av anslaget som används för enskilda organisationers informations

verksamhet bör dock ske. Jag förordar därför en ökning av anslaget från 23 

milj. kr. till 23 .8 milj kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsan

slag på 23 800 000 kr. 

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

137317 332 

147050000 

162275000 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
1 varav lönekostnader) 
Lokalkostnader. hemma
myndigheten 
Lokalkostnader. bistånds
kontoren 
Utlandstilliigg rn. m. 
Engångsanvisning 

SIDA 

1983/84 

421 

100673000 
(68548000) 

8 320000 

20 557 000 
17 500000 

147050000 

Beräknad ändring 1984/85 

SIDA 

+8 

+ 12 025 000 
(+ 6077000) 

+ 3910000 

+ 3 056000 
+ 3 800000 
+ 650000 

+23441000 

Före
draganden 

of 

+ 6480000 
(+ 4 780000) 

+ 3039000 

+ 2056000 
+ 3000000 
+ 650000 

+15225000 

I SIDA: s anslagsframställning betonas att ett effektivt bistånd förutsät

ter ett aktivt engagemang från givarens sida i planering. genomförande och 

uppföljning av biståndet. SIDA: s administrativa kapacitet har inte hållit 

jämna steg med kraven på ökad myndighetsmedverkan. SIDA påpekar 

också att verket i ökande grad finansierar administrativ kapacitet på sak

anslag. främst genom kontraktering av konsulter. SIDA begär åtta nya 

tjänster. 

SIDA upplyser att förhandlingar pågår med affärsbanker om möjligheten 

<tll ersätta det nuvarande systemet för län till personal inom biståndsför

valtningen med statliga garantier till banker som skulle administrera låne

verksamheten. 
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Föredragandens överväganden 

Jag delar SIDA: s uppfattning att en aktivare svensk myndighetsmedver

kan i biståndet är önskvärd. En sådan medverkan kan bidra till att effekti

viteten och kvaliteten i verksamheten förbättras. Med hänsyn till att den 

reala biståndsvolym, som SIDA hanterar, föreslås minska något, är jag 

dock inte beredd att föreslå fler tjänster. Huvudförslaget bör i huvudsak 

tillämpas. 

Det kapacitetsproblem som SIDA påtalar får i första hand lösas genom 

omprioriteringar, ytterligare koncentration av verksamheten och fortsatta 

rationaliseringar. Jag beräknar 650000 kr. för rationaliseringsåtgänler ge

nom ADB som engångsanvisning för budgetåret 1984/85. 

SIDA: s verksamhet kännetecknas bl. a. av att den omfattar en miingd 

specialområden och skall bedrivas i skilda miljöer. Det är därför rationellt 

att konsulter anlitas i stor utsträckning. Det finns dock en gräns för hur 

långt utkontrakteringen kan ske. De rena myndighetsuppgifterna skall 

förbehållas verkets tjänstemän. Utkontrakteringen får inte leda till att 

verket förlorar egen erforderlig sakkunskap. Reglerna om användning av 

sakanslag för finansiering av löpande förvaltningskostnader utgör också en 

restriktion i sammanhanget. 

Biståndsorganisationsutredningen lägger fram förslag som syftar till att 

förstärka SIDA: s administrativa kapacitet. Vid behandlingen av utred

ningens betänkande får jag således tillfälle att överväga vilka organisatoris

ka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare effektivisera SIDA: s verk

samhet. 

SIDA: s förslag att det nuvarande systemet för lån till personal inom 

biståndsförvaltningen ersätts med ett garantisystem bör genomföra.;;. Det 

ligger väl i linje med regeringens allmänna strävan att minska utlåningen 

över statsbudgeten. Statlig kreditgaranti för lån till personalen bör ersätta 

det nuvarande systemet fr.o.m. budgetåret 1984/85. SIDA bör däifor ges i 

uppdrag att utforma det nya systemet så att det kan träda i kraft vid den 

tidpunkten. Eventuella förluster på grund av statlig kreditgaranti kan 

täckas över SIDA: s myndighetsanslag. Särskilda medel för ltmgivningen 

behöver således inte anvisas. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att I. till Styrelsen för i11tematio11el/ 1m·eck/ing (SIDA) för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 162 275 000 kr., 

2. godkänna de föreslagna ändringarna av principerna för långiv

ning till personalen inom biståndsförvaltningen. 

3. medge att för budgetåret 1984/85 statlig kreditgaranti fär läm

nas för Lån till personal inom histå11d.1:fiJrrnltningen med 

5500000 kr. 
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C S. Nämnden för u-landsutbildning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Elevförmåner 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Nämnden 

13918000 

17825000 

16890000 

1983/84 

33 

8 310000 
(6010000) 
2215000 
5 800000 
1500000 

17 825 000 

Beräknad ändring 1984/85 

l\'ämnden 

+2 

+ 741000 
(+ 297 000) 
+ 75000 
- 375 000 
+ 800000 

+1241000 

Före
draganden 

+I 

+ 515000 
(+ 425 0001 
+ 75000 
- 525000 
- I 000000 

- 935000 

Nämnden för u-landsutbildning framhåller i sin anslagsframställning att 

dess administrativa bas för verksamheten - i dennas nya och utvidgade 

form - är otillräcklig. Nämriden understryker ånyo att dess lokalsituation 

utgör ett akut problem, som bör få en snar lösning. Nämnden begär att det 

inrättas en ny tjänst som inköpare och att en tjänst som bilförare överflyt

tas till nämnden från civilförsvarsstyrelsen. 

Föredragandens överväganden 

De riktlinjer för nämndens verksamhet som riksdagen antog 1981 inne

bar en väsentlig förändring av verksamheten och utökning av nämndens 

utåtriktade verksamhet (prop. 1980/81: 117. UU 23. rskr 271). Nämndens 

nya och utvidgade verksamhet ställer stora krav på planering. samordning, 

marknadsföring och information m. m. Verksamheten håller nu på att 

konsolideras. Såsom jag förutskickade i budgetpropositionen till förra 

årets riksmöte bör en utvärdering ske under innevarande budgetår. Jag har 

uppdragit åt två utredare att göra utvärderingen. De kan väntas slutföra sitt 

uppdrag under våren 1984. 

I den mån nämnden anser att den ut vidgade verksamheten kräver per

sonalförstärkningar bör tjänster i första hand inrättas och finansieras av 

nämndens samlade intäkter. Efter att ha samrått med chefen för försvars

departemctet kan jag däremot biträda förslaget att en tjänst som bilförare 

förs över från civilförsvarsstyrelsen till nämnden. 
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Jag delar helt nämndens uppfattning om den otillfredsställande lokalsi

tuationen vid Sandöskolan. Jag är f. n. inte beredd att ta slutgiltig ställning 

till hur lokalfrågan bör lösas på sikt. Chefen för försvarsdepartementet har 

i sin anmälan till statsbudgeten för 1984/85 upptagit medel för den om- och 

tillbyggnad av skolan som kan bli aktuell under budgetåret. Jag beräknar 

preliminärt 500000 kr. för de inventarier som kan komma att behövas. 

Inom anslaget har jag vidare beräknat vissa medel för rationaliseringar. 

Det är ännu oklart om de förmåner som utbetalas till eleverna vid 

Sandöskolan är att betrakta som skattepliktig inkomst. För den händelse 

elevförmånerna kommer att bedömas som skattepliktiga har jag beräknat 

ett särskilt påslag på 725 000 kr. på posten Elevförmåner. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Niimnden.fi:ir u-land.rnthi/dning för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förs lagsanslag på 16 890 000 kr. 

C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

1982/83 utgift 

1983/85 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
Programverksam het 

SAREC 

151644000 
160000000 

162 360000 

1983/84 

19 

5125000 
!3 077 000) 

154875000 

l60 000 000 

Reservation 21885000 

Beräknad ändring 1984185 

SAREC Före-

+I 

+ 675000 
(+ 373000) 
+ 33 325 000 

+34000000 

draganden 

of 

+ 360000 
(+ 154000) 
+2 000000 

+2360000 

Styrelsen för u-landsforskning (SARECJ föreslttr en höjning av anslaget 

till 194 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Det innebär en ökning med 34 

milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

SAREC: s uppgift är att främja forskning sorh kan underlätta för u-län

derna att utvecklas mot ökat sjiilvbestämmande samt ekonomisk och soci

al rättvisa. Ett centralt mål för verksamheten är att stärka nationell forsk

ningskapacitet i u-länder. Detta sker bl. a. i samarbete mellan dessa länder 

och svenska forskningsinstitutioner. SAREC har f. n. slutit avtal om direkt 

forskningssamarbete med 14 u-länder. Tyngdpunkten i de närmaste arens 
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verksamhet kommer att ligga på all fördjupa detta samarhete snarare än att 

ytterligare vidga länderkretsen. Merparten av SAREC: s resurser går dock 

fortfarande till stöd åt internationella forsknings program inom främst jord

bruks-, befolknings- och hälsoområdena. 

Under budgetåret 1982/83 uppgick de totala utbetalningarna under ansla

get u-landsforskning till 127 milj. kr. Kostnaderna för sekretariatet och 

SAREC: s administration ligger kvar på samma nivå som tidigare. dvs. 3 % 

av budgeten. 

SAREC föreslår all en forskningssekreterartjänst med särskild inrikt

ning på energiforskning inrättas. 

Föredragandens överväganden 

SAREC: s verksamhet syftar till att stödja u-ländernas strävanden att 

bygga upp en egen forskningskapacitct. Utvecklingen sedan SAREC: s 

tillkomst har understrukit behovet av en verksamhet med denna huvudin

riktning. Under de senaste åren har SAREC i flera avseenden konsoliderat 

den verksamhet som inleddes för åtta år sedan. Samarbetsprogrammen har -

funnit sin form. Flera av de stora internationella forskningsprogrammcn 

har utvärderats. Principer för stöd till enskilda projekt. i Sverige och i 

u-länder, har lagts fast. Den grundläggande filosofi som riksdag och rege

ring fastställt har prövats i praktiken och befunnits ge goda resultat. 

SAREC: s insatser har utvecklats till en viktig och självständig komponent 

i vårt utvecklingssamarbete med u-länderna. Det landinrikade samarbetet 

har visat sig vara ett värdefullt komplement till SIDA: s verksamhet. 

Verksamheten bör forsälla med hittillsvarande allmänna inriktning. 

I enlighet med den allmänna restriktivitet som gäller för myndighe!san

slagen, kan jag inte biträda SAREC: s förslag alt inrätta en ny forsknings

sekreterartjänst med särskild inriktning på energiforskning. Jag kan inte 

heller biträda SAREC: s förslag om en betydande anslagshöjning. För stöd 

främst till energiforskning och för forskarträning inom det medicinska 

området bör dock anslaget räknas upp med 2 milj. kr. 

Jag hemställer <ttt regeringen föreslår riksdagen 

att 1. godkänna de allmänna riktlinjer för verksamheten vid styrd

sen .fiJr 11-land.1forskning ( SARECJ som jag förordat i det före

gående, 

2. till SAREC för budgetåret 1984/85 anvisa cll reservationsan

slag av 162 360 000 kr. 

6 Riksdagen 1983/84. I sam/_ Nr 100. Bilaga 5 
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C 7. Nordiska afrikainstitutet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2405 500 

2 655 000 

2835000 

82 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Institutet Före-
draganden 

Personal 8 +2 +2 

Anslag 

Förvaltningskostnader 2 073 000 + 166000 + 107000 
(varav lönekostnader) (I 272 000) (+ 63000) (+ 88000) 
Lokalkostnader 582000 + 66000 + 23000 
Engångsanvisning + 50000 + 50000 

2655000 +282000 +180000 

Institutet 

I nstitutct framhåller i sin an slagsframställning att ett allt större intresse 
för Afrika märkts på senare tid och att institutets verksamhetsinriktning är 

väl ägnad att möta efte1frågan på dokumentation och information rörande 

situationen i Afrika. 

Institutet föreslår att ett förordnande som arvodesanställd forskare om

vandlas till en tjänst som forskningsassistent/forskare och att en tjänst som 

hiblioteksassistent inrättas. Vidare föreslås en förstärkning av bibliotekets 

resurser. 

Föredragandens överväganden 

Nordiska afrikainstitutet är en mycket värdefull tillgång för det svenska 

u-landskunnandet. Jag biträder förslagen att inriitta en tjänst som biblio

teksassistent och att omvandla en arvodesanställning. Det bör ske inom 

ramen för anvisade lönekostnader. För rationalisering av biblioteket och 

för bokinköp bör institutel få vissa resurser som engångsanvisning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska afrikain.1titutet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag på 2 835 000 kr. 
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C 8. Övriga u-landspolitiska insatser m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

114540406 

563195000 

468980000 

83 

Beredningen för internationellt tekniskt samarbete <BITSJ är ett av de 

statliga organ som lämnar stöd till u-landspolitiska insatser. BITS har till 

uppgift att genom tekniskt samarbete och u-kreditgivning utvidga och 

fördjupa Sveriges förbindelser med vissa u-länder. Även fonden för indu

striellt samarbete med u-ländcr (SWEDFUND), som stöder industriut

vcckling i vissa u-länder. och importkontoret för u-landsprodukter OM

POD), som främjar vissa u-ländcrs export till Sverige, lämnar u-landspoli

tiskt stöd. Viss verksamhet inom ramen för det tekniska samarbetet admi

nistreras av svenska institutet. Det gäller stipendier och utbytesprogram. 

som är särskilt inriktade på u-ländcr. 
1983/84 anvisades 563.2 milj. kr. under anslaget Övriga u-landspolitiska 

insatser m. m. Därutöver finansierades insatser för 30 milj. kr. av ointeck

nade reservationsmedel från budgetåret 198 \/82. 

BITS anslagsframställning 

Beredningen föreslår att anslaget för tekniskt samarbete för budgetåret 

1984/85 skall uppgå till I 05 milj. kr. Förslaget innebär en ökning med 15 

milj. kr. från budgetåret 1983/84. vilket beräknats med hänsyn till den 

växande efterfrågan på sådant stöd. Beredningen föreslår vidare ett anslag 

på 500 milj. kr. för u-krediter. vilket innebär oförändrad volym jämfört 

med budgetåret 1983/84. Dessutom föreslår beredningen att utfästelse om 

biståndsmedel för u-krediter. i likhet med innevarande budgetår. skall 

kunna lämnas intill ett belopp motsvarande 1.5 gånger det belopp som 

anvisas. för att anslagsmedlcn skall kunna utnyttjas effektivt. 

Tekniskt samarbete 

Det tekniska samarbetet omfattar stöd till konsultstudier. utbildningsin

satser för enskilda länder. institutionssamarbete, finansiellt stöd, försöks

utrustning, internationella kurser i Sverige samt personutbyte och kultu

rellt samarbete. Under 1982/83 har stöd lämnats till i första hand Algeriet. 

Bolivia. Costa Rica, Cuba, Dominikanska Republiken. Ecuador, Egypten, 

Jamaica. Kina. Nigeria. Pakistan. Portugal. Sudan och Tunisien. I ve~k
samheten ingår även utbildningssamarbete med Irak och Mexico. Vissa 

insatser har vidare gjorts i Jordanien. Malaysia. Panama. Peru och Soma

lia. 
Beredningen förordar att konsultinsatser för att genomföra förinvcste

ringsstudier i första hand inriktas på länder och projekt till vilka antingen 
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u-kredit eller obunden internationell finansiering kan bedömas möjlig. 

Beträffande länder som har svårigheter erhålla sådan finansiering bör 

samarbetet snarare inriktas på exempelvis utbildning och institutionssam

arbete. Under 1983/84 har beredningen möjlighet att utnyttja en tredjedel 

av anslaget för tekniskt samarbete för finansiellt stöd. Beredningen föror

dar att det finansiella stödet utformas som ett komplement till det tekniska 

samarbetet. Det bör i första hand användas för insatser avsedda att hålla 

befintlig u-landsindustri igång i s[tdana samarbetsländer som har sv[trighe

ter att lånefinansiera utvecklingsprojekt. Det bör också kunna användas 

för inköp av viss utrustning som är nödvändig för genomförande av kon

sultstudier eller utbildningsinsatser liksom för angelägna projekt som för

beretts inom det tekniska samarbetet. vilka inte ger finansiell avkastning 

och därför inte lämpar sig föi· u-kn:ditfinansiering. 

V-krediter 

U-krediter är sådana statsstödda exportkrediter som genom subventio- · 

nering med histåndsmedel kan lämnas på mjukare villkor till vissa 

u-liinder. Krediterna lämnas av AB Svensk Exportkredit (SEKJ. Under 

anslaget för u-krediter anvisas medel endast för bist<lndssubventionen. det 

s.k. gåvoelementet. 

För innevarande budgetår uppgår anslaget till 500 milj. kr.. vilket beräk

nas möjliggöra en utlåning på totalt ca 1.5 miljarder kr. Riksdagen har 

godkänt (prop. 1982/83: 100. bil. 5. UU 20. rskr 282) att utfästelse om 

gi1voelement i u-krediter under 1983/84 kan lämnas upp till 1.5 gånger 

anslaget. dvs. 750 milj. kr. Därmed förutses utbetalningarna inom ett till 

två år närma sig den anslagna medelsramen varvid uppkomna reserva

tioner under anslaget kan minska. 

BITS administratil•a kostnader 

Beredningen framhåller att de administrativa kostnadernas andel av 

utbetalningarna under den senaste femårsperioden minskat från 9 % till ca 

I 'Y{: 1983/84 samtidigt som utbetalningarna för motsvarande period ökat 

med i genomsnitt 100% per år. 

Beredningen framhåller att det tekniska samarbetet. som innefattar 

många mindre insatser. kräver relativt stora administrativa insatser. Be

redningen förutser vidare att arbetet med uppföljning och utvärdering av 

beslutade insatser kommer att öka gradvis. U-kreditgivningen förutses 

erfordra förstärkning av de administrativa resurserna för fördjupad gransk

ning av kreditansökningar och för uppföljning av påbörjade insatser. Be

redningen förordar en ökning med totalt fem tjänster. varav tre för hand

l~iggning av u-krediter. en för den internationella kursverksamheten samt 

en assistent. 

Totalt förordar beredningen att drygt 3.5 milj. kr. anvisas under 1984/85 

för bestridande av de administrativa kostnaderna. 
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U-kreditutredningen 

När systemet för u-kreditcr infördes (prop. 1980/81: 41, UU 16, rskr 122) 

förutsågs att en utvärdering av systemet skulle äga rum efter två år. 

Regeringen tillsatte följaktligen en utredningsman under hösten 1982. Ut

redningen framlade sitt betänkande ( Ds U D 1983: 2) i juli 1983. Rapporten 

har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns till

gänglig på utrikesdepartementet. 

Sammanj{lftninR m· utredninRens lwrndfiirs/ag 

Utredningen utgår inledningsvis från att målet för den svenska u-kredit

givningen är att öka flödet av kapital på förmånliga villkor till u-länderna. 

samtidigt med att den svenska exporten till dessa länder skall öka. Utred

ningen konstaterar därvid att u-krediterna har en tillräckligt positiv effekt 

på både mottagarländernas ekonomiska utveckling och pa Sveriges export 

för att motivera en konsolidering av deras plats i den svenska u-landspoliti

ken. Utredningen utgår i sina förslag ifrån att hela u-kreditvolymen inräk

nas i biståndsramen. Krediternas andel bör dock enligt utredningen inte 

tillåtas överstiga 20 % av ramen och gåvobiståndet ej behöva reduceras. 

Utredningen redovisar två alternativ för administration och medelsför

valtning vad avser u-kreditverksamheten. Enligt det första skall BITS ges 

en central roll i administrationen av en u-kreditgivning baserad på det 

existerande systemet för verksamheten. Vissa modifieringar av bered

nings- och beslutsordningen förordas av utredningen. 

Beträffande avsättning och förvaltning av budgetmedel förordas, enligt 

detta alternativ, att ett räntesubventionskonto införs, till vilket avsättning 

sker för varje lämnad u-kredit från biståndsanslagen. Räntesubventions

kontot skall föras av riksgäldskontoret för SEK:s räkning. SEK. som 

ombesörjer upplåning. skall bemyndigas att debitera kontot med de faktis

ka underskotten i finansieringen. 

Enligt det andra alternativet skall BITS. SWEDFUND och IMPOD 

sammanföras i en stiftelse, med uppgift bl. a. att förvalta en självbärande 

u-kreditfond. De för u-kreditgivningen nödvändiga budgetmedlen skall 

tillskjutas årligen som eget kapital. Fondens utlåning skall baseras på de 

tillskjutna budgetmedlen och på fondens egen marknadsmässiga statsga

ranterade upplåning. Upplåning utomlands skall ske genom SEK, som 

vidareutlånar till fonden medan upplåning i Sverige skall skötas direkt av 

fonden. Fondens eget kapital skall bli riskbärande varigenom EKN- eller 

biståndsgarantier för kreditgivningen ej behövs. Utredningen förordar det 

senare alternativet. 

Utredningen föreslår vidare att kreditvärdighet och nationalinkomst per 

capita blir avgörande vid länderval. Utredningen förordar att kraven på 

u-krediternas positiva effekter på mottagarlandets ekonomiska utveckling 

skärps. Vidare föreslår utredningen en höjning av ambitionsnivån bl. a. för 

granskning av u-kreditprojektens utvecklingseffekter. 
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I fråga om kreditvillkor föreslår utredningen att kredittiden enligt inter

nationell praxis räknas från kreditavtalets ikraftträdande samt att u-kredit

systemet avlastas kursrisker genom att utlåning normalt sker endast i 

tillgänglig valuta. 

Vidare föreslår utredningen att samtliga kostnader för u-krediterna skall 

belasta biståndsanslagen mot vilka också krediterna skall garanteras. 

. Föredragandens överväganden 

U-krediterna är ett u-landspolitiskt instrument syftande till att skapa 

breda och fördjupade relationer mellan Sverige och samarbetsländerna . 

. U-kreditcrna är avsedda att finansiera projekt av stor betydelse för den 

ekonomiska utvecklingen i samarbetslandet, för vilka svenska· varor 

och/eller tjänster cfterfrägas. Härigenom gagnas båda parter av kreditgiv

ningen. vilket för många u-länder är ett uttryck för att samarbetet sker 

mellan jämställda parter. 
Utgångspunkten för kreditgivningen är de av riksdagen fastlagda målen 

för allt svenskt utvel:klingssamarbctc. Det innebär att mottagarliindcrnas 

utvecklingspo\itik och utformningen av kreditstödet bör stå i överensstäm

melse med dessa mål. Eftersom produktiva investeringar. som ger ekono
misk avkastning. bäst lämpar sig för kreditfinansiering. är det rimligt att 

u-krediterna främst tillgodoser målen om tillväxt och ekonomiskt oberoen

de. 
Kravet på att u-krcditerna skall användas för upphandling av svenska 

varor och tjänster utgör en restriktion i förhållande till det övergripande 

målet att projekten skall ha utvel:klingsfrämjande betydelse för mottagar

landet. Denna inskränkning vid valet av projekt torde ha begränsad bety

delse för möjligheterna att på ett effektivt sätt bidra till u-ländernas utveck

lingssträvanden. eftersom konkurrenskraftiga svenska resurser finns inom 

ett stort antal av de områden som u-länderna prioriterar för sin utveckling. 

Det innebär också att något särskilt mål för främjande av svensk export 

och svenskt resursutnyttjande inte uppstiills för u-kreditgivningen. De 

eftersträvade exporteffekterna uppnås genom kravet på upphandling av 

svenska varor och tjänster. 
Den utvärdering av u-kreditsystcmet, som redovisats i betänkandet 

'"U-krediter - en del av vårt u-landssamarbctc'" (Ds UD 1983: 2) har 

resulterat i förslag till åtgärder bl. a. för att höja utvecklingseffekten av 

u-kreditgivningen och för att förenkla berednings- och beslutsförfarandet. 

Jag delar utredningens uppfattning. som ol:kså stöds av flertalet remiss

instansa, alt u-kreditsystcmets karaktär av utvecklingspo\itiskt instru

ment bör förstärkas. Denna strävan bör främst komma till uttryck i valet 

av länder och projekt som skall komma ifråga för kreditgivning. Jag avser 

att i det följande redovisa vissa förslag i den riktningen. 
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Metoderna för projektval och projektgenomförande kan också anpassas 

så att projektens utvecklingsfrämjande betydelse på ett effektivare sätt än 

hittills kan säkerställas på förhand. Dessutom kan åtgärder vidtas för att ta 

tillvara erfarenheterna av kreditgivningen i beredningen av nya insatser. 

Möjligheterna att ta initiativ till u-kreditfinansicring av ett projekt är 

härvid av betydelse. För närvarande tas initiativet av det svenska företag 

som är intresserat av leveransen. I enstaka fall har enskilda u-ländcr 

initierat en u-kredit. Förfrågningar och förslag från samarbetsländerna om 

u-kredit kan förutses öka i takt med att länderna vinner erfarenhet av 

systemet och också som en följd av det växande tekniska samarbetet. som 

med stöd till förinvesteringsstudier syftar till att lägga grunden för u-lan

dets överväganden om projektgenomförande och projektfinansiering. 

Jag anser. i likhet med utredningen och många remissinstanser, all 

initiativ till u-kreditfinansiering i ökad utsträckning bör kunna komma från 

samarbetsländerna. Sådana initiativ ter sig särskilt önskvärda då de före

gålls av tekniskt samarbete som tillfört det kreditberedande organet kun

skaper om projekten. Det ligger samtidigt ett värde i att leverantörsföretag 

även fortsättningsvis bereds tillfälle att ansöka om u-kredit, dels för att 

möjligheten till u-kreditfinansiering ännu inte är tillräckligt känd bland 

samarbetsländerna och dels för all möjliggöra en spridning av kreditgiv

ningen till sektorer och produkter där u-ländernas efterfrågan begränsas av 

otillräcklig kunskap om tillgängliga svenska resurser. Det kan i samman

hanget noteras att nästan alla u-krediter som initieras av företagen avser 

projekt som samarbetsländerna själva infordrat anbud på och som de 

följaktligen prioriterat för genomförande. 

Ett yllcrligare steg i riktning mot all öka samarbetsländernas engage

mang i den process som föregår det enskilda kreditbeslutet vore all träffa 

särskilda överenskommelser med enskilda länder om u-kreditgivningen 

och möjligen också om det tekniska samarbetet. Fördelarna med sådana 

överenskommelser måste emellertid vägas mot nackdelarna. De senare 

avser främst risken för att nexibiliteten i systemet går förlorad och att 

förutsättningarna för upphandling i internationell konkurrens undergrävs. 

Det kan även uppstå förväntningar i mottagarlandet om en u-kreditgivning 

som man på svensk sida saknar möjlighet all infria varvid syftet med ett 

intensifierat samarbete kan spolieras. 

Jag anser mot den bakgrunden att överenskommelser om· u-kreditgiv

ning bör övervägas endast om särskilda omständigheter talar för en regle

ring av samarbetet. Sådana omständigheter kan föreligga då krediterna är 

avsedda att utgöra en del av ett bredare ekonomiskt och politiskt samar

betsprogram. Överenskommelserna bör reglera principer och former för 

u-kreditgivningen medan reglering av den beloppsmässiga volymen bör 

anstå till dess att projekt har identifierats och prövats på svensk sida. Jag 

räknar med att överenskommelse om u-kreditgivning skall kunna prövas 

med något eller några enstaka u-länder. Erfarenheterna av sådana eventu-
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ella arrangemang bör läggas till grund för fortsatta överväganden i denna 

fråga. 

Finansiering <H" u-kreditgi1·11inge11 

Det nuvarande u-krcditsystemet innebär att biståndsmcdel, i form av ett 

gåvoelement. tillförs statsstödda svenska exportkrediter, som beviljas av 

AB Svensk Exportkredit (SEK). Gåvodementet är ett uttryck för kredi

tens förmånlighet. Det beräknas enligt en särskild formel och uppgår · 

numera till 25 r./(. Hittills har gavoelementct främst använts för att sänka 

räntan även om möjlighet funnits att använda det för förlängning av amor

teringstiden eller för att åstadkomma en amortcrini;sfri period. Detta har 

varit en följd av att u-kreditgivningen baserats på de regler som gäller för 

exportkrediterna. Dessa innebär vidare att kredittiden räknas från presta

tionens fullgörande (leverans. överlämnande eller idrifttagandel. Det inne

bär att u-krediterna hittills haft en inbyggd och icke redovisad amorterings

fri period med åtföljande längre total kredittid om jämförelse görs med de 

av OECD/DAC antagna rekommendationerna al\ räkna kredittiden fran 

datum för kreditavtalets ikrafttriidande. 

Till följd av att u-kreditsystemet hittills utgjort en p{1byggnad p{1 export

kreditgivningen har vidare kostnaderna fördelats mellan biståndsanslaget 

och industridepartementets anslag för det statliga stödet för exportkredi

terna. De kostnader som har belastat biståndsanslaget har beräknats enligt 

en särskild formel och avförts från anslaget för u-krediter medan de faktis

ka kostnaderna för det enskilda budgetåret har redovisats under industri

departementets huvudtitel (B 18. Ersättning för extra kostnader för förmån

lig kreditgivning till u-länder). U-kreditutredningen har närmare belyst det 

komplicerade förfaringssättet och de otillfrcdställande resultat som erhål

lits av de metoder för beräkning av gåvoelcmentet och för kostnadsfördel

ningen som hittills har tillämpats. 

I prop. 1982/83: I 00. bil. 5. konstateras att det finns anledning överväga 

en ändring av u-kreditsystemets finansiering. Syftet med ändringen skulle 

vara att åstadkomma ett sammanhållet system för u-kreditgivning och för 

risktäckning av u-krediterna utan att de positiva erfarenheterna av tidigare 

verksamhet går förlorade. 

Jag förordar i enlighet härmed en omläggning av finansieringen av u-kre

ditcrna som innebär att de frikopplas från det statsstödda exportkredit

systcmet. Kreditgivningen bör iivcn fortsättningsvis baseras på upplånade 

medel för kapitalbehovet och i princip avse upphandling av svenska varor 

och tjänster. Medel från bistandsanslagel skall användas för all u-länderna 

skall kunna utnyttja de upplånade medlen på förmånliga villkor. U-kreditcr 

som förutsätter statlig kreditgaranti bör försäkras mot den befintliga säker

hetsreserven och ytterst bistandsanslagen. 

Upplåningen av erforderligt kapital skall ombesörjas av AB Svensk 

Exportkredit (SEK) inom ramen för detta organs reguljära verksamhet. 
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Beredningen för internationellt tekniskt samarbete (BITS) skall stå som 

huvudman för kreditgivningen. BITS skall vidare motta ansökningar om 

u-kredit samt fatta beslut om krediterna och deras villkor samt om kredit

garantier. Ett särskilt avtal bör träffas mellan BITS och SEK om att SEK. 

- på uppdrag av beredningen och för dess räkning - skall verkställa och 

administrera utlåningen. Garantigivningen skall administn:ras av export

kreditnämnden (EKN). som också fortsätter att förvalta den siikerhetsre

serv som står som säkerhet för garantigivningen. 

Med denna uppläggning av u-kreditsystemet kommer samtliga kostnader 

för kreditgivningen att belasta biståndsanslagen. Det blir därmed naturligt 

att krediternas utvecklingsorientering betonas ytterligare. 

Omläggningen möjliggör vidare en renodling av de uppgifter som åvilar 

de berörda myndigheterna och organen. Samtidigt som beredning och 

beslutsfattande rörande krediterna samlas hos en myndighet. BITS. kan 

verkställigheten och den tekniska hanteringen skötas av SEK och EKN 

som har erfarenhet och goda resurser för dessa uppgifter. Därmed uppnås 

den tidigare uttalade avsikten att åstadkomma ett sammanhållet system för 

främjande av samarbetsländernas utveckling. Av det stora antal remissin

stanser som har uttryckt en uppfattning i denna fråga. delar de flesta de 

ovan anförda synpunkterna på modell för finansiering och administration 

av u-kreditsystemet. 

Kostnadsberäkning och anslagsbelastning 

Som en följd av att samtliga kostnader för u-kreditgivningen skall belasta 

biståndsanslaget. kan beräkningcn av kostnaderna och reglerna för belast

ningen av dessa kostnader på biståndsanslaget. förenklas jämfört med nu 

gällande ordning. Jag förordar att budgetmedel. motsvarande kostnaderna 

för gåvoelementet. avsätts i anslutning till att en kredit lämnas. Eftersom 

dessa medel kommer att tas i anspråk under kreditens hela löptid bör 

kostnaden nuvärdeberäknas. dvs. åsättas det värde som medlen har vid 

den tidpunkt avsättningen görs. De medel som avsätts skall tillföras ett 

särskilt räntebärande konto som. i BITS namn. förvaltas av riksgäldskon

toret och disponeras av SEK i avvaktan på att medlen tas i anspråk för 

mottagarlandets räkning. Det ankommer på fullmäktige i riksgäldskontoret 

att besluta om vilka räntevillkor som skall gälla för de till kontot avsatta 

medlen. Den här förordade utformningen ansluter sig till det av utredning

ens förslag som tillstyrkts av den övervägande delen av remissinstanserna. 

Den.här föreskrivna ordningen för beräkning av u-kreditsystemets kost

nader och för dess belastning på biståndsanslagen innebär att avsättningar

nas storlek blir beroende bl. a. av upplåningskostnaderna. de diskonterade 

utlåningskostnaderna, budgetmedlens förräntning och storleken på det 

gåvoelement som åsätts de enskilda krediterna. Jag kommer senare att 

föreslå att regeringen ger BITS i uppdrag att utarbeta regler för hur avsätt

ningarna skall beräknas med hänsyn tagen till de olika faktorer som påver

kar kostnaderna för kreditgivningen. 
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Kreditl'illkor 

V-krediterna lämnas numera med en förmånlighetsgrad på 25 % . Jag 

förordar att u-krediterna även framgent skall lämnas med en förmånlig

hetsgrad på. i normalfallet, 25 %. Om särskilda skäl talar för ett högre 

gåvoelement anser jag dock att en förmånlighet på högst 30 %. i enstaka fall 

skall kunna accepteras. 
Beräkningen av gåvoelementet bör baseras på OECD/DAC:s normer. 

Det innebär att kredittiden skall räknas från tiden för kreditavtalets ikraft

trädande. Jag konstaterar att detta innebär att gåvoelementct i u-krediterna 

i högre grad än hittills kan användas för att medge längre kredittid och 

amorteringsfrister. Kredittiden bör i enstaka fall kunna uppgå till 20 år. 

Amorteringstiden bör i princip bestämmas med hänsyn till projektets upp

arbetningstid. 

DAC:s normer för beräkning av kredittiden innebär en viss skärpning av 

kredit villkoren vid ett bibehållet gåvoelement på 25 %. Jag bedömer att en 

sådan skärpning kan accepteras. De projekt som kan komma ifråga för 

u-kredittinansiering bör normalt ge en sådan avkastning att de därmed 
förenade linansieringsvillkoren kan bäras av projektet. Det är vidare ange

läget att undvika det större ansvarstagande för projektens genomförande 
som skulle följa med att en betydande del av en insats· finansieras med 

biståndsmcdel: u-krediterna bör i huvudsak utnyttjas för projekt inom 

områden där mottagarlandet har kompetens och kapacitet att ansvara för 

projektens genomförande. Ett högre gåvoelement skulle dessutom kunna 

reducera omfattningen .av konkurrens vid projektupphandlingen vilket 

skulle försvåra möjligheterna att säkerställa att biståndsmedlen kommer 

u-landet snarare än företaget tillgodo. Slutligen anser jag att olägenheterna 

av ökande kreditsubventioner i världshandeln talar för ett bibehållande av 

ett gåvoelement på 25 (>6. 

Garantiordning 

V-krediterna garanteras f. n. av EKN. med undantag för u-kreditcr till 

programländerna för svenskt bilateralt bistånd. vilka garanteras över den 

särskilda säkerhetsreserven mot biståndsanslagen. Om särskilda skäl före

ligger kan sådan s.k. biståndsgaranti medges även i samband· med u-kredit 

till annat land. 

För att täcka eventuella förluster på krediter som omfattas av bistånds

garantier har en särskild säkerhetsreserv upprättats, vilken förvaltas av 

EKN på uppdrag av regeringen. Säkerhetsreservcn har förutsatts uppgå 

till 10% av det samlade garantibelopp den ligger som säkerhet för. Vid 

utgången av 1982/83 uppgick säkerhctsreserven till 57 milj. kr. som säker

het för garantiförbindelser på 444 milj. kr. 

V-krediterna bör även fortsättningsvis i normalfallet kunna erhålla stat

lig kreditgaranti. V-kredit skall också kunna lämnas i de fall företaget 
ifråga självt står risken eller skaffar annan godtagbar garanti. Den statliga 
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garantigivningen bör i princip ske på försäkringsmässig grund innebärande 

att intäkterna på sikt skall täcka kostnaderna. Härav följer att garantigiv

ningen skall vara förenad med premiebetalning av garantitagaren. 

Premiesättningen bör utformas med utgångspunkt i EKN:s premie

tariffer. Hänsyn bör emellertid också tas till att u-krediterna förutses 

kunna lämnas med relativt lång amorteringstid. varvid premierna naturli

gen blir högre. De bör dock inte sättas så högt att de omöjliggör sådan 

längre amorterings tid. 

V-krediter som förutsätter statlig kreditgaranti skall från och med bud

getåret 1984/85 garanteras över den särskilda säkerhetsreserven mot bi

ståndsanslagen. U-kreditgivni11gen bör inriktas på länder som bedöms vara 

kreditvärdiga eller på viss sikt få tillfredsställande betalningsförmåga. 

Säkerhetsreserven består i första hand av medel från premieinbetalning

ar. Dessutom kan säkerhetsreserven vid behov tillföras medel från u-kre

ditanslaget. Därmed möjliggörs ett något högre risktagande iin vad som 

vore försvarligt om endast premiemedel tjänade som säkerhet för garanti

givningen. U-krcditanslaget skall även belastas om utbetalningarna för 

eventuella skadefall skulle komma att överstiga medlen i säkerhetsreser

ven. 

Beslut rörande u-kreditgaranti skall fattas av BITS, som skall grunda 

sina ställningstaganden på yttrande från EKN. EKN: s yttrande bör tillmä

tas avgörande vikt för det slutliga garantibeslutet. Det bör avse förslag till 

ställningstagande rörande relevanta försäkringstekniska frågor samt inne

fatta en bedömning av kreditrisken avseende det enskilda samarbetslandet 

och en rekommendation till beslut i garantifrågan. 

EKN skall även fortsättningsvis förvalta säkerhetsreserven på regering

ens uppdrag samt administrera garantierna. EKN skall tillställa regeringen 

en redovisning av omfattningen av säkerhetsreserven och utfallet av garan

tiverksamheten en gång årligen och i övrigt i mån av behov. 

Med anledning av här föreslagna ändringar av garantiordningen· bör 

BITS. i samråd med EKN. utforma ett premiesystem för u-kreditgarantier 

samt i övrigt överväga behovet av särskilda regler för krediter med längre 

amorteringstid än dem som EKN normalt medger. Jag avser vidare lämna 

regeringen förslag på den ordning som skall gälla för utnyttjande av medel 

från u-kreditanslaget för täckande av skadefall. 

Den föreslagna garantiordningen kan medföra att u-kreditanslaget in

tecknas på ett sätt som leder till att utlånings volymen varierar från budget

år till budgetår. även om medelsanvisningen för verksamheten skulle vara 

oförändrad. lnrik.tningen på länder som är kreditvärdiga eller på viss sikt 

bedöms bli det bör dock minska den risken. Dessutom har variationer i 

utlåningen mindre betydelse för u-kreditverksamheten som till skillnad 

från det landprogrammcrade biståndet inte grundar sig på beloppsmässiga 

ramåtaganden gentemot enskilda mottagarländer. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet· 92 

Liinderm/ 

U-kreditgivning kan komma ifråga för u-länder vilkas utvecklingspolitik 

ligger i linje med de svenska biståndspolitiska målsättningarna. Hittills har 

merparten av kreditgivningen inriktats på länder med vilka Sverige bedri

ver tekniskt samarbete och på programländerna för svenskt bilateralt 

bistånd. Antalsmässigt har krediterna fördelats jämnt mellan de två länder

grupperna. Programländerna har dock erhållit en större andel. eller närma

re 70 <;f,, av det totala kreditbeloppet. 

·Beträffande ländcrvakt vid u-kreditgivningen ser jag inga skäl att frångå 

den principiella inriktning som fastlades i samband med att u-kreditsyste

mct infördes. De länder som kan bli aktuella bör emellertid. såsom u-kre

ditutredningen förordat, vara kreditvärdiga. eller på viss sikt bedömas få 
en tillfredsställande återbetalningsförmåga. Kravet p~t kredit värdight:t har 

understrukits av flertalet remissinstanser samtidigt som svårigheten att 

bedöma den på längre sikt har framhållits. 

Det innebär att u-krcditgivning kan aktualiseras för kreditvärdiga länder 

med vilka tekniskt samarbete bedrivs och med vilka ett långsiktigt bilate

ralt utvecklingssamarhete äger rum. Jag räknar med att den hittillsvarande 

kretsen av mottagare av u-krediter kan komma att vidgas till fler låg- och 

medelinkomstländer. Jag anser att enstaka u-krediter till att bö1ja med bör 
kunna aktualiseras för vissa av dessa länder, särskilt vid kreditgivning i 

samverkan med andra finansiärer. t. ex. internationella linansieringsorgan 

som Yärldsbanken, regionalbankerna eller Nordiska Investeringsbanken. 

om projekten som sådana förutses ha en hög utvecklingseffekt. 

Jag förordar att beslut om enstak<1 u-krediter till nya länder skall fattas 

av BITS. som bör grunda sina ställningstaganden på här redovisade rik,t

linjer och sådana som regering och riksdag från tid till annan beslutar om. I 

de fall nya länder förutses komma ifråga för en mera fortlöpande u-kredit

givning, t. ex. inom ramen för övergripande samarbetsöverenskommelser, 

förordar jag att beslut härom skall fattas av regeringen. 

Projektml 

I prop. 1980/81:41 (LJU 16. rskr 122) angavs att u-kredit bör utnyttjas 

endast för finansiering av sådana projekt som ökar mottagande u-lands 

betalningsförmåga eller har annan utvecklingsfrämjande effekt. BITS har 

på denna grundval utarbetat vissa riktlinjer för val av insatser som skall 

beviljas u-kredit. Under förutsättning att ett projekt är prioriterat av sam

arbetslandet och att det är förberett och utformat på ett tillfredsställande 

sätt förordar jag att följande riktlinjer avseende projektval bör vara vägle

dande för u-kreditgivningen: 

- identifierbara projekt till skillnad från löpande leveranser. 

- projekt som ger direkt avkastning eller skapar förutsättning för sådan 

direktavkastande verksamhet, 

- projekt som genererar väsentliga intäkter eller besparingar i utländsk 

valuta. 
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- projekt som avser produktion för den inhemska marknaden bör vara 

inriktade på basnyttigheter för relativt stora delar av befolkningen i 

landet eller i en region. 

Projekten bör upphandlas i internationell konkurrens för att en rimlig 

prisnivå skall kunna fastställas. Förhandlingsupphandling bör kunna ac-· 

cepteras endast om u-landet av särskilda skäl så önskar och konkurrens

kraftiga priser erbjuds. 

I remissbehandlingen av u-kreditutredningcn har framhållits att många 

u-länder, och i synnerhet de fattigaste, behöver förbättra utnyttjandet av 

den befintliga produktionsapparaten, inte minst inom industrisektorn, sna

rare än att nyinvestera. V-krediterna skulle därvid vara nyttiga främst för 

länder som i mindre utsträckning än exempelvis programländerna behöver 

stöd för rehabilitering, underhåll och drift. Jag delar denna uppfattning. 

Den hittillsvarande u-kreditgivningen har främst inriktats på energiprojekt 

och investeringar i fysisk infrastruktur. Industriprojekt som stötts med 

· u-krediter har också avsett modernisering eller utbyggnad av befintliga 

anläggningar. V-krediterna bör även framgent i huvudsak inriktas på inve

steringar som syftar till utveckling av energisektorn. infrastruktur och 

industri. Inom industrin bör rehabiliteringsprojekt även framdeles kunna 

komma ifråga. om projekten överensstämmer med de riktlinjer som jag i 

det tidigare har redovisat. Jag vill i detta sammanhang också nämna att 

möjlighet bör finnas att utnyttja u-kreditanslaget för finansiering av sam

nordiska projekt. 

V-kreditutredningen betonar att en huvudregel bör vara att u-krediterna 

inriktas på projekt där andra anbud i den internationella konkurrensen är 

subventionerade med särskilt förmånliga krediter (s.k. defensive match

ing). Flera remissinstanser har invänt mot detta förslag och hävdat att en 

sådan huvudregel skulle bidra till att göra u-krediterna till ett renodlat 

instrument för exportfrämjande. 

I den hittillsvarande u-kreditgivningen har omkring 80% av utfästelserna 

avsett projekt där upphandlingen skett i någon form av internationell 

konkurrens. Det har bidragit till att en rimlig prisnivå erbjudits och givit ett 

visst mått av garanti för att gåvoelementet tillförs samarbetslandet. Med en 

huvudinriktning på projekt upphandlade i internationell konkurrens erhålls 

också en smidig förening av bindning till upphandling i Sverige och interna

tionell anbudsbedömning. 

Jag ser däremot inga skäl för en huvudregel om att inrikta u-krediterna 

på projekt som är föremål för subventionerad konkurrens. Liksom hittills 

bör u-krediter kunna erbjudas, där en sådan konkurrenssituation förelig

ger. Självfallet gäller även här kravet på att projekten har tillfredsställande: 

ut vecklingseffekt. · · 

Beredning och administration 

Beredning och administration av u-kreditsystemet är förlagda till BITS. 

EKN och SEK. Vid kreditgivning till programländer medverkar även 
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SIDA i beredningsprocessen samt regeringen vad avser beslut om kredit

garanti mot biståndsanslagen. Li-kreditsystemet har hittills varit uppbyggt 

på och fungerat i enlighet med det befintliga statsstödda exportkreditsyste

met 'kompletterat med en biståndsmässig prövning av BITS och. i före

kommande fall. av SIDA. 

Li-kreditutredningen framhåller att den nuvarande beslutsordningen är 

komplicerad. Samtidigt framhåller utredningen att den kritik som framförts 

har gällt ordningen som sådan snarare än det sätt på vilken den tillämpats. 

U-kreditverksamheten har enligt utredningen i praktiken skett betydligt 

effektivare än det komplicerade systemet och de knappa personalresurser

na kan ge anledning förmoda. Jag delar utredningens uppfattning härvid

lag. 

Som jag nämnde skall BITS ges det administrativa huvudansvaret för 

u-kreditgivningen. Det innebär att ansökan om u-kredit skall ställas till 

BITS som också skall fatta beslut om kreditvillkor och om u-kreditgaranti. 

När en u-kredit avser ett programland skall SIDA:s yttrande inhämtas om 

projektet har anknytning till den reguljära biståndsverksamheten. SIDA 

bör även beredas tillfälle att uttala sig om andra projekt i programländerna 

som är aktuella för u-kreditfinansiering. SEK:s ansvar för u-krediterna 

skall innefatta upplåning av e1forderligt kapital samt verkställighet och 

administration av kreditgivningen. EKN skall förvalta garantierna och 

säkerhetsreservcn samt avge yttrande om mottagarländernas kreditvär

dighet och om relevanta garantitekniska frågor. 

Beredningens uppgift bör även fortsättningsvis koncentreras till gransk

ning av föreslagna projekt. Liksom hittills bör utomstående expertis anlitas 

vid behov. Med den personalförstärkning som jag kommer att föreslå 

möjliggörs en fördjupad granskning i syfte att b_ättre säkerställa att u-kredi

terna används för projekt med hög utvecklingseffekt. Personalförstärk

ningen kommer även att behöva utnyttjas för beredningen av projektför

slag som initierats av de enskilda samarbetsländerna eller som kommer 

upp i anslutning till kontakter med internationella finansieringsorgan. Hit

tillsvarande erfarenheter av sådana projektförslag är att de kräver större 

beredningsinsatser. Icke desto mindre anser jag en sådan utve-=kling önsk

värd som ett led i strävandena att framhäva u-kreditgivningens utveck

lingsorientering. 

I takt med att u-kreditfinansierade projekt börjar genomföras ökar beho

vet av projektuppföljning och utvärdering. Jag förutsätter att BITS utarbe

tar rutiner härför. 

Det ingår i biståndsorganisationsutrcdningens direktiv att granska de 

principer som gäller för sammansättningen av biståndsorganens styrelser. 

Den framtida sammansättningen av BITS styrelse får bedömas i ljuset av· 

utredningens överväganden. 
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Anslag för budgetåret 1984/85 

För budgetåret 1983/84 finns 500 milj. kr. anvisat för u-kreditgivningen 

under anslaget C 9. Dessa medel beräknas medge en kreditvolym på ca 

1500 milj. kr. Kostnaderna för u-krediter som beviijats t. o. m. innevaran

de budgetår belastar såsom hittills anslaget B 18 under tolfte huvudtiteln. 

Som en följd av att u-kreditanslagen ökat snabbt och utbetalningarna 

med nödvändighet släpat efter föreligger betydande outnyttjade anslag för 

u-kreditgivning. Anslaget för 1984/85 kan därför beräknas till 375 milj. kr. 

Innevarande budgetår får utfästelser om gåvoelement lämnas som upp

går till 750 milj. kr. För att en fortsatt gradvis expansion av kreditgivning

en skall kunna ske bör BITS bemyndigas att för 1984/85 göra utfästelser 

om gåvoelement som uppgår till 900 milj. kr. En sådan utfästelseram skulle 

medge utfästelser om en total kreditvolym i storleksordningen 2.5-3 mil

jarder kr. Det bör därvid beaktas att ungefär hälften av gjorda utfästelser 

erfarenhetsmässigt ej leder till affär. 

Tekniskt samarbete 

Det tekniska samarbetet har visat sig vara ett ändamålsenligt instrument 

för fördjupade relationer med vissa u-länder. 

Jag har med tillfredsställelse noterat att beredningen ägnar ökad upp

märksamhet åt möjlighe~erna att utnyttja olika samarbetsformer under 

olika skeden av projektidentifiering och -genomförande. Därmed avses 

t. ex. u-kreditfinansiering av projekt som identifierats genom det tekniska 

samarbetet. Jag ser det därför som en fördel att konsultinsatser för att 

genomföra förinvesteringsstudier i första hand inriktas på länder och pro

jekt till vilka antingen u-kredit eller obunden internationell finansiering kan 

bedömas möjlig. Med länder som har svårigheter erhålla sådan finansiering 

bör samarbetet. i enlighet med beredningens förslag. inriktas på exempel

vis utbildning och institutionssamarbete. I enstaka fall anser jag också att 

projekt som identifierats genom det tekniska samarbetet skall kunna följas 

upp med begränsade insatser i form av finansiellt stöd om t. ex. inköp av 

nödvändig utrustning inte kan lånefinansieras p.g.a. att landet har begrän

sad återbetalningsförmåga. Omfattningen av finansiellt stöd för sådana 

enskilda projekt får avgöras från fall till fall med hänsyn till landets förmå

ga att självt planera och använda den utrustning som finansieras. Dock bör 

det finansiella stödet sammantaget inte överstiga en tredjedel av medlen 

för tekniskt samarbete. 

De internationella kurserna i Sverige har visat sig vara ett värdefullt 

inslag i det tekniska samarbetet. Efterfrågan från u-länderna har varit stor. 

Det är därför angeläget att beredningen följer upp den verksamhet som 

redan bedrivs vilket bör kunna ge impulser till ytterligare kurser inom 

områden där Sverige har goda resurser. 

Det tekniska samarbetet är inriktat på vissa i huvudsak mindre fattiga 

u-länder. För det fall att kretsen av mottagare av u-krediter utvidgas 
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räknar jag med att sådana nya länder också skall kunna komma ifråga för 

tekniskt samarbete. 

Jag förordar att anslagsposten tekniskt samarbete beräknas till totalt 

87595000 kr. för budgetåret 1984/85. Av dessa medel räknar jag med att 

högst 6 300000 kr. skall användas för personutbyte och kulturellt samarbe

te som administreras av svenska institutet. 

BITS administrativa kostnader 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader) 
I ,o\;alkost nader 

1983/84 

9 

2 175 000 
(I 467 OOOl 

230000 

2405000 

Beräknad ändring 1984/85 

Bered- Före-
ningcn draganden 

+5 +3 

+I 045000 + 735 000 
(+ 80-' 0001 ( +h22 OOOl 
+ 70000 + 20000 

+1115000 +755000 

BITS roll i beredningen och förvaltningen av u-kreditgivningen ökar i 

betydelse som en följd av de ändringar av u-kreditsystemct som jag föror

dar. Det tek.niska samarbetet. som utvecklats mycket gynnsamt. fortsätter 

att expandera. BITS kansli, som redan iir hårt belastat. behöver sftlcdes 

förstärkas. Jag föreslår därför att BITS tillförs tn: nya tjänster: en byrå

chef. en kvalificerad handläggare och en assistent. Som en följd av att 

chefsskapet för BITS blivit allt mer krävande och ansvarsfyllt föreslår jag 

vidare att den extra ordinarie tjänsten som kanslichef omvandlas till en 

ordinarie tjänst som direktör med beteckningen p. ·BITS administrativa 

kostnader för budgetåret 1984/85 beräknas till 3 160 000 kr. 

Skadcfall i samband med s.k. u-garantier 

En möjlighet att särbehandla export av betydelse för u-ländernas ekono

miska ut veckling tillkom 1962 då riksdagen beslutade att siirskilda garanti

er kunde lämnas för export till u-länder. Dessa s.k. u-garantier utnyttjades 

i huvudsak för att medge särskilt förmånliga betalningsvillkor. 

Riksdagen beslutade 1966 att de förluster pt1 u-garantierna. som inte 

tiicktes av den särskilda säkerhetsreserv som byggts upp av premier för 

garantierna. skulle finansieras över biståndsanslagen. Denna ordning iind

rades 1978 då riksdagen beslutade att risktiickningen skulle lyftas av hi

ståndsanslagen (prop. 1977/78: 135. UU 1978/79: I. rskr 9J. Underskott i 

u-garantisystemet helastar såkJcs numera samma anslag som underskott i 

det s.k. normalgarantisystcmet. 

1981 trädde det s.k. u-krcditsystemet i kraft. U-krcditer till program

länder garanteras mot en särskild säkerhetsreserv och ytterst mot bi

ståndsanslagen. Som framgått tidigare föreslår jag att alla u-kreditcr fram-' 
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gent i princip skall garanteras mot denna säkerhetsreserv. U-garantierna 

lämnades på sin tid efter en prövning av de ifrågavarande pro_iektens 

utvecklingseffekt och uppvisar också i övrigt påtagliga likheter med de 

garantier som numera lämnas för u-krediter. Mot den bakgrunden finner 

jag det naturligt att de kostnader som uppkommit eller kan uppkomma till 

följd av skadefall i samband med alltjämt utestående u-garantier till pro

gramländer - beviljade före den I juli 1979 - också finansieras över 

biståndsanslagen. De kostnader som därigenom kan komma att belasta 

biståndsanslagen kan uppskattas till 80 milj. kr. 

Jag vill understryka att de fordringar som det här är fråga om i första 

hand hör återvinnas genom överenskommelser med giildenärsliinderna. 

Det kan eventuellt ske genom att landramsmedel indirekt utnyttjas. Bara i 

den mån skulderna inte kan regleras genom särskilda överenskommelser 

och ifrågavarande premier inte förslär. kan det bli aktuellt att täcka kostna

derna med medel från biståndsanslagen, i förekommande fall anslaget C 8. 

Övriga u-landspolitiska insatser m. m. 

Övrigt 

För FN-stipendier m. m. och för utrednin~ar m. m. beräknar jag 725 000 

kr. respektive 2500000 kr. under budgetåret 1984/85. 

Jag föreslår att ett belopp om totalt 468980000 kr. anvisas för Övriga 

u-landspolitisk:J insatser m. m. under budgetåret 1984/85. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att J. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjer som 

förordas under rubriken Övriga u-landspolitiska insatser 

m.m., 

2. godkänna de av mig i det föregående angivna riktlinjerna för 

u-krediter med verkan fr.o.m. budgetåret 1984/85, 

3. bemyndiga regeringen att fr.o.m. budgetåret 1984/85 besluta 

om rätt för BITS att placera medel på riintebiirande konto i 

riksgäldskontoret i enlighet med vad jag förordat i det föregå

ende. 

4. godkänna förslaget att BITS bemyndigas att för 1984/85 göra 

utfästelser intill ett belopp om 900 milj. kr. avseende gåvoelc

ment i u-krediter. 

5. godkänna förslaget att eventuella kostnader för skadefall i 

samband med särskilda garantier för export till program

lände.r, s.k. u-garantier. får belasta reservationsanslagct C 8. 

Övriga u-landspolitiska insatser m. m .. 

6. till Ö1·riga 11-la11dspolitiska insatser 111. 111. för budgetäret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 468980000 kr .. 

7. godkänna förslaget att det hos BITS fftr finnas en ordinärie 

tjänst som direktör med beteckningen p. 

7 Riksdagen 1983184. I samt. 1Vr fllO. Bilaga 5 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

Inledning 

Information om Sverige i utlandet omfattar en mängd olika kontakter 

och verksamheter. Syftet är att sprida kännedom om det svenska samhäl

let samt väcka intresse och förståelse för svenska lösningar på olika 

samhällsproblem. Det är ett utrikespolitiskt intresse att sven<.ka stånd

punkter får gehör i utlandet. Informationsverksamheten gör det möjligt för 

Sverige att aktivt delta i ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika länder och 

kulturer. Sverige tillhör ett litet språkområde vilket gör det nödvändigt för 

det svenska samhället att avsätta tillräckliga resurser för att främja utbytet 

av idcer och erfarenheter över gränserna. Det svenska kulturlivet är starkt 

beroende av kontakter och impulser utifrån. Forskning och vetenskapligt 

arbete förutsätter ett fritt utbyte av erfarenheter. Ett mångsidigt person

och kulturu1byte bidrar också på sikt till en ökad förståelse mellan olika 

länder och folk. I ett hårdnande internationellt klimat blir informationen 

om Sverige och kontakterna med utlandet en allt viktigare del av svensk 

utrikespolitik. 

D I. Svenska institutet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

l::landläggandc personal 
Ovrig persomd 

35303161 

36800000 

38 860000 

1983/84 

53.0 1 

37.5 

90,5 

Reservation 1154266 

Beräknad ändring 1984/85 

Institutet 

of 
nf 

of 

Föredra
ganden 

of 
of 

of 

1 Varav 2 tjänster avser utsända vid Svenska kulturhuset i Paris. 

Svenska institutet 

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att 

främja kultur- och erfarenhctsutbyte med andra länder och genom informa

tionsvcrksarnhet i utlandet förmedla kunskap om svenskt samhälls- och 
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kulturliv. samt svara för verksamheten vid Svenska kulturhuset Paris 

<Centre Culturel Sucdois). 

Institutet sprider information om det svenska samhället genom publika

tioner, filmer, utställningar samt en dokumentationstjänst och besöksser

vice i Sverige. Kulturutbytet främjas genom publikationer. översättnings

stöd, filmvisningar, utställningar, seminarier och personutbyte. Studier 

och forskning stöds genom stipendier. person- och forskarutbyte, kurser, 

konferenser samt bidrag till undervisning i svenska vid utländska läroan

stalter. Institutet får inom sitt verksamhetsområde mol ersättning utföra 

uppdrag och tillhandahålla produkter och tjänster. Institutet har bl. a. fått 

ansvaret för olika program som syftar till att öka kontakterna mellan det 

svenska samhället och länderna i tredje världen i form av person- och 

erfarenhetsutbyte samt kulturutbyte. 

Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och tio 

ledamöter. som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare 

för utrikes- och utbildningsdepartementen samt för kulturlivet. folkrörel

serna, de fackliga organisationerna och näringslivet. För kontakt med 

samhällsinstitutioner och andra organ. som har beröring med institutets 

verksamhet. finm. rådgivande referensgrupper som tillsätts av styrelsen. 

Den I juli 1982 infördes statlig reglering av anstiillningsvillkoren för 

institutets personal. Villkoren för direktörens anställning har emellertid 

ännu inte reglerats. Detsamma gäller skatteförhållandena för de anställda 

vid kulturhuset i Paris. Institutet har pf1talal detta i särskilda skrivelser till 

regeringen. 

Svenska institutet begär för budgetäret 1984/85 ett anslag på 41168000 

kr. under anslaget D I. 

Därutöver begärs 7 462 000 kr. under anslaget C 8. samt 870 000 kr. över 

ållonde huvudtiteln. 

Det begärda anslaget under D I. skulle innebära en ökning med 4 368 000 

kr. jämfört med innevarande budgetår. Ökningen avser dels pris- och 

löneomräkning med 3 008 000 kr.. dels höjd ambitionsnivå med 1360000 

kr. 

I pris- och löneomräkningen ing<lr höjning av lokalkostnader med 

707000 kr. samt av lönekostnader med 679000 kr. På övriga kostnader har 

huvudförslaget tillämpats med en prisomräkning av 10.8'.>c. 

Institutet föreslår därutöver förstärkning av stipendieverksamheten, in

rättande av gästbostäder för utländska kulturarbetare samt forsöksverk

samhet med stöd åt s.k. integrerad utlandsutbildning. Förstärkningen av 

slipendieverksamhelen avser återställande av antalet gäststipendier till 

den nivå som fastställdes genom riksdagsbeslut år 1971 (rskr 1971: 185). 

nytt stipendieprogram åt svenskar för utlandsstudier samt ett ökat antal 

svenska deltagare i den nordiska folkhögskolekursen i Manchester. 
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Föredragandens ih'enägandcn 
Jag föreslår i enlighet med huvudförslaget en sammanlagd ökning av 

anslaget för Svenska institutets verksamhet med 2 060 000 kr. för hudget

året 1984/85. För vissa anslagsposter har diirvid en uppriikning med en 

bidragsschahlon tillämpats. 

Tjänsten som direktör för Svenska institutet är - libom numera övriga 

tjiinster hos institutet -- statligt n::glerad. Tjänsten tillsätts av regeringen 

för en tid av högst fem år. Omförordnande får ske. Institutet har föreslagit 

alt tjänsten jämställs med verkschefstjänst och tillsätts med förordnande 

för bestämd tid, dvs. som ordinarie tjänst med beteckningen p. Jag biträder 

institutets förslag och förordar att tjiinsten inrättas fr.o.m. den I juli 1984. 

Frågan om reglering av skatteförhållandena för de anställda vid kultur

huset i Paris bereds f. n. inorn regeringskansliet. 

Vad gäller de anslag som Svenska institutet disponerar under åttonde 

huvudtiteln hänvisar jag till vad chefen för utbildningsdepartementet kom

mer att anföra senare denna dag. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfo- riksdagen att 

I. besluta att inrätta en Ljiinst som direktör för Svenska institutet 

med beteckningen p. 

, till S1·e11slw i11stit11tet för hudget;lret 1984/85 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 38 860 000 kr. 

D 2. Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I. Programvcrksamhct 
LH.:h driftsknstnad..:r 

, Investeringar 
3. Kompensation för 

prisutv..:ckling 
4. Televerkets 

kostnader 

n 670 300 

31792000 

32092000 

1 Genomsnittligt prisliig..: 19li 1/8::! 

Sveriges Riksradio AB 

Reservation 756 700 

1983/84 

Anslag 

19332000 1 

200000 

4060000 

8 200000 

H..:riiknad ändring 1984/85 

Anslagsfram
sliillning 

+ l .'i78000 
of 

+ 200000 

Föredra
ganden 

~I 000000 
of 

- 900000 

-'- 200000 

Utlandsprogrammet ( UTPl iir den enhet inom Sveriges Riksradio AB 

som svarar för programverksamhetcn för utlandet. UTP skall enligt avtalet 

mellan staten och Sveriges Riksradio AB producera och p:t annat s~itt 

anskaffa och siinda ljudradi(iprogram avsedda för mottagning i utlandet. 
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UTP:s program skall främst ge i utlandet bosatta svenskar möjlighet att få 
information om och upprätthålla kontakt med hemlandet samt hos ut

ländsk publik sprida kunskap om Sverige. Radions sändningar till utlandet 

sker på sju olika språk och riktar sig till alla världsdelar. 

Sveriges Riksradio AB begär för budgetåret 1984/85 ett anslag, exkl. 

priskompensation, av 21 110000 kr. för programverksamheten för utlan

det. Därutöver begär televerket ersättning med 8400000 kr., vilket inklu

derar andel av kapitalkostnader för den nya mellanvågssändaren i Ble

kinge, benämnd Sölvesborg MV (tidigare Skåne MV). Förslaget skulle 

innebära en anslagsökning om totalt 1778000 kr., exklusive priskompensa

tion. 

För anslagsposten l. Programverksamhet och driftskostnader begärs en 

ökning med I 578 000 kr., varav I 353 000 kr. avser en uppriikning av 

anslaget till 1982/83 års prisnivå och 225 000 kr. motsvarar ökade kostnader 

till följd av valutakursförändringar. Resterande 200000 kr. avser höjd 

ersättning till televerket. 

}"örcdragandcns ö\·crvägandcn 

För UTP. liksom för övriga företag mom Sveriges Radio, beräknas 

kompensation för kostnadsutvecklingen enligt ett kombinerat pris- och 

löneindex. 

Efter tillämpning av huvudförslaget och med beaktande av att kostnads

kompensation till UTP skall beräknas utan hänsyn till kostnadsökningar 

till följd av 1982 ärs devalvering föreslår jag en ökning av anslagsposten I. 

Program verksamhet och driftskostnader med I 000 000 kr. till 20 :n~ 000 

kr. ( 1982/83 års prisnivå). 

UTP får ur posten 3. tillgodogöra sig kompensation för budgetåren 

1983/84 och 1984/85 enligt nämnda index. Med hänsyn till den ingiiende 

reservationen beräknar jag denna anslagspost till 3 160000 kr. Basen för 

beräkning av kompensation för prisutvecklingen kommer under budgetåret 

1984/85 att utgöras av dels anslagsposten I. dvs. 20 332 000 kr .. dels kom

pensationen för prisutveckling under budgetåret 1983/84. Av ersättningen 

till televerket. 8400000 kr.. avser I 000000 kr. andel av kapitalkostnader 

för Sölvesborg MV. 

Jag beräknar sålunda en total ökning av anslaget med 300000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till .'freriges Riksradios program1·erksamhet .fi'ir utlandet för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 32 092 000 kr. 
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D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10501206 

10900000 

11 870000 1 

1 Inkluderar engangsbidrag på 250000 kr. 

Reservation 

102 

43079 

Från anslaget linansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte 

med utlandet som sker genom utrikesdepartementets press- och informa

tionsenhet (anslagsposten _I. Samordnad informationsverksamhet) samt 

bidrag till Svensk-internationella pressbyrån och lngenjörsvetenskapsaka

demien. 

1. Samordnad informations
verksamhct 

, Bidrag till Svensk
internationella 
pressbyrån 

3. Bidrag till lngen
jörsvetenskaps
akademien 

1983/84 

Anslag 

8156000 

1695000 

I 049000 

Beräknad ändring 1984/85 

Anslagsfram
ställning 

+ 135 000 

+368000 

Före
draganden 

+804000 1 

+ 115000 

+ 51000 

1 Inklusive engångsbidrag på 250000 kr. för press- och informationsinsatscr i sam
band med Stockholmskonferensen. 

Inom press- och informationscnheten fördelar informationsbyrån medel 

från detta anslag främst till de svenska utlandsmyndigheterna för informa

tionsinsatscr och visst kulturutbyte. såsom personutbyte. seminarier. lo

kala kostnader i samband med film- och utställningsverksamhet. Vidare 

linns medel bl. a. för olika regionala insatser. utländska journalistbesök, 

uppföljning av konferensen om siikerhet och samarbete i Europa (ESKJ 

samt prenumeration på tidskrifter med allmän Sverige-information. lnfor

mationsbyrån ställer också medel främst till Svenska institutets förfogande 

för särskilda uppdrag av intresse för utrikesdepartementet. Informations

byrån svarar därutöver för långsiktig information om utrikespolitiska frå

gor i Sverige. 

Svensk-internationella pressbyrån (SIPJ distribuerar nyhetsbulletiner pft 

nio språk till ca 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. Bulletinerna 

innehåller dels produkt- och företagsinformation. dels allmiinna nyheter 

från Sverige. SI P begär för budgetåret 1984/85 ett bidrag med I 830 000 kr. 

lngenjörsvetenskapsakademien OVAJ begär bidrag med sammanlagt 

1417 000 kr. för avtalsbundet samarbete, främst forskarutbyte. mellan IV A 

och vetenskapsakademier eller motsvarande organisationer i öst-euro

peiska länder och i Kina. 
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Föredragandens överväganden 

Jag beräknar enligt huvudförslaget sammanlagt 720000 kr. i prisomräk

ning för budgetåret 1984/85. Därutöver föreslås under posten samordnad 

informationsverksamhet ett engångsbelopp om 250000 kr. för extra press

och informatiönsinsatser i samband med konferensen om förtroende- och 

säkerhetsskapandc åtgärder och nedrustning i Europa (Stockholmskonfe

rensen). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ö1Tig i1~(ormation 0111 S1·erige i ·utlandet för budgeiåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 11 870000 kr. 
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E. UTRIKESHANDEL OCH EXPORTFRÄMJANDE 

Inledning 

Sverige är för sin ekonomiska utveckling starkt beroende av handeln 

med omvärlden. Ungefär halva industriproduktionen säljs utanför Sveriges 

gränser. 

Ett väsentligt mål för den svenska handclspolitiken är därför att främja 

en öppen internationell handel och att verka för en ökad respekt för det 

internationella rcgclsystemet. De senaste årens negativa ekonomiska ut

vel:kling har utsatt det internationella handclssystemet för stora påfrest

ningar. Detta gör försvaret för en öppen världshandel desto mer angeläget. 

En protektionistisk utveckling skulle menligt motverka den uppgång i den 

internationella ekonomin som nu kan skönjas. 

Under senare år har Sverige haft stora underskott i utrikesaffärerna. 

Dessa har varit ett resultat av en allvarlig obalans i den svenska ekonomin. 

Regeringens politik är inriktad på att komma tillrätta med dessa balansbris

ter. att stödja industrins ansträngningar att återta marknadsandelar och att 

(järigenom nedbringa underskottet gentemot omvärlden. Den 8 oktober 

1982 devalverades den svenska kronan med 16'/( vilket har stärkt den 

utlandskonkurrerande delen av det svenska niiringslivet. 

Utrikeshandeln har under är 1983 utvecklats över förviintan positivt, 

vilket är glädjande inte minst med tanke på exportens stora betydelse för 

industrins sysselsättning. För perioden januari-oktober redovis<is ett ex

portöverskott på 10.9 miljarder kr. att jämföra med ett underskott på 1.4 

miljarder kr. för samma period under år 1982. Tillgiinglig statistik visar 

också att Sverige sedan devalveringen har ökat sina andelar på de viktigas

te exportmarknaderna i icke obetydlig utsträckning. 

Det är enligt min mening nödvändigt att slå vakt om den förbättrade 

konkurrenssituation som skapats för svensk industri. Framför allt gäller 

det att se till att kostnadsutvecklingen i Sverige inte avviker negativt från 

utvecklingen hos våra viktigare konkurrentländer. lnllationcn måste såle

des nedbringas till en nivå som står i överensstämmelse med en bibehilllen 

konkurrenskraft. Risken är annars stor att de uppnådda fördelarna snabbt 

urholkas. 

Ett annat led i denna politik för förbättrad konkurrenskraft är all förstär

ka de handelspDlitiska insatserna och effektivisera de exportfrämjande 

åtgärderna. Ett exempel på detta är den departementsreform som genom

fördes vid årsskiftet 1982/83. Då överfördes ansvaret för utrikeshandel och 

handelspolitik till utrikesdepartementet. Ambassader och handelssekrcte

rare kan pä så sätt ännu bättre samordna sin verksamhet och utrikesrepre-
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sentationen kan på ett smidigare sätt länkas in i en exportfrämjande verk

samhet. Under den korta tid som förflutit sedan departcmentsrcformen 

genomfördes har e1farenheterna varit positiva. 

Ett stort antal projekt på u-landsmarknaderna finansieras med bistånds

medel. Det är angeläget att återflödet av det multilaterala biståndet ökar. I 

detta syfte pågår f. n. en effektivisering av den bevakning av sådana 

projekt som utförs genom Sveriges exportråd och den exportfrämjande 

delen av utrikesrepresentationen. Även de olika svenska biståndsorganisa

tionerna och deras utlandskontor utgör i detta sammanhang en viktig 

informationskälla. En mer aktiv medverkan från dessa när det gäller infor

mation om biståndsprojekt där svenska företag kan konkun-era bör efter

strävas. 

Jag vill också nämna att man inom handelsavdelningen tillsammans mt!d 

näringslivet söker finna former för att öka handeln med u-liinderna genom 

att ländervis effektivisera utnyttjandet av existerande resurser i form av 

krediter och garantier, bistånd i olika former samt exportrådets och företa

gens verksamhet i gemensamma. långsiktiga ansträngningar. En försöks

verksamhet med några få länder inleds inom kort. 

Världsmarknaden för tjänster iir stor och växande. I syfte att öka kun

skaperna om denna marknad ·och förbättra förutsättningarna för t!n ökad 

export har en utredning tillsatts. den s.k. tjänsteexportutredningen. Jag 

räknar med att utredningens förslag kommer att föreligga under första 

halvåret 1984. 

En utredning rörande exportfrämjande stöd till mindre och medelstora 

företag har nyligen lämnat sitt betänkande. En proposition kommer att 

föreliiggas riksdagen under våren 1984. Likaså har utredningen om export

främjande insatser på del landstingskommunala och kommunala området 

nyligen lämnat sitt betänkande. En proposition planeras till samma tid

punkt. 

Kraven på mothandel, dvs. motköp och bytes- och kompensationsaf

färer, har ökat starkt. Svenska företag kan inte ställa sig vid sidan av denna 

utveckling även om den utifrån allmänna handelspolitiska synpunkter är 

beklaglig. Jag undersöker nu vilka synpunkter näringslivet har på statens 

roll i mothandelssammanhang. 

Jag har starkt betonat Sveriges intresse av att det handelspolitiska regel

systemet respekteras. Alla länder. inkl. Sverige, måste acceptera import

konkurrens även när denna är hård. Samtidigt är det dock min avsikt att 

hqja beredskapen när det gäller sådan subventionerad eller dumpad import 

som skadar vår industri. 

Norden är en mycket viktig marknad för Sverige. Det av Sverige initi

erade projektet "Norden som hemmamarknad" är högt prioriterat inom 

det nordiska samarbetet. Vid det första nordiska handelsministermötet i 

december 1983 diskuterades gemensamma handelspolitiska frågor. Jag 
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redovisade därvid en svensk kartläggning av tekniska eller administrativa 

hinder för handeln samt vissa tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med 

dem. Om sådana hinder kan undanröjas, skapas förutsättningar för en 

ökning av handeln mellan de nordiska länderna. Det är i synnerhet de 

mindre och medelstora företagen som skulle kunna dra nytta av detta och 

vidga sina marknader. 

Regeringen fäster stor vikt vid att stärka och aktivera samarbetet med de 

europeiska gemenskaperna !EG) och inom den europeiska frihandelssam

rrianslutningen (EFTA). Vid årsskiftet 1983/84 upphör de särskilda över

gångsarrangemangen för vår pappersexport till EG. Den stora tullfria 

marknaden i Västeuropa med 300 miljoner konsumenter är därmed ett 

faktum. Våra ansträngningar kan nu koncentreras på att utveckla andra 

former av ekonomiskt samarbete mellan EFT A-ländcrna och EG. Jag vill 

här nämna att Sverige har bjudit in övriga EFT A-länder till ett möte på 

regeringschefsnivå. Vid mötet. som skall äga rum i '.'isby i maj 1984, 

kommer riktlinjer för det fortsatta samarbetet i organisationen att dras 

upp. 

I juni 1983 hölls i Bel grad FN: s sjiitte konferens för handel och utveck

ling, UNCTAD VI. För att följa upp resultaten vid konferensen och 

omsätta de impulser som UNCTAD VI gav i konkreta åtgärder har rege

ringen gått ut med ett arbetsprogram omfattande nio punkter. 

Inom bl. a. GATT <Allmänna tull- och handelsavtalel) och OECD (Orga

nisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) pågår verksamhet i 

syfte att slå vakt om och vidareutveckla det öppna. multilaterala handels

systemet. F.n. arbetar man på att försöka avveckla protektionistiska åtgär

der för att underlätta den återhämtning av världsekonomin som är så 

nödvändig. Jag anser det väsentligt att Sverige spelar en aktiv roll i denna 

process. För att dessa ansträngningar skall få avsedd effekt är det dock 

nödvändigt att de inte motverkas av nya protektionistiska ingrepp och att 

de vidgas till att omfatta också mer långsiktigt förtroendeskapande åtgär

der och på sikt nya multilaterala liberaliseringsförhandlingar. 

Det världsekonomiska läget och handelspolitiska utvecklingstcndenser 

Under år 1983 har det skett en viss återhämtning i världsekonomin. En 

klar konjunkturuppgång äger rum i USA. Klara framgångar har noterats i 

kampen mot inflationen. I flera av de stora ekonomierna är den årliga 

inflationstakten nu nere på ca 4 %. Ett stort och allt allvarligare problem är 

dock arbetslösheten där den begynnande konjukturuppgången. utom i 

USA. ännu ej resulterat i ökad sysselsättning. Antalet arbetslösa ligger 

kvar på en oroväckande hög nivå. De stora budgetunderskotten och den 

kraftigt ökande skuldbördan, främst hos vissa utvecklingsländer. är också 

hotfulla inslag i den världsekonomiska bilden. 
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Världshandeln minskade volymmässigt med 2r1c under år 1982. Utveck

lingen för år 1983 visar på en viss återhämtning. Förhoppningarna sträcker 

sig dock inte längre än till att I 983 års världshandel volymmiissigt blir i 

stort sett oförändrad jämfört med det föregående året. I sina senaste 

prognoser förutser dock OECD en starkare återhämtning i medlemsländer

nas utrikeshandel än i tidigare prognoser under år I 983. 

Det handelspolitiska klimatet är kyligt. De krav på protektionistiska 

åtgärder som restes då recessionen var som djupast får effekt med viss 

fördröjning och åtgärder som vidtagits med anledning av dessa krav ris

kerar att nu bromsa den ekonomiska uppgång som kan skönjas. 

Under senare tid har sambandet mellan finans- och kreditpolitik å ena 
sidan och handelspolitik och världshandelns utveckling å den andra blivit 

allt mera uppenbart och erkänt. Exempelvis har den amerikanska riintepo

litiken och dollar- och yenkursernas utveckling i icke oväsentlig grad 

påverkat handelsströmmarna. Som tidigan: nämnts är den ökade skuldbör
dan ett allt allvarligare problem för många länder. Eftersom deras handels

partners genom åtstramande finans- och kreditpolitiska åtgiirder försöker 

komma tillrätta med problemen i sina ekonomier. minskar möjligheten till 

exportintäkter för de skulddrabbade länderna. En åtstramande politik 

medför också ett högre ränteläge som ytterligare ökar skuldbördan. Det är 

angeläget att de skuldtyngda ·länderna får fortsatt tillträde till sina avsätt

ningsmarknader och att de ej avskärs från möjligheterna att fä krediter från 

multilateralt finansierade organ samt att de får realistiska skuldregleringar 

under den tid den egna ekonomin konsolideras. Internationella valutafon

den spelar härvid en central roll. 

De redan under tidigare år noterade tendenserna till sektorsvisa regle

ringar av handelsströmmarna har ytterligare förstärkts. Detta sker såväl 

inom det internationella regelsystemets ramar som utanför detta i form av 

s.k. "gråzonsåtgärder". De japanska exportbegränsningarna av personbi

lar till USA och Västeuropa är exempel på "gråzonsåtgärder". Betydande 

delar av den internationella stålhandeln är föremål för regleringar av bägge 

typerna. Uppgörelsen år 1982 beträffande EG:s export av handelsstål 

klassificeras som en "gråzonsåtgärd". medan U SA:s beslut i juli 1983 att 

införa importrestriktioner för specialstål fattades under åberopande av 

GATT:s skyddsklausul. Enligt svensk uppfattning är emellertid inte impor

ten den huvudsakliga orsaken till de problem den amerikanska specialstål

industrin konfronteras med. Åtgärden strider också mot den enighet som 

uppnåtts om behovet av en avveckling av handelshinder. 

Det gångna året har även på flera andra områden präglats av motsätt

ningar mellan de stora handelsblocken USA. EG och Japan. En bidragan

de orsak kan vara den obalans i handeln dem emellan som alltjämt råder. 

Japan har ett stort exportöverskott gentemot såväl USA som gentemot 

EG. På jordbruksområdet råder betydande meningsskiljaktigheter mellan 

EG och USA främst avseende EG:sjordbrukssubventioner. 
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Den ökamk bilateraliseringen av handeln bidrar ocksä till att urholka det 

öppna handelssystcmet. Många länder - friimst statshandelsländcr, men 

även skuldtyngda utvecklingsländer och vissa industriländer - strävar 

efter balans inte bara i den totala utrikeshandeln utan ocks?t i varuutbytet 

med enskilda handelspartners. Detta medför i vissa fall krav på ren bytes

handel eller andra typer av motköpsarrangemang vilket i sig har en negativ 

inverkan på den internationella handeln. 

Det är således en i många avseenden dyster bild av den handelspolitiska 

situationen som tecknats. Det finns dock positiva inslag. Inom flera organi

sationer. som är verksamma på det handelspolitiska området. pågår an

strängningar för att bekämpa de protektionistiska tendenserna och för att 

bibehålla det öppna multilaterala handelssystem som så verksamt bidragit 

till den ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden. I tlera multilatera

la fora har man enats om nödvändigheten av att förbättra förutsättningarna 

för en ekonomisk äterhämtning genom att avveckla handclshinder. framför 

allt sådana som införts under de senaste årens recession. Dessa ätgärdcr 

kommer att beröras närmare i den detaljerade redovisning av den handcl

politiska utvecklingen som lämnas i de följande avsnitten. 

Allmänna tull- och handelsa\·talct (GATT) 

Arbetet i GATT har under det senaste året priiglats av ansträngningarna 

att genomföra det arbetsprogram som antogs vid ministermötet i november 

1982. Tilltron till GATT som det centrala regelverket för viirldshandeln 

och som forum för konlliktlösning har pft sina hflll sviktat under rcces

sionsårcn. Detta har särskilt kommit till uttryci\ titt motsättningarna berört 

stora handclsströmmar och vitala nationella intressen och där samtidigt 

regelverket är oprecist. Ett effektivt genomförande av arbetsprogrammet 

skulle verksamt bidraga till att återställa denna tilltro. 

Till arbetsprogrammets viktigaste punkter hör ett åtagande att inte vidta 

eller vidmakthålla åtgärder i strid med GATT och att söka undvika han

clelsbcgränsande åtgärder i allmänhet. Denna punkt har sedan följts upp 

och utvecklats i OECD dels vid det ekonomiska toppmötet i Williamsburg. 

dels vid EFT A:s ministermöte i Oporto. En allmiin enighet föreligger nu 

om att försöka underlätta den ekonomiska återhämtningen genom en fak

tisk avveckling av handelshmdcr ( s.k. '"roll-back"). GATT förblir ett 

naturligt instrument för att verkställa en sådan viljcyttring. Det är väsent

ligt att man kompletterar denna strävan med åtgiirdcr som långsiktigt 

stärker det multilaterala handelssystcmet. 

En annan viktig punkt i arbetsprogrammet var inrättandet av en jord

brukskommitte med uppgift att till de avtalsslutande parternas möte i slutet 

av år 1984 liigga fram förslag om hur handeln med jordbruksvaror bättre 

skall kunna inordnas under GATT:s regelverk. hur marknads tillträdet skall 

kunna liberaliseras och exportkonkurrensen underkastas större disciplin. 
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Detta arbete är särskilt angeläget mot bakgrund av de inflammerade han

delspolitiska relationerna på jordbruksområdet mellan USA och EG. 

Kommitten har inlett sitt arbete med en ländervis granskning av enskilda 

länders. däribland Sveriges. importbegränsningar och exportsubventioner 

på jordbrukets område. Även om de svåraste delarna av arbetet återstår. 

kan redan kommittens tillkomst anses ha ökat insynen i andra länders 

jordbrukspolitik, något som även ä1 elt svenskt intresse. 

En tredje och för Sverige viktig punkt i arbetsprogrammet är att söka 

uppnå en global överenskommelse om förbättrad insyn i och klarare regler 

för skyddsåtgärder mot marknadsstörande import. den s.k. skyddsklausu

lcn. Eftersom detta är en besvärlig och långsiktig process. har hittills 

endast små framsteg gjorts. 

Till de områden där vissa begränsade framsteg gjorts hör försöken att i 
GATT studera den internationella handeln med tjänster. Utvecklingslän

derna har härvidlag intagit en mycket skeptisk hållning. Vissa intresserade 

liinder. d~irihland Sverige. kommer dock <ttl genomföra nationella studier. 

I det löpande GATT-arbetet märks främst en omförhandling av den 

överenskommelse eller "kod" som trädde i kraft år 1981 och som liberali

serar anslutna länders statliga upphandling. Omförhandlingen. som inled

des i november 1983 och inte torde slutföras fön-än år 1985. kommer alt 

innefatta både försök till nya liberaliseringar och moderniseringar av exi

sterande överenskommelse. 

På tullområdet pågår arbete med att överföra tullbindningar till den nya 

internationella varunomenklaturen (harmonized system) och i anslutning 

härtill sker i viss utsträckning omförhandlingar av sådana bindningar. 

I oktober 1983 slutfördes inom ramen för överenskommelsen om handel 

inom den civila flygindustrisektorn förhandlingar om.en ytterligare liberali

sering - per den 1 januari 1985 - av handeln med civila flygplan och civil 

flygutrustning. Sverige har deltagit aktivt i delta arbete. För svensk export 

kommer liberaliseringen att innebära ett förbättrat marknadstillträde på 

flera viktiga marknader. 

Olikheter mellan länders tekniska föreskrifter och standarder kompli

cerar ofta handeln över gränserna. Sverige deltar aktivt i arbetet inom 

överenskommelsen om tekniska handelshinder som syftar till att motverka 

sådana oliigenheter. De informations- och samrådsförfaranden. som konti

nuerligt äger rum mellan svenska och utländska myndigheter. är av stor 

betydelse härvidlag. 

Mycket av arbetet i GATT tenderar just nu alt leda fram till ett minister

möte inom loppet av några år. Beroende p~1 vilka framsteg som kan göras 

beträffande bl. a. jordbruksproduktcr. nord/syd-dialogen. skyddsklausulen 

och handeln med tjänster kan detta möte komma att bli inledningen till 

förberedelser för en ny multilateral förhandlingsrunda om världshandeln. 
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Organisationen för ekonomiskt samarbete och uh·eckling (OECDl 

Vid 1982 års ministermöte antogs ett arbetsprogram om fördjupade 

studier i en mängd frågor med handelspolitisk anknytning. Så gott som 

samtliga kommittcr i OECD behandlar någon fråga med handelspolitiska 

aspekter. Arbetet i OECD har härigenom fått en relativt stark handelspoli

tisk inriktning. 

Förutom arbetet med att analysera hinder för tjänstehandeln. kan näm

nas pågående studier om handeln med högteknologiprodukter. ett gemen

samt jordbruks-/handelspolitiskt arbetsprogram, handelsrelaterade inves

teringsåtgärder. konkurrensbegränsande åtgärder som påverkar internatio

nell handel. handclsaspekter på industriella anpassningsåtgärder och ett 

studieprogram för att belysa kostnaderna för protektionismen. Flertalet 

studier kommer att avrapporteras till 1984 års ministerrådsmöte. 

På tjänstehandclsområdet pågår sedan år 1979 ett mycket omfattande 

arbete med att analysera hinder för den internationella handeln med tjäns

ter på områden som bank- och försäkringsverksamhet. sjöfart, turism. 

byggnads- och anliiggningsverksamhet. film. data- och telekommunika

tioner. Parallellt med dessa sektorsstudicr studeras möjligheterna att till

lämpa GATT-systemets handelspolitiska principer på handeln med tjäns

ter. Vid 1984 års ministerrådsmöte kan beslut väntas om den fortsatta 

inriktningen av verksamheten på tjänstehandelns område. 

Inom stålkommitten har åter diskussioner om USA:s handclsrestrik

tioner på stålområdet dominerat. Kommitten gör vidare studier rörande 

strukturförändringar och sysselsättningsfrågor. 

Kommitten för multinationella företag och internationella investeringar 

har inlett arbetet pft den översyn av riktlinje;na för multinationella företag 

( MNf) och investeringsinstrumenten som skall vara klar år 1984. Kommit

ten har vidare beslutat att företa ett arbete rörande extraterritoriell lagtill

lämpning. 

Mycket av det handelspolitiska arbetet i OECD syftar till att uppriitthål

la och utvidga frihandelssystemet. vilket är av stor betydelse ur svensk 

synvinkel. Från svensk sida hälsades därför med tillfredsställelse beslutet 

vid 1983 års ministerrådsmöte att bekämpa protektionismen och söka 

avveckla handelshinder (s.k. "roll back'') som ett led i ansträngningarna 

att söka förstärka den konjukturuppgång i OECD- området som sakta 

kommit igäng under året. Sverige verkar aktivt för att beslutet skall kunna 

omsiittas i konkreta liberaliscringsåtgärdcr. 

Under år 1983 har initiativ tagits av OECD:s generalsekreterare i syfte 

att få ett närmare samband i behandlingen av den ekonomiska politiken 

och av handelspolitiken. Detta innebär ett viktigt steg i OECD:s utveckling 

och kan förhoppningsvis leda till en mer samordnad politik på dessa 

områden. såväl nationellt som internationellt. 
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Inom den s.k. Consensus-gruppen har överenskommelse nåtts om nya 

villkor för statsstödda exportkrediter från den 15 oktober 1983. Överens

kommelsen innebär bl. a. att de lägsta tillåtna refinansieringsräntorna 

sänks något för krediter till flertalet u-länder och östländer. En viktig nyhet 

är att räntorna senare gradvis kommer att höjas och i fortsättningen anpas-. 

sas till förändringar i marknadsräntorna. Därmed kommer således subven

tionsdelen att minska för nya krediter. 

Nordiskt samarbete 

Det ekonomiska. industripolitiska, handelspolitiska och energipolitiska 

samarbetet har fått en allt större betydelse i det nordiska samarbetet. 
Nordiska ministerrådet har ställt upp mål för detta samarbete under rubri

ken "Norden som hemmamarknad". Genom ett svenskt initiativ har en 

kartläggning gjorts av pågående aktiviteter under denna rubrik. Det är 

ministerrådets avsikt att vid Nordiska rådets session i Stockholm i februari 

1984 lämna en redovisning för pågående arbek. Regeringen fäster stor vikt 

vid de verksamheter som inryms däri. 

Olika regler och förordningar kan ibland fungera som hinder för handeln 

mellan de nordiska länderna. Som ett första led i ansträngning.arna att 

avlägsna sådana hinder har kommerskollegium fått i uppdrag att göra en 

probleminventering. En första delrapport har redovisats vid det nordiska 

handelsministermötet i Stockholm i december 1983. Genom att handcls

hinder undanröjs förbättras förutsättningarna för en ökad handel mellan de 

nordiska länderna. Särskilt de små och medelstora företagen kan därige

nom vidga sin marknad. Detta arbete kan ses som ett viktigt led i utveck

lingen av "Norden som hemmamarknad". Regeringen avser att på nordisk 

basis driva arbetet vidare. 

Underlag har utarbetats för en överenskommelse mellan de nordiska 

länderna om åtgärder med syfte att begränsa exportkreditkonkurrensen 

länderna emellan. Enighet mellan de nordiska länderna om en sådan över

enskommelse har dock ej uppnåtts. Regeringen anser det angeläget att 

ansträngningarna att nå en överenskommelse på detta område fortsätter. 

Den nordiska projektexportfonden har till uppgift att främja nordisk före

tagssamverkan vid export av projekt. Fonden har utvecklats till att bli ett 

viktigt instrument för nordiskt exportsamarbete på tredjelandsmarknader. 

Ett nytt och omfattande samarbetsområde mellan de nordiska länderna 

utgör datateknologin. Denna påverkar utvecklingen inom praktiskt taget 

alla samhällssektorer. I vissa fall är de nordiska länderna alltför små för att 

var för sig kunna satsa på utveckling av sådan ny avancerad teknik som 

kräver omfattande investeringar och hög teknologisk kompetens. Tillsam

mans kan de däremot nå långt och en samverkan på detta område ~ir därför 

angelägen. Ministerrådet avser att till Nordiska rådets session lämna för

slag till en handlingsplan pä datateknologiomrädet. 
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Genom en ändring av 1962 års nordiska samarbetsöverenskommelse. 

det s.k. Helsingforsavtalct. kommer Färöarnas. Grönlands och Ålands 

ställning i det nordiska samarbetet att stärkas fr.o.m. år 1984. Ändringarna 

innebär bl. a. att Nordiska rf1dets medlemsantal utökas. Regeringen har 

tidigare underställt riksdagen andringarna i Helsingforsavtalet för godkän

nande (prop. 1983/84: 241. Förslaget har antagits av riksdagen (ULJ 

1983/84: 2. rskr 19) och - i likhet med motsvarande förslag i övriga nordis

ka länder - ratificerats. 

De nordiska ländernas statsministrar och Nordiska rådets presidium 

tillkallade den 30 november 1982 en av parlamentariker sammansatt kom

mitte, den s.k. femmannakommitten. med uppgift att göra en översyn av 

arbetsformerna för det nordiska samarbetet. Kommitten har nyligen läm

nat sitt förslag. som bl. a. kommer att bli föremål för behandling vid 

Nordiska rådets session. Kommitten har i förslaget sökt styrka de folk

valda tänderföreträdarnas ställning i den nordiska beslutsprocessen samti

digt som förslaget syftar till förenklingar och till klarare ansvarsfördelning. 

Europeiska ftihandclssammanslulningen ( EF"TA I 

Frihandelsavtalen mellan EG och EFTA-länderna trädde i kraft år 1973. 

och med 1984 års ingång råder fullständig frihandel för industrivaror 

mellan EG och EFTA-länderna. Denna marknad med drygt 300 miljoner 

invånare tar emot nästan 7017i· av Sveriges export. 

Regeringen önskar aktivera samarbetet inom EFT A. För det första finns 

det all anledning att befästa frihandeln inom EFT A-området som idag 

svarar för ca 20C,:·( av vår export. För det andra kan EFTA-samarhetet 

verksamt bidra till alt underWtta för de enskilda EFTA-länderna att sliirka 

och utveckla förbindelserna med EG. Arbetet på att utvidga EFTA-länder

na\ samarbete med gemenskapen hör kunna intensifieras nu när det grund

läggande målet för frihandelsavtalen nåtts. Därutöver bör EFT A kunna 

bidra till att friimja medlcmsliindernas intressen i !lera andra allmänna 

handelspolitiska och ekonomiska frågor av gemensamt intresse. Detta 

gäller i särskilt hög grad i dagens kärva ekonomiska läge med tendenser till 

att viktigare beslut fattas i en trängre krets av större länder. 

Mot denna bakgrund har Sverige. som under första halvåret 1984 inne

har ordförandeskapet i El-TA. bjudit in övriga EFTA-länder till det tidi

gare niimnda regeringschcfsmötet i maj 1984. 

Inom EFT A fortgår arhetet på att vidareutveckla frihandeln bl. a. genom 

avveckling av tekniska handelshinder. De ursprungsregler som rör handeln 

mellan EFTA- och EG-länderna har nyligen förenklats. 

Möjligheterna till ökad liberalisering av handeln mellan Spanien och 

EFTA-ländcrna prövas kontinuerligt inom ramen för den hlandade kom

mitten EfT A-Spanien. 
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Mot bakgrund av Portugals och Spaniens förutsedda inträde i EG fort

sätter diskussionerna om regler för EFTA-ländernas förbindelser med 

dessa länder m:h EG under en övergångspcriod efter inträdet. Tillämpning-· 

en av statsstöd i medlemsländerna granskas regelbundet. En studie om 

regionalpolitiska problem i EFTA-länderna har slutförts. 

I anslutning till EFTA:s ministermöte i juni 1983 hölls även ett möte på 

ministernivc'1 mellan EFTA-länderna och Jugoslavien varvid en deklaration 

om det fortsatta samarbetet länderna emellan antogs. Aktuella frågor dis

kuteras i en blandad kommittc. Denna har till uppgift bl. a. att främja 

konkreta initiativ för att utveckla handel och industriellt samarbete. 

De europeiska gemenskaperna <EG) 

Tullavvecklingen i handeln med industrivaror har - som tidigare be

rörts - den I januari 1984 till fullo genomförts mellan Sverige och länderna 

i den europeiska gemenskapen. sedan full tullfrihet liven för vår pappers

export ·uppnåtts. Därmed har den omedelbara målsiittningen i Sveriges fri

handelsavtal med EG förverkligats. Vi kan nu gå vidare med att förstärka 

och utvidga samarbetet på andra områden. 

Ytterligare förbättringar kan göras i villkoren fl\r handeln. En svensk 

önskan kvarstår om en utsträckning av frihandeln till fler varor. t. ex. till 

Iivsmedelsprodukter. Vidare kvarstår intresset från EFTA-liinderna att 

erhålla ytterligare förenklingar i reglerna om varors ursprung och ett ut

ökat samarbete om bl. a. tekniska handelshinder. 

Det iir av stor vikt att en protektionistisk utveckling kan undvikas när 

det gäller handeln med fisk. Från svensk sida görs därför fortsatta försök 

att nå en lösning som bevarar tullfriheten för den svt:nska exporten av sill 

till EG. 

Den bdydelse som från svensk sida tillmäts förbindelserna med EG kom 

till uttryck genom besök i EG-kommissionen av statsministern oc:h utrikes

handelsministern i februari 1983. Både från kommissionens sida och från 

svensk sida betonades intresset för en fortsatt förstiirkning och utvidgning 

av samarbetet i såväl handelspolitiska som andra ekonomiska fragor. 

Sveriges relationer med EG har utvecklats pa ett dynamiskt sätt. .Ett 

exempel härpå är kontakterna med Eu angående internationella handels

politiska och ekonomiska ämnen bl. a. i samband med ett årligen återkom

mande högnivåmöte. Det tredje mötet av detta slag hölls i Stockholm i juni 

J 983. Härvid underströks det gemensamma intresset av att motverka pro

tektionistiska tendenser liksom av att säkerställa de internationella multila

terala organens 'roll i det handelspolitiska samarbetet. Från svensk sida 

omnämndes att vi med förståelse följer arbetet i EG på att stärka den 

interna marknaden i gemenskapen. Samtidigt framhölls vikten av att detta 

inte föranleder nya hinder för handeln med EFT A-länderna. Även utvidg

ningsforhandlingarna med Portugal och Spanien samt relationerna mellan 

EG och EFT A diskuterades. 
X Riksdagen 198318~. I suml. Nr 100. Bilaga 5 
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Läget på stålmarknaden inom EG präglas av en betydande osäkerhet 

beroende på strukturproblem och de dåliga konjunkturerna. Gemenskapen 

beslöt i juli 1983 dels förlänga gällande produktionsbegränsningar till den 

30 januari 1984. dels om åtgärder för att höja prisnivån. EG:s strävan att 

upprätthålla prisnivån för stålprodukter utsätts alltj~imt för stora påfrest

ningar. Handeln med stål mellan Sverige och EG har kunnat fortgå i 

normal omfattning på grundval av Sveriges frihandelsavtal med CECA 1 

och - till följd av EG:s krisåtgärder på stålområdet - årliga skriftväxlingar 

om vissa tolkningar av avtalet . 

Utanför frihandelsavtalets ram utve<.:klas samarbetet med EG på en rad 

områden. I maj 1983 inleddes, som en uppföljning av statsministerns och 

utrikeshandelsministerns besök. högnivåsamtal med EG-kommissionen 

om ett formaliserat och fördjupat samarbete inom forskning och utvc<.:k

ling. Redan tidigare pågår ett omfattande samarbete med EG inom ramen 

för COST <European Cooperation in the Field of Scicntific and Technical 

Research) där Sverige deltar i ett 40-tal projekt. Silrskilda expertmöten har 

regelbundet iigt rum om transportfrågor. miljövård, konsumentfrågor. 

u-landsbistånd och ekonomisk politik. 

Därtill äger vid behov diskussioner rum i en rad skiftande ämnen såsom 

skatter, varumärken, tekniska handelshinder och internationella handels

frågor. När så ansetts lämpligt har kontakterna med EG samordnats med 

övriga EFT A-liinder. 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

ECE. som omfattar såväl Väst- som Östeuropa. behandlar frågor om 

handel. ekonomiska prognoser, statistik. energi. olika industribrans<.:her, 

miljövfird, byggnadsfrågor och transportfrågor. Konventionen om lång

väga luftföroreningar. som antogs vid högnivåmötet om miljövård år 1979. 

trädde i kraft under år 1983. På handclsområdet har särskilda expertmöten 

ägt rum om motköpsproblem och om en inventering av liandclshinder i 

regionen. Vid kommissionens årssession beslöts att under innevarande 

verksamhetsår genomföra en utvärdering av verksamheten i alla kommit

tcer i syfte att vid nästa årssession eventuellt besluta om en ändring av de 

prioriteringar som antogs :.r 1969. 

Råvaror 

Stabila priser o<.:h en internationell handel utan diskriminerande inslag 

har stor betydelse för såväl Sveriges försörjning som vår export av rå

varor. Ansträngningarna att få överenskommelser om prisstabiliserande 

avtal bör fortsätta men kompletteras med andra former av samarbete, 

1 Europeiska kol- och stålgemenskapen. 
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l. ex. studiegrupper. Della senare giiller bl. a. metuller och mineraler av 

betydelse för Sverige. 

De avtal om prisstabiliserande åtgärder som gäller för fem råvaror -

kaffe. kakao. naturgummi, tenn och socker - har varit förhållandevis 

framgångsrika. Avtalen utsattes för stora påfrestningar niir lågkonjunk

turen förstärkte de svårigheter som redan nldde på grund av t. ex. överpro

duktion och bristande marknadstäckning. För kaffe. naturgummi och tenn 

kunde avtalen dock försvara de överenskomna prisramarna. 

Sverige har ratificerat avtalet om den gemensamma fonden för finansi

ering av buffertlager och andra åtgärder för all stödja främst u-ländernas 

råvaruproduktion. förädlingsindustri och handel. Avtalets ikraftträdande 

har förskjutits eftersom ännu ej tillräckligt antal stater ratificerat avtalet. 

Sverige deltar sedan år 1982 i det internationella tennavtalet. P.g.a. stora 

överskott på marknaden har tennrådet lagrat stora mängder tenn och 

beslutat om kraftiga exportbegränsningar. Marknadsutsikterna tyder pa att 

tttgärderna måste bestå relativt länge. 

1971 års veteavtal skulle ha löpt ut under år 1983 men förlängdes för 

yllerligare tre år i avvaktan på ett nytt avtal. I likhet med flertalet medlem

mar av det internationella veterådet anser Sverige att ett nytt avtal hör 

innehålla bestämmelser om samordnade lager. 

Förhandlingar pttgår för att nil ett nylt sockeravtal eftersom gällande 

avtal visat sig otillräckligt. Ell angeläget mål är att knyta EG till ett nytt 

avtal. Sverige har i förhandlingarna åtagit sig att på sikt importera 10-15 % 

av sitt konsumtionsbehov. Importökningen skall ske i sådan takt att man 

samtidigt kan ta hiinsyn till de arbetstillfällen i Sverige som är värdefulla 

från regionalpolitisk synpunkt. 

Sverige ratificerade 1983 års internatiom:lla kaffeavtal den 15 september 

1983. Avtalet trädde i kraft den I oktober. Fortsatt kvotering av kaffe

marknadcn har överenskommits för att även i fortsättningen stabilisera 

priset. Samtidigt har dock vissa kontrollproblem mellan den kvoterade 

marknaden i avtalets medlemsländer och marknaden i länder utanför avta

let uppstått och fått ägnas uppmärksamhet. Sverige verkar diir för att 

stärka avtalet genom bättre kontroll. 

Inom 1980 års kakaoavtal har man beslutat att tills vidare inte utnyllja 

avtalets buffertlager. En omförhandling av avtalet har_ inletts. 

I juni 1983 ratificerade Sverige 1982 års internationella avtal om jute och 

juleprodukter. Avtalet har ännu inte triitl i kraft. 

Överenskommelse nåddes i november 1983 om ett avtal för tropiskt 

timmer. Proposition om svensk anslutning kommer att föreläggas riksda

gen under början av tir 1984. 
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Förenta Nationernas konferens för handel och utveckling (UNCT AD) 

Under det gångna {iret prtiglades arbdct i UNCTAD av den sjiitte 

konferensen för handel och utveckling (lJNCTAO VI) som ägde rum i 

Belgrad den 6juni - den 3juli 1983. 

Konferensen koncentrerades i första hand till förhandlingar om råvaror. 

internationell handel med varor och tjiinster samt monetära och linansiella 

fr{tgor. Vidare ägde en debatt rum om det världsekonomiska läget. Övriga 

frfigor t. ex. sjöfart och teknologi lick en mer översiktlig behandling. 

Diirigenom uppn{tddes nägot av den koncentration i förhandlingarna vid 

UNCT AD-konferenser som sedan länge eftersträvats från bl. a. svensk 

sida för att göra dem mer effektiva. 

Konferensen antog ett 30-tal resolutioner i sakfrågor. Dessa innebar dels 

vissa konkreta resultat, dels impulser till fortsatt arbete pil viktiga områden 

i nord/syddialogen. Det finns därför anledning till en relativt positiv viirde

ring av konferensresultatet. Resultaten motsvarade ocksil i många fall de 

prioriteringar som frftn svensk sida bedömts som angeliigna och realistiska 

inför konferensen. Av naturliga skäl skulle självfallet. inte minst med tanke 

på u-ländcrnas behov. mer långtgående framsteg ha varit önskvärda. 

På r{ivaruornradet nt1ddes enighet bl. a. om att nya anstriingningar skall 

göras för att siltta den gemensamma fonden i kraft. En resolution antogs 

ocksft om ökade resurser till FN :s internationella handelscentrurn i Gcni!vc 

(ITCl. Arbetet på att skapa ett kompletterande systern för exportintiikts

stabilisering fördes framät. 

På handelsområdet antogs en n:solution. där de viktigaste avsnitten rör 

protektionism och strukturanpassning. Ett uttalande gjordes mot protek

tionism och om vikten av att bekämpa den. I uttalandet erkänns också 

strukturanpassning som en ständigt pågående process som bör underliittas. 

Därutöver ätog sig i-ländt>rna att undvika att införa nya handebhinder och 

att regelbundet se över de hinder som finns i syfte att avskaffa dem. 

På det finansiella och rnonetiira omradet antogs ett antal resolutioner. 

främst om offentligt utvecklingsbistånd. skulder och monetiira frågor. De 

monetära frågorna bedömdes före konferensen som särskilt svåra. Det var 

därför en framgång att samtliga resolutioner p:1 det finansiella och mone

tära området antogs utan omröstning. 

Konferensen gav också i-. u- och östliinder tillfälle att tillsammans 

diskutera den världsekonomiska situationen med särskild betoning pt1 ut

veckling och ekonomiskt samarbete mellan u-länder. Enighet om ett ge

mensamt slututtalande kunde dock inte uppnås. 

En slutlig värdering av UNCTAD-konfcrenscn kan göras först i framti

den. när man sett hur konferensen har följts upp. Det krävs att regeringar

na visar sin vilja att göra detta. Den svenska regeringen har utarbetat ett 

arbetsprogram i nio punkter för att följa upp resultaten av UNCTAD VI. 

Arbetsprogrammet ansluter sig till huvudfrf\gorna vid konferensen: rå-
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varor. handel samt finansiella och monetära frågor. Det gäller på råvaru

området att bl. a. påverka länder som ännu inte bestämt sig för att ratifi

cera den gemensamma fonden att göra detta, att aktivt verka för ett ökat 

stöd till UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum llTC) inkl. 

dess råvaruprogram samt att aktivt delta i arbetet på ett nytt system för 

stabilisering av u-ländcrnas exportintäkter. På handelsområdet gäller det 

att bekämpa protektionismen dels genom att verka för en internationell 

uppföljning av beslut om avveckling av handelshinder som tagits i GATT 

och UNCT AD. dels genom att för egen del undvika att införa nya handels

hinder. Sverige bör på det finansiella och monetära området internationellt 

verka för ett ökat stöd till de multilaterala utvecklingsorganen och för all 

samtliga länder uppnår 0,7 7f.,-målet för offentligt bistånd. Sverige bör 

vidare fortsätta att driva kravet på en sådan ökad tilldelning av speciella 

dragningsrätter (SDR), som har realistiska möjligheter att bli genomförd. 

Vi bör också framhålla att Internationella valutafondens resursbehov kom

mer att förbli stora och att en tidigareläggning av den nionde kvothöjningen 

bör övervägas. Slutligen kommer Sverige fortsätta att verka för en effekt i, 

vare tillämpning av det internationella program för de minst utvecklade 

länderna som antogs år 1981. 

De särskilda tullförmåner (s.k. tullpreferenser) för u-länder som Sverige 

införde år 1972 omfattade under år 1982 en handel om totalt 2.3 miljankr 

kr. jämfört med 2.2 miljarder kr. för år 1981. Detta utgör drygt 121:,(. av 

importen ( 18 miljarder kr. år 1982) från de 88 länder och områden som år 

1982 beviljats tullpreferenser. Huvuddelen av importen från dessa länder 

I 13.5 miljarder kr.) är tullfri enligt mest gynnad nationsprincipen. 

Bilaterala frågor på det handelspolitiska. ekonomiska och kommersiella 
området 

Bilaterala kontakter mellan Sverige och andra länder i handelspolitiska 

och kommersiella frågor ökar successivt. Bakom detta ligger bl. a. en 

politiskt betingad önskan. främst i statshandelsländer och vissa utveck

lingsländer, all ta upp frågor om handel och ekonomi i en mellanstatlig 

ram. Kontakter i form av ministerbesök oc.:h delegationsresor med officiell 

medverkan m. m. har allt oftare kommit att användas i handelsfrämjande 

syfte. Med bl. a. statshandelsländerna i Östeuropa och vissa u-liinder har 

Sverige ingått sfirskilda handels- eller samarbetsavtal. Som en följd av 

dessa hålls periodiskt återkommande möten t. ex. blandade kommissioner. 

Under det gångna året har möten i blandade kommissioner hållits med 

Japan. Libyen. Algeriet och Ecuador. Vidare har ett möte inom ramen för 

det bredare samarbetet hållits med Cuba. Kommissionsmöten har också 

ägt rum med flertalet statshandelsländer. 

Handeln med statshandelsländerna i Östeuropa har karaktäriserats av 

den ansträngda ekonomiska situationen i dessa länder. Den svenska expor-
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ten till Östeuropa har stagnerat. Samtidigt har den kraftiga ökningen av 

importen s~irskilt av oljeprodukter från Sovjetunionen och Östtyskland 

fortsatt. Detta har medfört ett ökande swnskt underskott i handeln med 

dessa länder. I de officiella kontakterna t. ex. i samband med de regel

bundna kommissionsmötena läggs därför från svensk sida särskild vikt vid 

behovet att öka den svenska exporten till Östeuropa. 

USA inleddt: år 1982 konsultationer med flera länder, däribland Sverige, 

om påstådd subventionering av specialstålindustrierna i strid med GATT:s 

subventionskod. Sverige tillbakavisade påståendena om att den ameri

kanska industrin skulle ha skadats av vår export. Efter ytterligare utred

ningar från amerikansk sida införde USA i juli 1983 importrestriktioner i 
form av ökade tullar och kvantitativa begränsningar på specialstålimporten 

från alla länder. Åtgärden motiverades med att den amerikanska stålindu

strin befann sig i en svår situation. De kvantitativa begränsningarna inför

des för rostfri stång. rostfri valstrad samt verktygsstål. Sverige, som är en 

av de främsta leverantörerna till USA av framförallt verktygsstål. begärde 

i enlighet med GATT-reglerna konsultationer. Dessa inlcddes i augusti och 

avslutades i oktober 1983. Resultatet hlev att Sverige erhöll separata 

kontingenter för de tre specialstålkategorierna vilket är av stor betydelse. 

Kontingenterna uppgi'ir till ca 75r:-( av 1982 års svenska export av resp. 

produkter. Vidare lyckades Sverige uppnå en från handelspolitisk syn

punkt acceptabel form för överenskommelsen. Från svensk sida har dock 

framhållits det beklagliga i detta amerikanska avsteg frän frihandelspoliti

ken vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk industri. 

På textilområdet har Sverige. i likhet med de flesta andra industriliindcr, 

bilaterala begriinsningsavtal med textilexporterande länder. Sverige har 

för närvarande sådana avtal med 16 Hinder. I tillämpliga fall har dessa 

ingåtts inom ramen för det s.k. multifiberavtalet <MFA) - det internatio

nella regelverket för handeln med textilvaror. Begränsningsavtalen omför

handlas allteftersom de löper ut. Frftn svensk sida eftersträvas långsikti

gare avtal än tidigare. Avtal med en löptid på 4-5 år slöts unded1r 1983 med 

nio länder. Återstående avtal avses omförhandlas under år 1984. De nya 

långsiktiga avtalen innehåller ömsesidiga uppsägningsklausuler. En utvär

dering av det nuvarande skyddssystcmet på tekoområdet kommer att ske 

niir det samlade resultatet av förhandlingarna föreligger. Liksom tidigare 

är importen av tekovaror från statshandelsländerna och Taiwan föremål 

för restriktioner. 

Den s.k. glohalkontingent för gummistövlar och gummikängor. som 

sedan år 1977 har giillt för länder utanför EG och EFTA. kommer att 

avvecklas vid årsskiftet 1983/84. 
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Förbud mot investeringar i Sydafrika och l\amibia m. m. 

Genom lagen (1979: 487) om förbud mot investeringar i Sydafrika och 

Namibia, som trädde i kraft den I juli 1979, begränsas den svenska närings

verksamheten i Sydafrika och Namibia. Syftet med lagen är att öka det 

politiska trycket på den sydafrikanska regimen och därigenom bidra till en 

genomgripande samhällsförändring i Sydafrika, att inspirera andra stater 

till efterföljd samt att öka trycket på FN: s säkerhetsråd att vidta ytterligare 

åtgärder. Regeringen kan i vissa fall medge undantag från investeringsför

budet. Sådana undantag har medgivits för investeringar avseende ersätt

ning av försliten utrustning eller förbättringar på arbetsmiljöområdet. Nå

gon utvidgning av företagens verksamhet i Sydafrika och Namibia tillåts 

inte. Hittills har 14 sådana ärenden avgjorts . En redogörelse for hur 

företagens verksamhet har utvecklats i Sydafrika och Namihia lämnas 

årligen i en särskild skrivelse till riksdagen. 

På riksdagens begäran sker en översyn av lagstiftningen om förbud mot 

investeringar i Sydafrika och Namibia <UU 1979/80: 27, rskr 360). Utred

ningen. som numera är parlamentariskt sammansatt, har som uppgift bl. a: 

att studera möjligheterna till komplettering av den gällande lagen med 

ytterligare åtgärder som kan påverka Sydafrikas apartheidpolitik. Utred

ningen beräknas vara avslutad under första halvåret 1984. 

Regeringen beslutade i november 1983 att krigsmateriel från Sydafrika 

inte får föras in i Sverige utan regeringens medgivande (SFS 1983: 870). 

Exportfrämjande insatser 

De särskilda statliga insatserna för att främja svensk export av varor och 

tjänster. som utgör ett komplement till den av regeringen förda allmänna 

ekonomiska politiken och till företagens egna exportansträngningar, är av. 

väsentlig betydelse för att minska underskottet i bytesbalansen. Genom. 

det statliga stödet skapas bättre förutsättningar för företagen att öka sina 

egna exportansträngningar. Mot denna bakgrund föreslås ökade resurser 

till den exportfrämjande verksamhet som främst bedrivs genom Sveriges 

exportråd. Vidare föreslås medel för en fortsatt verksamhet i syfte att 

främja export av kompletta anläggningar eller delar till stora anläggningar 

(SPE, Svensk projektexport). 

Sverige har. jämfört med många i-länder. ett relativt begränsat handels

utbyte med u-länJerna. Särskilt for vissa sektorer kan u-landsmarknaderna 

utgöra stora potentiella exportmarknader. Genom de senaste årens· ekono

miska svårigheter och akuta betalningsbalansproblcm har u-länderna ställt 

ökade krav på t. ex. finansieringsåtaganden. byteshandel och biståndsin

satser i samband med handeln. En rad nya medel och institutioner har 

tillkommit som i varierande utsträckning har till syfte att främja de kom

mersiella förbindelserna med u-länderna. Planerade satsningar. där 11era 
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instrument samverkar, förekommer endast i begränsad utsträckning och i 

ett relativt kortsiktigt perspektiv. En förbättrad överblick och samordning 

skulle kunna ge ett bättre utnyttjande av tillgängliga medel för att främja 

handeln med u-länderna. Särskilt viktiga är sådana insatser som är svåra 

att få till stånd genom normal kommersiell verksamhet. .Exempel kan vara 

projekt där krav ställs pf1 hela system av insatsa från mjuk- till hårdvara 

och som inbegriper såväl tjänsteexport som varuexport och 1m1tköp. I 

samband med sådana ofta långsiktiga affärer kan behov uppstå av samord

ning från statens sida under medverkan av en rad olika institutioner och 

företag. För att möta dessa behov kommer en begränsad försöks verksam

het att igångsättas. Avsikten är att ländervis med några få u-länder med 

betalningsförmåga samordna mer långsiktiga anstriingningar för att främja 

handclsutbytet. Därvid skall tillgängliga resurser såsom krediter och ga

rantier. bisctmd i olika former liksom Sveriges exportråds och företagens 

verksamhet m. m. mobiliseras i syfte att nt1 paketlösningar och arrange

mang vars innehåll kan variera avsevärt beroende pt1 de aktuella behoven i 

samarbetet med landet i fråga. Verksamheten skall vara längsiktig för att 

kunna ge resultat i form av nya affärsmöjlighetcr. Verksamheten skall ske 

inom ramen för tillgängliga resurser. 

Det är troligt att brnnschvisa insatser kommer att fä ökad betydelse i 

framtiden. De branscher som bedöms vara aktuella i första hand är energi

sektorn ·och byggsektorn. 

Sverige har en betydande exportpotential i sina mindre och medelstora 

företag. En utvärdering av det hittillsvarande stödet har nyligen presente

rats. 

Tjänstesektorn har internationaliserats och fått en ökad betydelse. En 

utredning kommer under våren 1984 att presentera förslag i syfte att 

ytterligare stimulera och utveckla den svenska tjänsteexporten. Inom ra

men för utredningens arbete har olika initiativ vidtagits för att sprida sådan 

information om det svenska kunnandet inom tjänstesektorn som kan inne

bära ökade exportmöjligheter. Vidare har nyligen presenterats förslag som 

rör möjligheterna för den kommunala och landstingskommunala sektorn 

att engagera sig i exportverksamhet. 

Exportkreditgarantier 

De svenska företagens möjlighet att försäkra sina exportaffärer mot 

risken för uteblivna betalningar och andra förlustrisker. dvs. att ahålla 

exportkreditgarantier. är ett viktigt element i utrikeshandelspolitiken. Ex

portkreditnämnden ( EKN J svarar för denna garantigivning. V crksamheten 

präglas av en avvägning mellan önskan att främja den svenska exporten 

och behovet att minimera statens risktagande. 

I EKN:s verksamhet ingår förutom normal affärsmässig garantigivning 

( n-garantierJ även garantigivning enligt särskilda kriterier vid export med 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga S Utrikesdepartementet 121 

ett särskilt samhällsintresse samt vid export av betydelse för u-ländernas 

ekonomiska utveckling (s/u-garantier). Mot bakgrund av den i m(mga 

länder försämrade riskbilden har garantiproduktionen stagnerat och en 

förskjutning ägt rum från n- till s/u-garantier. För exporten är det viktigt att 

EKN kan fortsätta med en omfattande garantigivning. I syfte att nedbringa 

förlustriskerna utreds möjligheterna till riskdelning. 

Tullfrågor m. m. 

Sverige deltar i det internationella tullsamarbetet. främst inom ramen för 

Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Council - CCC) i Bryssel. 

Rådet antog i juni 1983 en konvention om en ny. gemensam varunomenkla

tur <harmonized system). Detta system avses träda i kraft tidigast den I 

januari 1987. Det mycket omfattande arbetet med att överföra denna 

nomenklatur till svensk lagstiftning och utarbetandet av andra bestämmel

ser i samband härmed pågår. 

Sverige har under året ingått överenskommelse med Frankrike om öm

sesidigt bistånd i tullfriigor. vilket kommer att underlätta tullmyndigheter

nas ansträngningar att förhindra. utreda och beivra överträdelser av tullag

stiftningen. Proposition om godkännande av överenskommelsen har före

lagts riksdagen <prop. 1983/84: 931. Kontakter har också tagits med EG

kommissionen i syfte att gemensamt motverka att Sveriges och EG:s 

begriinsningar av tekoimporten kringgås. 

En utredning angående utrikeshandeln i krissituationer har överlämnats 

till utrikeshandelsministern. Frågan bereds f. n. inom handelsavdelningen. 

Det handelspolitiska regelsystemet bygger på att konkurrensen inte 

snedvrids genom dumping eller statlig exportsubventionering. Reglerna 

ger således Sverige vissa möjligheter att skydda sig mot sådan dumpad 

eller subventionerad import som skadar den inhemska industrin. Inom 

utrikesdepartementet har studier påbörjats i syfte att värdera hur en klara

re procedur bör utformas i Sverige när det gäller dumpingundersökningar 

och utjämningstul\förfaranden. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i 

landet omfattade 114 enskilda tillverkare vid årsskiftet 1982/83. Tillverk

ningsvärdet för år 1982 var 4 582 milj. kr. ( 1981 3 956 milj. kr.). 

Under år 1983 har ca 1.850 ansökningar om utförsel behandlats. Medel

värdet av krigsmaterielexporten under åren 1978-1982 var ca 1.25% av 

den totala exporten under samma period. 

Värdet för under år 1983 beviljade utförseltillstånd uppgår till ca 2010 

milj. kr.. en ökning med knappt 100 milj. kr. i löpande priser jämfört med 

år 1982. 
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Riksdagen har beslutat ersätta lagen ( 1935: 395) om kontroll över till

verkningen av krigsmateriel m. m. med en ny lag (NU 1983/84: 6. rskr 74). 

Den nya lagen (1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmate

riel. m. m. träder i kraft den I januari 1984. 

Under år 1983 har inom handclsavdelningen tillsatts en arbetsgrupp med 

uppgift att undersöka förutsättningarna för och redovisa underlag för olika 

modeller för parlamentarisk insyn och samråd i frågor som rör krigsmate

rielexport. Arbetsgruppen skall vidare utreda och redovisa förslag till en 

mer öppen offentlig redovisning av den svenska krigsmaterielexporten. 

E 1. Kommerskollegium 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

30071067 1 

30539000 

31861000 
1 Anslaget hart. o. m. budgetån:t 1982/83 redovisats i handelsdcpartcmentels bilaga 
till budgclprnpositioncn. 

Kornmerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 

samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. Kollegiet leds 

av en styrelse. Chef för kollegiet är en generaldirektör. som är styrelsens 

ordförande. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA-nämnd 

samt rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännan

de av revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktori

sation av översättare. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
!därav lönekostnader) 

I .okalkostnader 
Kontanthidrag till 

Stiftelsen Öst 
Ekonomiska Bvrirn' 

Stipendier avseende 
europeiska intcgra
tionsfrågor~ 

1983/84 

107 
52 

159 

27 390000 
(239670001 

3 149 000 

<584000) 

30539000 

Beräknad iindring 1984/85 

Kommers
kollcgium 

+2 
of. 

+2 

+1151000 
l+ 966000) 
+ 569000 

<+ 64000) 

+1720000 

före
draganden 

of. 
of. 
of. 

+ 823 000 
( + 852 0001 
+ 401000 

+ 33 000 

+ 65 000 

+1322000 

1 För kontant bidrag för Stiftelsen Öst Ekonomiska Byrån har för budgetåret 1983/84 
medel anvisats inom anslagsposten Förvaltningskostnadcr. 
' Medel for stipendicverksamheten har under budgctäret 1983/84 anvisats inom 
;mslagsposten Förvaltningskostnader (utfall 1982183 55 000 kr.). 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 123 

Inkomster vid kommerskollcgium. som redovisas på statsbudgetens in

komstsida under inkomsttitel. beräknas till sammanlagt 7.2 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85 ( 1982/83 7 .2 milj. kr.). 

Kommcrskollegium 

Kommerskollcgium har i VP 83/84 (verksamhetsplaneringl redovisat 

bl. a. en resultatanalys och förväntad utveckling. Enligt kollegiets mening 

kan någon minskning av arbetsbelastningen inom kollegiets verksamhets

områden inte förutses. 

Kollegiet bedömer att ett fullgörande av besparingskravet under kom

mande femårsperiod. vilket krav endast delvis kan genomföras genom 

rationaliseringsåtgärder. leder till ambitionsnivåsänkningar. Den personal

reducering som därmed blir aktuell förutses kunna genomföras i samband 

med naturlig avgång. 

För utrikeshandels verksamheten iir det svärt att förutse utvecklingen pil 

ett par års sikt mot bakgrund av den osäkerhet om den allmänna ekonomis

ka och politiska utvecklingen. som starkt påverkar det handelspolitiska 

skeendet i världen. Den handelspolitiska utvel:klingen kan snabbt föränd

ras och kollegiet förutsätter att tillskott av resurser kan ges efter prövning 

av regeringen. om den allmänna handelspolitiska utvecklingen skulle kräva 

det. Inom det näringsrättsliga området berörs flera verksamhetsgrenar av 

pf1gående eller avslutade utredningar och av förväntad lagstiftning. 

Kommerskollegium föresl:lr i sin anslagsframstiillning bl. a. följande: 

I. Huvudförslag 31 859 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning I 953 000 kr. 

3. Tilläggsförslag 400000 kr. Beloppet motsvarar kostnaden for bl. a. 

två tjänster för framtagande av en årlig rapport med översikt av utrikes

handel och handclspolitik. Förslaget utgör den lägre av de tvä alternativa 

ambitionsnivåer som kollegiet redovisat. 

4. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär en minskning av ansla

get med 633 000 kr. Reduceringen föreslås genomföras dels genom rationa

liseringar. dels genom omprioriteringar och omprövningar med viss ambi

tionsnivåsänkning som följd. Den personalminskning som blir aktuell be

räknas kunna genomföras i samband med naturlig avgång. En del av 

kollegiets besparing hänförs till lönemedel som kan sparas in om man 

genomför ett förslag från kollegiet om vissa lättnader i kraven p[t svenskt 

medborgarskap m:h bosättning i Sverige när det gäller styrelseledamöter i 

svenska aktiebolag m. m. 

5. Kollegiet föreslår förändringar av vissa avgifter. Pa tolk- och transla

torsområdet föreslås en enhetlig ansökningsavgift på 500 kr. i stället för 

den nuvarande tvådelade avgiften. När det gäller vissa tillstånd bl. a. enligt 

aktiebolagslagen I .1975: 1385) och lagen 1195 l: 308! om ekonomiska för

eningar föreslår kollegiet en övergång från expeditionsavgifter till ansök

ningsavgifter. 
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6. För sin stipcndieverksamhet begär kollegiet att 65 000 kr. anvisas 

förslagsvis och umkr särskild anslagspost. 

7. För stiftelsen Öst Ekonomiska Byrans verksamhet begiirs i enlighet 

med av stiftelsen till kollegiet ingiven anslagsframställning 648000 kr. i 

kontantbidrag. Kollegiet hemställer att medel för kontantbidrag till byrän 

fr.o.m. budgetåret 1984/85 anvisas under särskild anslagspost. 

8. För sin bercdskapsplanering hemställer kollegiet att 50000 kr. anvi

sas under fjiirde huvudtiteln, anslaget H 3. Beredskapslagring och industri

ella åtgärder. 

Föredragandens öwrväganden 

För niista budgetår bör medel för kommcrskollegium beriiknas med 

utgångspunkt i kollegiets huvudförslag. Under anslaget beräknar jag därut

över medel för framtagandet av en årlig rapport med översikt av utrikes

handel och handelspolitik. 

Anstriingningarna att främja den svenska utrikeshandeln iir ell led i 

regeringens ekonomiska politik. Utvecklingen av vårt lands export har 

varit god under det gångna året. För att kunskapsunderlaget skall bli bättre 

vid planeringen av olika handelspolitiska och exportfrämjande insatser i 

framtiden finner jag det angeläget att en årlig analytisk översikt tas fram 

över den svenska utrikeshandelns utveckling i fråga om olika regioner, 

länder och produktkategorier. Översikten bör belysa den handelspolitiska 

utvecklingen och utvecklingen av den ekonomiska potentialen pä export

marknaderna. Uppdraget hör ges till kommerskollegiet i samverkan med 

Sveriges exportråd och exportkreditnämndcn. Den första rapporten bör 

kunna föreligga under hösten 1984. Jag är dock inte beredd att tillstyrka 

inrättande av någon ny tjänst vid kollegiet. I stället bör anslaget för övriga 

förvaltningskostnader vid kollegiet uppräknas med 100000 kr. och återsto

den av erforderliga 400 000 kr. anvisas över anslaget E 2. Exportfriimjande 

verksamhet. Uppdraget bör ses som ett försöksprojekt. 

Jag är inte beredd att nu ta stiillning till förslaget om ändrade avgifter i 

tolk- och translatorsverksamheten. Frågan bör prövas i anslutning till de 

överväganden som f. n. görs inom regeringskansliet med anledning av 

betänkandena (Ds H 1982: 2) Att godkänna tolkar och auktorisera översät

tare - en utvärdering och (l)s U 1982: 10) Reformerad tolkutbildning. 

Inte heller de förslag om ändrade avgifter för vissa tillstånd enligt bl. a. 

aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar föranleder n:igot 

ställningstagande i detta sammanhang. Dessa frågor är föremål för pröv

ning inom Stämpel skatteutredningen (8 1977: 06). 

Förslaget om vissa lättnader i n:gleringen vad gäller styrelseledamöter i 

aktiebolag m. m. bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Beträffande kollegiets stipendieverksamhet är det angcliiget att denna 

kan breddas till att omfatta, förutom praktiktjänstgöring inom EG-kommis-
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sionen, även andra europeiska samarbetsorganisationer. En ökad samord

ning av rekryteringen i Sverige av lämpliga kandidater bör ske. varvid 

kollegiets erfarenhet i sammanhanget bör tas tillvara. Medel för den kost

nad som verksamheten f. n. medför bör anvisas under en särskild anslags

post. 

Medel för kollegiets beredskaps planering beräknas under fjärde huvudti

teln. anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommerskollegium för budgetåret l 984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 31 861 000 kr. 

E 2. Exportfrämjande l'erksamhet 

1982/83 Utgift 153 685 899 1 Reservation 107095656~ 

1983/84 Anslag 164 500000 

1984/85 Förslag 202660000 
1 Anslaget hart. o. rn. budgct[H"ct I 982/83 rcdovisab i handelsdeparternentet' bilaga 
till budgetpropositionen. 
~ Varav ca 1()0 milj. kr. iir disponerade genom tidigare beslut. 

Inledning 

Under förevarande anslag beräknas medel för den exportfrämjande 

verksamhet som Sveriges exportråd antingen själv utövar eller planerar 

och leder inom handelssekreterarorganisationen och utrikesrepresenta

tionen. 

Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfriimjande 

verksamhet. 

Departement Anslag Myndighet/organ/verksamhet 

Utrikcsdepart.::mentet A I 
E:! 
E3 

E5 
Jordhruksdepartementet I 3 
Finansdepartementet F 5 
Industridepartementet B 6 

B7 

B8 

H 10 

B 12 

B 15 

G3 

Utrikesförvaltningen idel av anslagetl 
Exportfr~irnjande verksamhet 
E.\portkrcditnämnden. t~ickande av vissa 
förluster 
lntcramcrikanska utvecklingsbanken 
Sveriges turistråd (del av anslaget) 
E.\portkrcdithidrag 
Kostnader for statsstödd 
e.\portkreditgivning genom AH Svensk 
Exportkredit 
Kostnader för statsstiidd 
exportkreditgivning avseende export av 
fartyg m. m. 
Ersiittning för extra kostnader for 
förmånliga krediter till u-länder 
Industripolitiska i1tgärdcr for 
tckoindustrin tdel av ansli1cct1 
Bidrag till regionala utvecklingsfonder 
m. m. (del av anslacet I 
Branschfrämjande ~lgiirder 
tdd av anslaget I 
'.'Jämnden för fartyg-;kn:ditgaranticr 
Idel av anslaget) 
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För budgetåret 1984/85 har ca 390 milj. kr. beräknats för exportfriim

jande verksamhet under tredje huvudtiteln. Av utrikesförvaltningens verk

samhet kan storleksordningen 20 IJ'c, beräknas avse åtgärder med export

friimjande inslag. Detta motsvarar omkring 150-200 milj. kr. 

Under .1junde hul't(dtiteln har I 000 kr. förts upp under anslaget till 

Exportkreditbidrag avsett för stöd till exportföretag som har orsakats 

räntt:förluster i samband mt:d exportkrediter. 

Under nionde huvudtiteln har i avvaktan på en särskild proposition förts 

upp ett oförändrat anslag av 49,6 milj. kr. under anslaget till Sveriges 

turistråd. Ca hälften hiirav utgör en direkt stimulans av tjänsteexport. 

Under toljie hul'lldtiteln har i avvaktan på en särskild proposition förts 

upp ett oförändrat anslag för bl. a. branschfrämjande åtgärckr för träbear

hetande industrin. Vidare finns medel anvisade för särskilda industripoli

tiska insatser för tekoindustrin. Båda dessa program har exportfrämjande 

inslag. Statens industriverk har ansvar för de samlade branschinsatserna 

medan Sveriges exportråd verkställer de beslutade insatserna med undan

tag för tekostödet som industriverket svarar för. Under anslagen till Kost

nader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit 

beräknas 980 milj. kr., till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning 

avseende export av fartyg m. m. 480 milj. kr. och till Ersättning för extra 

kostnader för förmånlig kreditgivning till u-ländcr 55 milj. kr. Vidare tas 

delar av statens bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. och anslaget 

till nämnden för fartygskreditgarantier i anspråk för olika exportfräntjande 

aktiviteter. 

De på dt:tta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande åt

gärder över statsbudgeten för budgetåret 1984/85 uppgår till ca I 955 

milj. kr. 

Organisation 

Sveriges exportråd inrättades den I juli 1972 genom avtal mellan svens

ka staten och Sveriges allmänna exportförening. Inom exportrådet är 

tillsatt en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk 

projektexport. 

Exportrådets uppgift är att som centralt organ planera. samordna, mark

nadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. För att lösa 

denna uppgift planerar och leder Sveriges exportråd den exportfrämjande 

vt:rksamht:ten dels vid den specialiserade kommersiella utlandsrepresenta

tionen. dvs. handelssekreterarna och de handelskamrar i utlandet som har 

slutit samarbetsavtal med ddet. dels inom utrikesrepresentationen. 

25 handclssekreterartjänster finns inrättade. Av dt:ssa är sex placerade i 

Nordamerika, i Atlanta, Chicago. Detrnit, Los Angeles. New York och 

Toronto. I Europa finns 14 handelssekreterare. nämligen i Bryssel, Buda

pest. Diissddorf. Haag, Helsingfors. Köpenhamn. London, Madrid, Mila-
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no, Oslo, Paris, Prag, Wien och Zlirich. På övriga industrilandsmarknader 

linns handclssekreterare i Melbourne och Tokyo. Tre handelssekreterare 

arbetar i utvecklingsländer. nämligen de i Caracas, Jeddah ol·h Mexico 

City. Handelssekreterarna leder sin verksamhet från fristående handels

kontor. Filialkontor finns i Hamburg, Houston. Montreal. Stultgart. Syd

ney och Van.couver. Dessutom bedrivs försök med kommersiell repn:sen

tation i Calgary. 20 ambassader i länder med särskilt intressanta mark

nader har givits en särskild kommersiell kompekns och tar - liksom 

hamlelssekreterarna - betalt för vissa av sina exportfrämjande tjänster. 

Samtliga övriga ambassader, liksom även vissa konsulat, ger allmän ex

portfrämjande service. 

En handelskammare i utlandet, nämligen den i Sao Paulo, har slutit 

samarbetsavtal med Sveriges exportråd. 

Sveriges exportråd och handelssekrctcrarna sysselsätter f. n. ca I 85 

resp. ca 270 anställda. Hos handelssekreterarna utgörs personalen, för

utom av handelssekretcrare, av bl. a. marknadssekreterare och prakti

kanter (marknadsassistenter). 

finansiering 

Enligt avtalet om Sveriges exportråd (prop. 1979/80: 16. NU 20. rskr 95) 

skall exportrådet planera och leda handelssekreterarnas verksamhet och 

exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen. Denna uppgift 

finansieras med medel som staten ställer till förfogande. Vidare skall enligt 

avtalet staten bidra till exportrådets finansiering med ett belopp som mot

svarar beräknad skillnad mellan rådets kostnader för exportservice till 

företag med export av mindre omfattning och exportrådets abonnemangs

avgifter från dessa företag. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av Sveriges exportråd utgörs av 

abonnemangsavgifter. Exportrådet bedriver därutöver uppdragsverksam

het för sina abonnenter mot särskild avgift. Abonnemang är en förutsätt

ning för att få tillgång till exportrådets, handclssekreterarnas och utrikesre

presentationens tjänster. Abonnemang är också en förutsättning för att 

erhålla tjänster från sådana statsstödda handelskamrar i utlandet som har 

slutit samarbetsavtal med rådet. Exportrådet kan dock lämna tjänster till 

annan än abonnent då syftet är att uppmuntra exportfrämjande verksamhet 

eller att till exportrådet knyta nya abonnenter. Abonnemang påverkar inte 

prövningen om stöd till svensk projektexport. 

Verksamhet 

Exportrådets och handelssekrctcrarnas verksamhet indelas i följande 

verksamhetsgrenar eller program. nämligen exportservice, exportaktioner 

och exportuppdrag. Verksamheten inom exporträdet resp. handelssekre-
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terarorganisationen redovisas åtskilt. Med exportse1Tice avses de tjänster 

som utförs avgiftsfritt, t. ex. rådgivning till besökande affärsmän, enklare 

varuförfrågningar och rutinkorrespondens liksom viss uppsökande och 

initiativtagande verksamhet. Som tidigare nämnts finansieras exportrådets 

exportservice såväl av staten som av näringslivet. Handclssekreterarnas 

exportservice finansieras helt av staten. 

Exportaktioner omfattar sådana tjänster som är avsedda för bransch

eller temabundna aktiviteter som stödjer företagens exportansträngningar. 

Det iir därvid fråga om kollektiva insatser som syftar till ökade exportin

tiikter. Exportaktionsprogrammet omfattar även -åtgiirder som särskilt 

stödjer mindre och medelstora företags exportansträngningar. Flertalet 

exportfrämjande aktioner finansieras av staten och näringslivet gemen

samt. Medlen disponeras av Sveriges exportrtld i samråd och samarbete 

med den exportfrämjande utlandsorganisationen. 

Uppdragn·erksa111/rete11 omfattar de tjänster som exportrådet och han

delssekreterarna utför pä särskild beställning och mot siirskild avgift för 

enskild abonnent eller myndighet. Vidare räknas de myndighetsuppgifter 

in söm exportddet har iilagts gentemot handelssekreterarna och utrikesre

presentationen och som finansieras av staten. 

Medlen under förevarande anslag lir vidare avsedda för att friimja den 

svenska exporten av systemleveranser till stora industri- och anläggnings

projekt ( prop. 1978179: 123 bil. 2. NU 59. rskr 415). samt för statligt stöd till 

sådana konsultföretag som arbetar med förstudier eller anbud rörande 

vissa utvccklingsprojekt i u-länder. 

Sveriges exporträds och handelssekreterarnas verksamhet redovisas. 

som niimnts. f. n. atskilt. En fördjupad dialog mellan exportrådet och 

utlandsorganisationen om anviindningen av de samlade resurserna inom 

den totala organisationen samt fördelningen mellan hemmaorganisationen 

och utlandsorganisationen underlättas om verksamheten redovisas samlat 

under de tre programmen. I syfte att stimulera en sådan fördjupad dialog 

kommer medlen att redovisas under fem anslagsposter fr.o.m. hudgetårct 

1984/85. 
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Sveriges exportråd 

Medelsbehov ( 1000-tal kr.J 

Verksamhet 

Exportscn·ice 

Anslag 
Övriga inkomster 

Exportaktioner 

Anslag 
Övriga inkomster 

Erportuppdrag 
Anslag 
Övriga inkomster 

Stöd till .1Te11sk pri~iekt
cxport m. m. 

Anslag 

Till r1.•1:eringen.1· disposition 
Anslag 

Riintcinkomstcr 111.111. 

Övriga inkormter 

Outnvttjade medel 
Anslag 

Summa medelsbeho\' 
Anslag 
Öuiga inkomster 

1982/83 

54900 
18000 

65770 1 

53000 

8900 
52000 

38000 

lfi305 

183 875 
123000 

1983/84 Beräknad ändring 

utfall budgc::t Expnrtriidet 

54900 67000 + 6300 
19000 19400 + 600 

50 870 1 74000 + 18000 
60000 62000 

8900 \() 500 + 1000 
51 300' 58000 + 2000 

26 879' 5 0004 + '\5 000 

12 137' 8000 + 700 

3 '4(i 

14476° 

168 1627 164500 +61000 
133646 139400 + 2600 

Fön::draganden 

+ 5 570 
+ 600 

560 

+ 420 
t 2000 

+ 10200 

+38160 
+ 2600 

1 Härtill kommer 14,9 milj. kr. för vilka Sveriges exportråd har fattat heslut men inte lyft från anslaget. 
'Avser inkomster från uppdrag från såväl företag som friln statliga myndigheter !5485000 kr.). t. ex. stah.:ns 
industriverk inom ramen för de s.k. bran-,chstiidsprogrammen. 
' Härtill kommt:r .'\I 753 000 kr. i liimnade utfästelser budgt:tårct 1982/83 som belastar reserverade medel per 
1983-07-01. Dessa reserverade medel bela<.tas ocksa av liimnade utfästelser om tillsammans 13 8.'0000 kr. från 
tidigare budgetår. 
4 Härtill kommer 35 milj. kr. för nya dispositioner avseende stöd till svensk projektexport för budgetitret 
1983/84 frän under anslaget reserverade medel. 
' Hiirtill kommer 10 740 000 kr. som utgör utbetalningar från anslagets reservation varav 7 ,5 milj. kr. till 
Sveriges turistråd. 
"Avser överföringar frän ingående reservation och från anslag till statsbudgetens inkomsttitel. 
7 Ett underskott pii 4 148 668 kr. i handelssekrcterarnas samlade verbamhct helastar av expnrtri1det redovi
sade och ej utnyttjade medel fran budgetåret l 98 li82 och tidigare. 

Sveriges exportråd utgår i sin anslagsframsUillning från anslagsnivån för 

budgetåret 1983/84 vid sin prisomräkning om totalt 15 milj. kr. Härutöver 

begärs 46 milj. kr. varav merparten består av medel för stöd till svensk 

projektexport. Sådana medel belastar innevarande budget<'tr anslagets n:

serverade medel. Exportrådet föreslår således en ökning av anslaget med 

61 milj. kr. till 225.5 milj. kr. för budgetäret 1984/8.5. 

Mot bakgrund av den sviktande utvecklingen pi't många NIC- (Nev.·ly 

lndustrialiscd Countriesl och OPEC-marknader kommer exportr[1det att 

avsätta en ökande andel av sina resurser inom OECD-omrt1det och Sydost-

9 Riksda>:en 1983!8./. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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asien. Likaså kommer inriktningen inom exportaktionsprogrammet att 

gradvis övergå till färre och större aktioner och bearbetningen av flera 

marginella marknader kommer att upphöra. Exportrådets förslag följer 

därmed i huvudsak den hittillsvarande inriktningen. 

Exportrådet föreslår ökade resurser om totalt 11 milj. kr. utöver prisom

räkning för exportaktioner. Ett belopp om 3,5 milj. kr. avses gå till ökad 

individuellt uppsökande verksamhet hos mindre och medelstora företag 

libom till vissa andra ambitionshöjningar inom exportrådets särskilda 

program för mindre och medelstora företag. 

Rådets roll som informatör till näringslivet om exportmöjligheter i pro

jekt som finansieras av internationella finansieringsorgan framstår enligt 

rådet som allt viktigare. En förstärkning av bevakningen avses ske såväl 

hemma som ute. Vidare begärs medel för fortsatta insats.er för att främja 

handel med teknik samt för insatser för att bistå offentliga myndigheter och 

bolag vid tjänsteexport. Totalt begärs 5 milj. kr. för dessa insatser. 

Exportrådet föreslår att en ny verksamhet införs, nämligen teknisk 

exportservice. Enligt förslaget skall verksamheten bedrivas som ett samar

betsprojekt mellan rådet, kommerskollegium. standardiseringskommis

sionen i Sverige och statens mät- och provriid. Detta skulle ge företagen 

möjlighet att kunna vända sig till en instans som kan lämna information 

eller assistans med teknisk rådgivning och annan hjälp i frågor rörande 

märkning, provning eller annan teknisk produktanpassning till utländska 

krav. I ett uppbyggnadsskede begärs I milj. kr. 

Resterande 1.5 milj. kr. medför en ambitionshöjning av exportaktio

nerna totalt sett. 

Exportrådet beräknar ett medclsbehov om 35 milj. kr. för stöd till 

svensk projektexport. Samma belopp belastar anslagets reservation under 

budgetåret 1983/84. 
Sveriges exportråd anför att den genomförda anpassningen av lönesyste

mef för personal inom handelssekreterareorganisationen till gällande skat

te lagstiftning och kollektivavtal har medfört alltför höga bruttolönekost

nader för att kontoren ekonomiskt skall bära sig. Exportrådet föreslår 

därför att skattesystemet för lokalt anställda svenskar ändras. 

Praktika11t1·erksamlzete11 är enligt exportrådet en viktig verksamhet som 

kommer Sverige och svenskt näringsliv tillgodo. F.n. finns praktikanter, 

förutom hos handelssekreterare, vid tre ambassader. Rådet föreslår mot 

bakgrund av de goda e1farenheterna att denna verksamhet utökas vid vissa 

utlandsmyndigheter. företrädesvis i Sydostasien. 

Svensk projektexport 

I 1983 års budgetproposition (bil. 5) anförde utrikesministern att en 

utvärdering av den hittills genomförda verksamheten med stöd till svensk 

projektexport beräknades vara genomförd under våren 1983. Utvärdering-
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en redovisas i en inom utrikesdepartementet utarbetad promemoria ( Ds 

UD 1983: I) Stöd till Svensk projektexport - en utvärdering. 

I promemorian framhålls att hittillsvarande erfarenheter. liksom den 

förväntade utvecklingen av världsmarknaden, talar för att svenska företag 

måste öka sina ansträngningar att exportera sammanhållna syskm. Samti

digt hårdnar den internationella konkurrensen. Det måste därför, enligt 

promemorian, anses naturligt att staten iiven fortsättningsvis lämnar någon 

form av exportfrämjande stöd till sådan export. Enligt promemorian har 

stödet till svensk projektexport medverkat till att skapa gynnsamma möj

ligheter för svenska företag att etablera sig på den internationella markna

den för systemexport. Särskilt har stödet varit positivt för mindre och 

medelstora företag. Exempel pft gynnsamma effekter av stödd är t. ex. 

upprättande av nya affärskontakter och ökade kunskaper i marknadsbear

betning. Riskviljan hos företagen att pröva nya samarbdskonstruktioner 

och ny teknik har också ökat. 

1 promemorian föreslås diirför all \tödformen hehålls men att den läm

nas i form av en garanti som utfaller till betalning om det projekt. som 

garantin omfattar. inte leder till kontrakt. Om ett företags likviditetssitua

tion är särskilt ogynnsam. bör dock utbetalning kunna ske redan innan 

beslut om kontrakt föreligger. Stödet föreslås vidare få täcka högst 1/3 av 

redovisade kostnader för förprojekterings-. seminarie- och utbildnings

verksamhet samt för att ta fram anbud. 

I promemorian ges en rad ytterligare förslag med inriktning pi\ denna 

stödform. 

Promemorian har remissbehandlats. Det övervägande antalet remissin

<.tanser delar förslaget i promemorian att behålla stödet till svensk projekt

export. Man stiillcr sig i huvudsak även positiv till de övriga förslagen i 

promemorian. 

Fiircdragandens överväganden 

Sveriges ekonomiska läge gör det angeläget att stödja näringslivets ex

portansträngningar. Huvudansvaret för att vår export utvecklas tillfreds

ställande ligger helt naturligt på företagen. Den av regeringen förda all

miinna ekonomiska politiken har bl. a. till syfte att skapa gynnsamma 

förutsättningar för företagen i deras exportansträngningar. A ven de mer 

direkta statliga insatserna för att främja och stimulera svensk export iir 

dock av väsentlig betydelse, särskilt för att ta tillvara den genom devalve

ringen hösten 1982 förbättrade konkun-enssituationen .. 

Sveriges exportråd har i sin verksamhets plan prioriterat det exportfräm

jande stödet till sädana marknader där möjligheterna till en ökad försälj

ning bedöms som goda. Jag biträder i huvudsak exportrådets prioritering 

av marknader. Jag vill emellertid samtidigt stryka under nödvändigheten 

av ett genomtänkt samspel mellan olika aktiviteter inom hela det område 
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som påverkar vt1ra exportansträngningar. Härvid syftar jag på sådana 

frågor som rör exportkreditgivning. exportkn:ditgarantier. u-landsbistånd, 

tekniskt-vetenskapligt samarbete m. m. som enligt min mening maste be

aktas inför valet av olika exportfriimjande åtgiirder. Exporträdets egna 

bedömningar av sina kort- och långsiktiga insatser på olika marknader 

maste grundas på en värdering av detta samspel. där hänsyn också tas till 

att insatserna koncentreras till betalningsstarka marknader. 

Enligt min mening har Sveriges exportråd en viktig roll att fylla som 

1m!ickther11/.:are åt niiringslivet. Jag föreslår ett ökat anslag om 3 milj. kr. 

under exporta/.:tio11er för förstiirkning av exportrådets roll som informatör 

om exportmöjligheter beträffande projekt som finansieras av internationel

la finansieringsorganisationer. 

Jag delar exportrådets bedömning av behovet av att bygga upp en 

tck11is/.: 1'xportse1Tic1'. Ett belopp om I milj. kr. bör anslås i etl uppbygg

nadsskede. 

En betydande del av den exportfrämjande verksamheten utgörs av det 

särskilda stiJdet till små och 111edelstorn fiirettii:s exportansträngningar. 
Utredningen (H 1982: 08) om exportfrämjandestöd till mindre och medel

stora företag har haft i uppdrag att ut värdera det under senare år utökade 

stödet till dessa företagskategorier samt ge förslag till insatser. Ett av dessa 

förslag rör den just niimnda verksamheten teknisk exportservice. Utred

ningens betänkande !Ds UD 1983: 5) remissbehandlas f. n. Jag avser att 

återkomma till riksdagen under våren 1984 med förslag i denna frfiga. I 

avvaktan härpå iirjag inte beredd att nu ta ställning till exportddets förslag 

om ökade insatser för denna företagskategori. Betriiffande ramen för me

delsbehov för budgetåret 1984/85 återkommt:r jag till detta i det följande. 

De övriga insatser export61det föreslår inom programmet för c:xportak

tioner fär genomföras inom ramen för tillgiingliga medel. 

Frägan om en iindring av lii11esystcmct för lokalt ansthllda svenskar hos 

handelssekreterarna har behandlats i föregåendt' budgetproposition. Där

vid anfördes att kostnader till följd av omläggningen av lönesystemet inom 

handelssekreterarorganisationen måste utgöra en naturlig del av handels

sekreterarnas normala kostnadsbild. Hittills lämnad kompensation fiir täc

ka statens andel av aktuella kostnader. Vidare anfördes att tkl i avvaktan 

på närmare granskning av frågan om skattesystemet för lokalt anstiillda 

svenskar inte skulle föresl;is ni!gon iindring av skattesystemet. Detta för

hållande gäller fortfarande. 
Jag delar helt exportri1dets bedömning betriiffande rru/.:ti/.:1111t1·er/.:w111-

heten. Det fär ankomma pfi Sveriges exportråd att efter samr{id med 

utrikesdepartementet besluta om placering av praktikanter vid utlands

myndigheter inom ramen för tillgängliga medel. 

Såvitt rör frågan om stiid till .\Tens/.: pr1~jckte.rport delar jag. i likhet med 

remissinstanserna. uppfattningen i promemorian att stödet bör fortsiitta. 

Stödet har enligt min mening en särskild betydelse för att stimulera akt i vi-
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teter som annars inte skulle komma till stånd. Detta ökar i sin tur svenska 

företags konkurrensförmåga såväl på kort som lång sikt. Jag vill siirskilt 

framhålla stödets betydelse för mindre och medelstora företag liksom dess 

positiva effekter för sysselsättningen såväl direkt som indirekt. vilket ju 

också särskilt stryks under av flera av remissinstansema bl. a. Landstings

förbundet, SHfO-Famifjeföretagen, Sveriges exportråd. arbetsmarknads

styrclsen och Sveriges industriförbund. Industriförbundet framhåller att de 

indirekta långsiktiga sysselsättningseffekterna kan antas bli betydande. 

Stödet är enligt förbundet förmodligen effektivare än andra former av 

statsstöd med samma syfte. För mindre och medelstora fört:tag ökar stödet 

genom stimulansen till underleverantörskap förutsättningarna för framtida 

exportökningar. En stor del av det hittills lämnade stödet har omfattat 

projekt som berör byggnadssektorn. Mot bakgrund av bl. a. denna sektors 

särskilt utsatta läge från sysselsättningssynpunkt, är det angeläget att olika 

former av stöd som kan komplettera varandra. är tillgängliga för företagen. 

Den nuvarande formen för stöd bör som huvudprincip övergå till att bli 

ett garantistöd för kostnader för såväl förprojekterings-. seminarie- och 

utbildningsverksamhet som framtagande av anbud. Det bör föranleda ut

betalning enbart när ett projekt inte leder till kontrakt. 1 likhet med försla

get i promemorian och ett antal remissinstanser hör dock i vissa fall stöd 

kunna betalas ut. efter särskild begäran, till mindre och medelstora företag 

även innan det föreligger ett beslut i fråga om kontrakt. Sådana medel bör 

vara räntebelagda och betalas åter om ett kontrakt erhålls. Det bör ankom

ma på nämnden för stöd till svensk projektexport att fatta beslut om 

undantag från den föreslagna huvudregeln. 

Jag delar förslaget i promemorian att stödet bör få täcka högst J/3 av 

redovisade kostnader. I likhet med ett antal remissinstanser. bl. a. Sveri

ges exportråd. Svenska konsultföreningen och SHIO-Familjeföretagen. 

anser jag dock att begränsningen bör avse hela anslaget och att möjlighet 

bör finnas att stödja enskilda projekt av särskilt intresse upp till 50 S·t. 

De nu föreslagna ändringarna bör genomföras den 1 juli I 984. 

Stöd till svensk projektexport bör. liksom andra exportfrämjande stöd

former. koncentreras mot marknader med betalningsförmåga. Jag delar 

uppfattningen i promemorian att stöd till projektexport på aktuella mark

nader bör inriktas på projekt som finansieras av Världsbanken eller andra 

multilateralt finansierade biståndsorgan. Detta förslag stöds av bl. a. 

SIDA. Sveriges riksbank. Sveriges exportråd och Sveriges industriför

bund. Industriförbundet anför samtidigt att antalet projekt med sådan 

finansiering torde vara begränsat och att det är önskvärt att alfa typer av 

projekt skall kunna få stöd så länge de uppfyller uppsatta kriterier. Enligt 

min mening bör stöd av aktuellt slag inte lämnas till projekt som är inriktat 

mot svenskt bistånd. Samtidigt är det angeläget att det finns möjlighet att 

lämna stöd till multilateralt finansierade projekt även pä sådana marknader 

som är föremål för svenskt bilateralt bistånd förutsatt att svenskt bistånd 
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inte lämnas till projektet i fråga. Jag förutsätter att Sveriges exportråd. 

Beredningen för internationellt tekniskt samarbete ( BJTSl och SIDA håller 

kontakt med varandra i denna fråga. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt om vikten av att koncentrera stödet 

mot projekt på marknader med betalningsförmåga vill jag också framhålla 

det angelägna i att en intensifierad projektbevakning sker. Jag delar den 

uppfattning som framförs i promemorian. och som remissinstanserna in

stämmer i, om behovet av en bättre koordinering av denna verksamhet 

liksom behovet av en bättre samverkan mellan de olika delar inom export

rådet som är engagerade i någon form av exportfrämjande stöd till export 

av sammanhållna system. Enligt min mening bör nämnden för stöd till 

svensk projektexport ha en central roll i dessa sammanhang och genom en 

koonlinerande roll fungera som rådgivare till exportrådet. På detta sätt får 

nämnden möjlighet att - utöver beslut om prioritering av marknader och 

branscher m. m. i den egna verksamheten - ge råd som grund för beslut 

inom exportrådet i övrigt som berör export av projekt. Det ankommer på 

exportrådets ledning och nämnden att besluta om de närmare formerna 
härför. I samband härmed bör beaktas vad som anförs i promemorian om 

samordning av det s.k. konsultstödet med stödet till svensk projektexport. 

I promemorian föreslås att finansieringen av ett projekt bör vara klar för 

att stöd skall kunna medges. Det kan emellertid i vissa fall vara svårt att 

uppfylla ett sådant krav t. ex. när det gäller förstudier för ett projekt. Detta 

framhålls också av Sveriges exportråd. Sveriges industriförbund och 

Svenska bankföreningen. Beslut om stöd bör därför fattas om sökanden 

kan göra troligt att finansiering kan ordnas. Om ett sådant beslut fattas och 

det senare visar sig att projektet inte kan genomföras p.g.a. att finansie

ringsfrågan ej har lösts. bör inte någon utbetalning göras. Jag vill också 

stryka under vikten av att utrymme för erforderliga exportkreditgarantier 

genom t. ex. exportkreditnämnden finns på marknaden i fråga. 

Jag delar i övrigt de synpunkter som framförs i promemorian. 

För verksamheten under budgetåret 1983/84 disponerar Sveriges export

räd 35 milj. kr. för nya utfästelser om stöd till svensk projektexport i 

enlighet med nuvarande regler. Verksamheten under budgetåret 1984/85 

bör inriktas på i huvudsak samma nivå som för budgetåret 1983/84. Jag 

beräknar därför 35 milj. kr. i bemyndigande för nya utfästelser inkl. kost

nader för administration av stöd till svensk projektexport. Det samlade 

behovet av hetalningsmedel för att täcka de kostnader som föranleds av 

nämnda utfästelser beräknar jag till 30 milj. kr. Med hänsyn till den tid som 

oftast föreligger mellan beslut om garanti och behov av utbetalning i de fall 

offert inte leder till order. kommer anslagsbclastningen att sträcka sig över 

flera år. Den exakta belastningen avseende varje budgetår kan i detta läge 

vara svår att göra. Jag beräknar dock det behov av betalningsmedel för 

budgetåret 1984/85 som följer av nämnda utfästelser om 35 milj. kr. till JO 

milj. kr. utöver det belopp för s.k. konsultstöd som prisomraknat bör 

uppgå till 5.2 milj. kr. 
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För särskilda exportfrämjande insatser av olika slag har jag beräknat 

medel till regeringens disposition. Som exempel på åtgärder kan nämnas 

särskilda exportaktioner. bevakning av olika multilateralt finansierade pro

jekt. information. förstärkt kommersiell representation i utlandet och vissa 

turismfrämjande åtgärder. Medlen har också beräknats för stöd till export 

av tjänster från statliga myndigheter. 

Den tidigare nämnda utredningen om exportfrämjande stöd till mindre 

och medelstora företag har kommit med en rad förslag. Dessa remissbe

handlas f. n. Jag avser att återkomma till riksdagen med förslag under 

våren 1984. 

Utredningen (H 1982: 07) om åtgärder för att friimja export av tjänster 

avser att lämna sina förslag under våren 1984. Jag återkommer till riksda

gen i denna fråga till hösten. 

Utredningen (Kn 1982:02) om kommunernas och landstingskommuner

nas medverkan i en samordnad exportverksamhet har lämnat sitt betän

kande i december 1983. Betänkandet (SOU 1983: 72) remissbehandlas f. n. 

Jag avser att återkomma till riksdagen med förslag under vftren 1984. 

Enligt min mening är det troligt att branschvisa insatser kommer att få 

ökad betydelse i framtiden. Medel bör därför finnas tillgängliga för att 

snabbt kunna sättas in för exportfrämjande insatser inom relevanta bran

scher. De branscher. som jag bedömer som aktuella i första hand. är 

energisektorn och byggsektorn. 

Vidare bör enligt min mening medel finnas tillgängliga för bilaterala 

insatser på vissa u-landsmarknader där särskilda koordinationsfunktioner 

kan komma att inrättas. Avsikten är att tillsammans med näringslivet öka 

handeln med u-länderna genom att ländervis samordna existerande re

surser i form av krediter och garantier. bistånd i olika former samt export

rådets och företagens verksamhet i gemensamma långsiktiga ansträngning

ar. Jag har närmare utvecklat detta i inledningen till avsnittet om utrikes

handel och exportfrämjande. 

Jag beräknar ett medelsbehov om 22 milj. kr. för att möjliggöra genom

förandet av de utredningsförslag m. m. som nyss beskrivits. En del av 

detta belopp täcks genom omprioritering från medel för exportaktioner. I 

avvaktan på ställningstagande till de nyss angivna utredningarna m. m. bör 

dessa medel ställas till regeringens disposition. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag ett ökat medelsbehov av totalt 

38 160000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att I. till Etpor(friimjande l'(:rksamhet för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett reservationsanslag av 202660000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att medge att utfästelser om stöd till 

svensk projektexport får lämnas till ett belopp av högst 

35000000 kr. 
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E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1864 723 1 

I 000 

I 000 

136 

1 Anslaget hart. o. m. budget;ln:t 1982/83 redovisats i handclsdcp<trtcmentets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Exportkreditnämnden !EKNJ har till uppgift att inom av statsmakterna 

angivna riktlinjer mot premie bedriva garantigivning för export, varigenom 

staten ikläder sig ansvaret för täckning av vissa risker för utebliven betal

ning. 

EKN:s garantigivning bedrivs sedan några år inom två i princip åtskilda 

system - normalgarantisystemet och det s.k. s/u-garantisystemet - för 

vilka gäller separata riktlinjer och ramar för risktagande. S/u-garantier 

innebär garantigivning vid särskilt samhällsintresse och garantigivning vid 

export av betydelse för u-iändernas ekonomiska utveckling. De två syste

men fungerar i många avseenden i nära samverkan och skall på sikt 

tillsammans balansera sina kostnader och intiikter. 

Riksdagen uttalade under 1978179 års riksmöte att EKN årligen borde 

underställa regering och riksuag sin verksamhet för prövning (prop. 

1978179: 201. NU 51. rskr 444). EKN har i skrivelse daterad den 29 septem

ber 1983 till regeringen inkommit med en rcdt)göre\se för nämndens verk

samhet. en bedömning av det aktuella riskliiget samt en prognos över 

verksamhetens framtida utfall. Vidare framförs en begäran om dels en 

höjning av den rörliga krediten för exportkreditgaranticr i riksgäldskon

toret. dels en höjning av ramen för s/u-garantigivning. 

EKN:s skrinlsc om verksamheten m. m. 

EKN konstaterar att garanti verksamheten under större delen av 1970-ta

lct expanderade mycket snabbt med en koncentration på u-och östliinder. 

Den negativa utvecklingen av världsekonomin har fört med sig en betung

ande skuldtjänst. dvs. räntor och avbetalningar på utländska lån. och 

allvarliga bctalningshalansproblcm för ett stort antal länder. Detta innebär 

att forlustriskerna i EKN:s åtaganden ökat och skaderegleringarna har 

också iikat snabbt. Tillväxten av EKN:s engagemang har dock stagnerat 

under senare år. Under året utfärdade förbindelser minskade något, främst 

beroende på en minskning av normalgarantigivningen. 

Utvecklingen av EKN:s engagemang redovisas i separat tabell. 

Under det gångna budgetåret har EKN betalat ut skadeersättningar på 

ca. 800 milj. kr. Trots detta var skadcutvecklingen under perioden mer 

positiv än vad som förutsågs av EKN för ett år sedan. Samtidigt blev såväl 

premieintäkterna som åtcrvinningarna klart större än beräknat. Resultatet 
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före bokslutsdispositioner. som innebär ett underskott om 338 milj. kr., 

blev ca 300 milj. kr. bättre än vad som var väntat för budgetåret. Det 

balanserade underskottet den 30 juni 1983 var 485 milj. kr. Mot detta kan 

ställas utestående fordringar på totalt 2 200 milj. kr.. vilka ej tas upp till 

något värde i balansräkningen. 

EKN har under det gångna budgetåret ökat utnyttjandet av den rörliga 

krediten hos riksgäldskontoret för att täcka skaderegleringcn under 1981 

års skuldregleringsavtal med Polen. Räntekostnader för sådana dragning

ar, vilka har gjorts i frånvaro av skuldkonsolideringsavtal, har uppgått till 

14 750 275 kr. Dessa kostnader kommer av redovisningstekniska skäl att 

belasta anslaget för budgetåret 1983/84. 

EKN:s bedömning av potentiella skadefall. återvinningar m. m. i flera 

för EKN viktiga länder samt den generella utvecklingen pekar. trots vissa 

ljuspunkter i världsekonomin. fortfarande mot ökade problem. Hiirav 

följer att prognosen för EKN :s resultat kan väntas bli fortsatt negativ. Det 

balanserade underskottet väntas vid utgången av budgetåret 1984/85 uppgå 

till ca I 500 milj. kr. och stiga relativt långsamt därefter. 

EKN anser sig varken beträffande affärsresultat eller generell riskvil

lighet skilja sig väsentligt från flertalet offentliga kreditförsiikringsinstitut i 

andra länder. även om långtgående jämförelser inom detta område är svåra 

att göra. 

De i 1982/83 års budgetproposition redovisade premiehöjningarna har 

kompletterats med andra åtgärder for att förstärka intäktssidan. Det gäller 

framförallt återvinningar. EKN anser att det är av stor vikt i återvinnings

arbetet att man kan påräkna ett aktivt och kraftfullt stöd från regeringen 

och dess företrädare. samt från departementet och ambassader. Dessa 

åtgärder har under året kompletterats med åtgärder som syftar till risk

spridning och riskdelning med garantitagare bl. a. genom s.k. globalavtal. 

dvs. avtal genom vilka exportörer förbinder sig att ansöka om garanti för i 

princip hela sin export. EKN överväger också ytterligare återförsäkrings

arrangemang. Dessa resultatförbättrande åtgärder får dock mer betydande 

effekt främst på längre sikt. 

EKN konstaterar att .de marknader där sunda och försäkringsbara ex

portaffärer kan göras blivit betydligt färre under de senaste åren. Det 

gångna budgetåret har dessutom präglats av en påtaglig skärpning av en 

rad länders redan tidigare besvärande betalningsproblem. Skuldtillväxten 

fortgår trots de mycket långtgående ekonomisk-politiska åtgärder som 

många länder har vidtagit. Samtidigt föreligger en viss osäkerhet om möj

ligheterna att fortsättningsvis över huvud taget få fram de krediter som 

behövs. En alltför stor återhållsamhet vid kredit- och garantigivning kan 

dock skapa djupare problem än en mindre återhållsamhet. 

Grundläggande för EKN:s verksamhet är balansgången mellan att ge ett 

rimligt stöd till exporten, i huvudsak jämförligt med det som utländska 

exportörer erhåller, och uppgiften att begränsa statens förlustrisk. I enlig-
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het med internationellt accepterade riktlinjer. skall en långsiktig balans 

mellan kostnader och intäkter eftersträvas. 

Grundprinciperna för EKN:s verksamhet har stått oförändrade. Riktlin

jerna för risktagandet har emellertid utvecklats successivt. Störst principi

ell betydelse har den utvidgning av EKN :s tidigare erhållna möjlighet att ta 

hänsyn till svenska samhällsekonomiska intressen. som kom till stånd 

genom införandet av det s.k. s-motivet (prop. 1978179: 201. NU 51. rskr 

444). I prop. 1982/83: 100 bil. 5 diskuteras bl. a. konsekvenserna av de 

senaste årens utveckling av engagemang och förlustrisker samt möjliga 

vägar för EKN att hantera det "volymproblem·· som uppstår genom stora 

nya affärer på länder där det totala engagemanget inte går ned med hänsyn 

till långa leverans- och kredittider. I propositionen föreslås att s/u-syste

met används ifråga om stora riskbelopp på länder där riskbilden vid garan

tins utställande ter sig förhållandevis gynnsam i det då överskådliga per

spektivet. Riksdagen hade inget att erinra mot bedömningen i propositio

nen <NU 1982/83: 50. rskr 375>. 

EKN:s restriktiva hållning gentemot länder med djupgående betalnings

problem möter förståelse från de flesta garantitagare. Det problem som 

idag präglar mycket av EKN :s verksamhet rör garantigivning till länder 

där betalningsproblemen bedöms vara av mer tillfällig art. EKN :s traditio

nella inställning till sådana tillfälliga betalningskriser har varit avvaktande 

och mer omfattande kreditgivning har tillåtits endast efter det att en för

handlingslösning har nåtts och börjat fungera praktiskt. Eftersom vissa av 

svensk industris mest betydande marknader återfinns bland krisländerna. 

har denna policy kommit att diskuteras under det gångna budgetåret. I en 

skrivelse i maj 1983 till regeringen från fyra större exportföretag framkom 

önskemål om att EKN borde göra speciella ansträngningar att upprätthålla 

garnntigivning på särskilt betydelsefulla länder. även om detta innebär att 

andra riskmässigt likvärdiga länder inte kan behandlas på motsvarande 

sätt. 

Riktlinjer får verksamheten 

Enligt EKN bör normalgarantisystemet även i fortsättningen vara avsett 

för affärer där förlustriskerna är rimliga i förhållande till premieuttagen och 

den tid som garantin skall täcka. 

När det gäller s/u-systemet har regeringen och riksdagen tidigare uttalat 

att stor restriktivitet bör tillämpas för affärer som redan vid garantitillfället 

framstår som högriskaffärer. Tyngdpunkten för utnyttjande av s/u-ramen 

förskjuts därför mot garantier för stora projekt på länder med relativt god 

riskbild och där långa krediter förekommer. Viktiga kriterier för denna typ 

av garantigivning är långsiktigt marknadsintrcssc och introduktion av nya 

produkter. Stora skadefall kan begränsas endast genom riskspridning på 

många länder och uppställande av rätt snäva volymbegränsningar per land. 

För att behålla en rimlig riskspridning bör åtagandena på enskilda länder 

inte överstiga mer än 10 il 15% av det totala engagemanget. 
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I EKN:s yttrande med anledning av den nyss niimnda skrivelsen frfm 

exportföretagen till regeringen identifierades vissa situationer där en fort

satt kreditgivning på ett land med hetalningsproblem kan anses ligga inom 

riktlinjerna för garantiverksamhetcn. EKN säger i skrivelsen att i det fall 

betalningsproblcm uppstår i en för svensk industri betydande cxportmark

nad men problemen kan bedömas vara av i huvudsak övergående natur 

och samtidigt erforderliga interna och externa åtgärder vidtas för lösande 

av dessa problem, talar såväl intresset av att försvara värdet av existeran

de fordringar som det långsiktiga svenska exportintresset för en viss fort

satt garantigivning. I llera fall kan dock sådan garantigivning ske endast 

genom att riskdelningen med garantitagarna görs mer långtgående än i 

normala affärer. 

Behm· m· riirlig kredit och ramarfiir 1·erk.rnmheten 

EKN:s riktlinjer grundas på att EKN inte bör dimensionera sin verk

samhet med hänsyn till världskriser m. m. utan främst för täckning av 

skuldkonsolideringar av mer traditionell uppläggning. Mycket talar för att 

antalet skuldkonsolideringar kommer att öka. Om fyra eller fem av dessa 

skulle avse marknader där EKN har stora engagemang skulle behovet av 

rörlig kredit för att täcka skadefall fram till den 30 juni 1985 uppgå till 2 700 

milj. kr. För att möta de anspråk på skadcutbetalningar som kan uppstå 

under budgetåret 1984/85 föreslår EKN därför en höjning av den rörliga 

krediten med 500 milj. kr. till 2 700 milj. kr. 

EKN anser att den av riksdagen angivna totalramen på 70000 milj. kr. ej 

behöver höjas för budgetåret 1984/85. Däremot kan regeringens redan 

föreliggande möjlighet att överföra högst 5 000 milj. kr. från normalgaran

ti ramen till s/u-ramen behöva utnyttjas. Detta belopp bör ökas med 5 000 

milj. kr. till totalt 10000 milj. kr. för att möta behov som kan uppstå under 

den relativt långa tid som det är fråga om. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över EKN :s skrivelse avgivits av fullmäktige 

i Sveriges Riksbank och av fullmäktige i riksgäldskontoret. 

Riksbanksfullmäktige säger sig vara väl medvetna om att Sverige måste 

anpassa sig till i internationell praxis gällande kredit- och garantivillkor 

eftersom svenska exportörer annars skulle slås ut från på längre sikt 

viktiga och attraktiva marknader. Fullmäktige anser dock att det finns en 

risk att stöd åt exporten kan medföra en snedvridning av de svenska 

exportansträngningarna. För Sverige kan det vara rationellt att avstå från 

att stödja konkurrens på områden som ställer särskilt stora krav på sub

ventioner och där de långsiktiga riskerna är mycket osäkra. 

• Riksbanksfullmäktige anser att export med långa krediter inte bidrar till 

att lösa Sveriges akuta betalningsbalansproblem. 
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Riksbanksfullmäktige har inte något att invända mot den av EKN pre

senterade principen för garantigivning pfi länder med betalningsproblem av 

i huvudsak övergående natur vilka utgör betydande exportmarknader för 

svensk industri. Fullmäktige förutsätter att principen tillämpas restriktivt 

och att konsekvenserna av att EKN i relativt sett ökad omfattning ägnar 

sig åt s/u-garantigivning måste beaktas i premiesättning och risktäcknings

grad. 

Riksbnnksfullmäktige understryker sin tidigare rekommendation att, 

som ett kd i en strävan att reducera ökningstakten i upptrappningen av den 

internationella kredit- och garantigivningen på icke marknadsmässiga vill

kor. Sverige inom internationella fora bör verka för att internationella 

regler på området bättre uppfylls. 

Beträffande den begärda höjningen av EKN :s rörliga kredit i riksgälds

kontoret konstaterar fullmäktige att EKN självfallet måste uppfylla sina 

förpliktelser gentemot garantitagarna. Eftersom FKN numera saknar egna 

medel, måste staten tillskjuta erforderligt belopp. 

Riksbanksfullmäktige anser att den av EKN föreslagna nya ramen för 

s/u-garantier synes vara hög och finner det tvivelaktigt om den är liimplig 

eller realistisk mot bakgrund av den restriktiva attityd som präglar de av 

EKN angivna riktlinjerna. Fullmäktige anser do<.:k att det iir vanskligt alt 

argumentera för en viss gräns. Riksbanksfullmäktige anser att det bör 

prövas om inte den nuvarande av riksdagen högsta gränsen, 22 000 

milj. kr., tills vidare kan bibehållas. Alternativt bör en mindre uppjustering 

företas än den som EKN har föreslagit. Fullmäktige anser att man i varje 

fall bör avvakta med ett beslut om premier och risktiickningsgrad till dess 

en ut vidgning av s/u-ramen vidtas. 

Riksgäldsfullmäktige pekar på att EKN hittills utnyttjat ca 945 milj. kr. 

av den wtala ramen på 2 200 milj. kr. för den rörliga krediten hos riksgiilds

kontoret. Eftersom fullmäktige delar EKN :s bedömning alt antalet skuld

konsolideringar kommer att öka under de niirmaste åren och även anser att 

EKN:s utnyttjande av krediten pä kort sikt bestäms av för niimndcn 

opåverkbara faktorer. godtar fullmäktige den av EKN föreslagna höjning

en av krediten till 2 700 milj. kr. 

Riksgäldsfullmäktigc anser att EKN i sin skrivelse inte belyst behovet 

av att öve1föra ytterligare 5 000 milj. kr. till s/u-garantigivning. Om EK'.'/ 

kan redovisa goda skäl för sitt förslag. iir fullmäktige emellertid beredda att 

i positiv anda pröva den föreslagna ökningen. 

F öredragandcns överväganden 

EKN:s garantigivning är av stor betydelse för den svenska exporten, 

framför allt för större projekt och systemleveranser. vilka utgör en stor del 

vår export. En EKN-garanti är i regel en avgörande förutsättning för att 

sådan export skall komma till stånd .. \fot denna bakgrund har regeringen i 
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skilda uttalanden framhållit vikten av att EKN även fortsättningsvis får 

möjligheter att ge garantier i betydande omfattning avseende länder utan· 

för kretsen av industrialiserade länder. 

EKN har redogjort för verksamhetens utveckling mot bakgrund av det 

internationella ekonomiska läget. Ett stort antal länder står inför mer eller 

mindre akuta betalningsproblem. Även om åtgärder vidtas för att förbättra 

både den interna och den externa situationen kommer dessa länder att vara 

i behov av ytterligare krediter framöver. Samtidigt har de utbredda betal

ningsproblemen medfört ett stort antal skuldkonsolideringar. Den belast

ning som dessa konsolideringar medfört och kommer att medföra. har lett 

till stor försiktighet hos den industrialiserade världens långivare. I detta 

läge finns det en allvarlig risk för att en alltför stor återhållsamhet med 

krediter och garantier fördjupar betalningsproblemen. I detta sammanhang 

hör noteras att Sverige eftersträvar sådana procedurer för hantering av 

mer komplicerade skuldkriser som kan skapa underlag för bättre samord

ning av olika typer av bidrag till lösning av kriserna. Jag tiinker främst på 

regeringarn;1s insatser i form av kreditgarantier och bistånd. de internatio

nella affärsbankernas bidrag och det stöd som kommer från IMF och 

Världsbanken. En neddragning av garantigivningen hos garantiinstituten i 

olika länder kan också leda till en minskning av den internationella han

deln. Jag anser att Sverige i samverkan med andra länder bör ta sin del av 

ansvaret för att undvika negativa återverkningar på den internationella 

handeln. 

Normalgarantisystemet bör drivas på ett affärsmiissigt sätt. Som EKN 

framhållit i sin skrivelse. bör dessa garantier användas för affärer där 

förlustriskerna är rimliga i förhållande till premieuttagen och den tid som 

garantin skall gälla. 

Som EKN framhåller bör stor restriktivitet tillämpas i s/u-systemet för 

sådana affärer som redan vid garantitillfället framstår som högriskaffärer. 

Utnyttjandet av s/u-ramen bör istället förskjutas till stora projekt med en 

relativt god riskbild. Viktiga kriterier för garantigivningen bör vara liingsik

tigt marknadsintresse och introduktion av nya produkter. De sammanlagda 

åtagandena på enskilda länder hör dock inte överstiga I 0 i1 15 % av totalen

gagemanget. Om speciella skäl föreligger bör dock regeringen även i fort

sättningen ha möjlighet att besluta om att högsta engagemang för ett visst 

land får överstiga av EKN fastställda griinser. Vissa för svensk industri 

bt:tydande exportmarknader har drabbats av betalningsproblcm. I en skri

velse till regeringen i maj 1983 riktade ett antal svenska exportföretag 

uppmärksamheten på betydelsen av att EKN fortsätter att ge garantier för 

export till dessa marknader. r regeringsbeslut den 22 juni 1983 meddelades 

EKN att de av riksdagen godkända principerna för garantigivningen och de 

i EKNs yttrande över skrivelsen från exportföretagen framförda synpunk

terna rörande tillämpningen av dessa skall utgiira underlag för nämndens 

fortsatta verksamhet. 
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EKN :s verksamhet innebär en· svår avvägning mellan uppgiften att ge ett 

rimligt stöd till exporten. i huvudsak jämförligt med det som utländska 

exportörer erhåller och uppgiften att begränsa statens förlustrisk. De se

naste åren har den negativa utvecklingen av den internationella ekonomin 

ökat förlustriskerna. Det är därför viktigt att EKN strävar efter att vidta 

resultatförbättrande åtgärder. Betydande premiehöjningar har redan ge

nomförts för riskfyllda affärer. Riskdelningen med garantitagarna bör även 

i vissa fall göras mer långtgående än i normala affärer. EKN har inom detta 

område gjort fortsatta ansträngningar till riskdelning -genom globalavtal. 

Jag anser att EKN bör sträva efter att sluta denna typ av avtal med flera 

företag för att därigenom öka riskspridningen. 

Mot bakgrund av den försämrade riskbilden på många för de svenska 

exportföretagen viktiga marknader och vikten av att begränsa statens 

förlustrisker. har jag uppdragit åt chefen för EKN att redovisa åtgärder 

som vidtagits i syfte att nå en ökad riskdelning med exportörerna och göra 

en bedömning av vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att 

genom riskdelning möjliggöra en fortsatt omfattande garantigivning vid 

export till dessa marknader. I den mån förslag framkommer vilka kan 

föranleda ändringar av riktlinjerna för s/u-garantigivningen. kommer jag 

under våren 1984 att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

Under budgetåret har det avtal, som i juni 1982 ingicks med ett privat 

utländskt försäkringsinstitut om återförsäkring. utvidgats såväl bclopps

mässigt som vad gäller antalet länder. Jag anser att fortsatta ansträngning

ar bör göras för att öka återförsäkringar. Möjligheter till riskdelning med 

andra utländska garantiinstitut bör också prövas. exempelvis genom sam

arbete med instituten inom EFT A-kretsen. 

Återvinningar av skadebelopp utgör en mycket viktig del av arbetet pä 

att förbättra EKN:s resultat. EKN har under det gångna året prövat nya 

metoder för att öka effektiviteten i återvinningsarbetet. Detta har medfört 

en kraftig ökning av återvunna skadebelopp. Fortsatta ansträngningar bör 

göras på detta område. Av stor vikt härvidlag är de insatser som. förutom 

av utresande delegationer. görs av utlandsmyndigheterna. 

Ett viktigt underlag för återvinning är de skuldkonsolideringsöverens

kommelser. som träffas inom kreditorklubbar, vanligtvis inom den s. k. 

Parisklubben. Genom sådana överenskommelser möjliggörs likabehand

ling mellan fordringsägare. Av detta skäl bör Sverige verka för att de 

principer som utvecklats för hantering av betalningskriser följs och för att 

principerna för skuldkonsolideringar vidareutvecklas. 

I de bilaterala avtal som sluts efter Parisklubbsöverenskommelserna 

fastställs räntesatsen för varje skuldkonsolidering. I princip bör denna 

täcka EKN :s relinansieringskostnad. Eftersom detta i praktiken inte visat 

sig möjligt bör andra vägar prövas för att på enklaste sätt fastställa räntan 

och täcka refinansieringskostnaden. 
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Riksdagen har beviljat en totalram för EKN:s garantigivning om 70000 

milj. kr. Inom denna ram har 17000 milj. kr. reserverats för s/u-garanti

givning, med möjlighet att överföra ytterligare 5000 milj. kr. (prop 

1982/83: 100 bil.5, NU 50, rskr 375). Per den 31oktober1983 hade, i form 

av förbindelser, utfästelser och förhandsbesked med gängse avräkning 

(100%, 40 % resp. 20 %) totalt utnyttjats ca 38 000 milj. kr.. varav ca 12 000 

milj. kr. av s/u-ramen. Med hänsyn till de ökade anspråk som kan väntas 

på s/u-garantigivning, har EKN begärt att ytterligare 5 000 milj. kr. förs 

över från normalgarantiramen till s/u-ramen. Detta skulle innebära en övre 

gräns för s/u-garantigivning på 27 000 milj. kr. 

Jag kommer att ta ställning till EKN:s begäran om en höjning av s/u-ra
men först sedan resultatet av det uppdrag jag givit chefen för EKN förelig

ger. 

Trots de tidigare nämnda resultatförbiittrande åtgärderna bör man för 

budgetåret 1984/85 räkna med att behov av ökad likviditet kan uppstå. 

EKN har begärt att krediten i riksgäldskontoret höjs från 2200 milj. kr. till 

2 700 milj. kr. fag anser. i likhet med riksbanksfullmäktige och riksgälds
fullmäktige, att den av EKN begärda höjningen skall bifallas. 

Räntekostnader för fordringar som uppstått till följd av skadefall på 

garantier givna inom särskilda av regeringen fastställda ramar har under 

året belastat anslaget. Sådana särskilda regeringsbeslut. vari EKN får i 

uppdrag att garantera exportkrediter till ett visst land upp till ett angivet 

totalbelopp har i exceptionella fall fattats när det svenska bidraget till en 

internationell stödaktion för ett lands ekonomiska och finansiella åter

hämtning lämnats i form av en exportkreditram. Under budgetåret 1982/83 

har en sådan regeringsram beslutats till förmån för Jugoslavien. Det är 

troligt att ytterligare aktioner av sådan karaktär kommer att äga rum. 

Det är av stor vikt att Sveriges internationella åtaganden vad avser 

exportkreditgarantier följs. Tillämpliga bestämmelser återfinns främst i 

GATT-avtalets artikel XVI. Enligt EKN:s uppfattning skulle de nu an

givna riktlinjerna för garantigivningen inte kunna anses strida mot interna

tionella åtaganden såsom dessa allmänt tolkas. Det krävs dock att generel

la resultatförbättrande åtgärder vidtas när underskott uppstått och att inga 

risker accepteras som vid beslutstillfället är uppenbart dåliga. Jag anser att 

riktlinjer och praxis för EKN:s del ligger i linje med våra internationella 

åtaganden. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att 1. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsga

ranti för exportkrediter till ett belopp av högst 70000 milj. kr.. 

varav 17000 milj. kr. reserveras för garantigivning vid särskilt 

samhällsintresse och för garantigivning vid export av betydel

se för u-ländernas ekonomiska utveckling. samt bemyndiga 

regeringen att överföra ytterligare 5 000 milj. kr. för sådan 

garantigivning om så anses erforderligt, 
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,., godkänna att den rörliga kredit i riksgiildskontoret. som ställts 

till EKN :s förfogande för att vid hehov användas för utbetalning 

av ersättningar för förluster från garantiverksamheten enligt de 

riktlinjer jag tidigan: förordat. höjs med 500 milj. kr. till 2 700 

milj. kr.. 

3. till E'(portkreditniimnden, tiickande a1· l'is.rn .forluster för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. för vissa förlus

ter som uppstår vid garantigivning enligt de riktlinjer jag föror

dat. 

Ut1•ecklingen m· EKN:s engagemang (i milj. kr.) rid hudgetäret.1· slut 

1979-1983 

Totalt 

Förb. Utf. 

79-06-30 15231.3 43 823.0 
80-06-30 16699.7 53 887.1 
81-06-30 20 688.4 46025.7 
82-06-30 21856.4 44294.9 
83-06-30 24 433.0 42 807 .5 

83-10-31 24 917.9 33 732.6 

S/u-garantier 

Förb. Utf. 

79-06-30 1 870.2 5 495.6 
80-06-30 2 246.6 10002.8 
81-06-30 2473.0 19628,7 
82-06-30 2 832.0 13 806.4 
83-06-30 5:m.4 16636.7 

83-10-31 6004.7 15800.9 

Förb. = Garantiförbindelser 
Utf. ~ Ctfästelser om garanti 

E 4. Krigsmaterielinspektionen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

909 558 1 

812000 

I 000 

N-garantier 

Totalt Förb. U1f. 

59054,3 13361,1 38 327.4 
70 586.8 14 453.2 43 877.8 
66714.1 18215.4 26 393.0 
66151.3 19024.4 31\472.1 
67240.5 19059.6 26147.0 

58 650,5 18913.2 17 520.1 

lnv. garantier + 
kursgarantier 

Totalt Förb. Utf. 

7 365.8 
12 249.4 6.5 
22 101.7 4.0 
16 638.4 16.4 
22010.1 23.8 

21805,6 411.6 

1 Anslaget hart. o. m. budgetaret 1982/83 redovi~ats i handelsdepartementcts bilaga 
till budgc.:tpropositionen. 

Krigsmaterielinspektionen utövar kontroll över tillverkningen av krigs

materiel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export och import av 

sådan materiel. 

Totalt 

51 688,5 
58 331.0 
44 608.4 
49496.5 
45 206.6 

36 433 .3 

Totalt 

6.5 
4.0 

16.4 
23.8 

411.b 
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Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet 

:;kall bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel samt genom -

expeditionsavgifter för tillstånd att utföra krigsmateriel från riket. 

Medlen har beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

1983/84 

760000 
(723 000) 

52000 

812000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Beräknad 
ändring 
1984/85 

+ 105000 
(+ 92000) 
+ 33000 

+138000 

att till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 5. Interamerikanska utvecklingsbanken 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23 217062 1 

38000000 

13 500000 
1 Anslaget har I. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handt:lsdcpartementets bilaga 
till budgetpropositionen -

Den sjätte kapitalpåfyllnaden 

Våren 1983 slutfördes förhandlingarna om den sjätte allmänna kapitalpå

fyllnaden i Interamerikanska utveeklingsbanken ODBJ. Resultatet av des

sa förhandlingar innebär att IDB:s utlåning under påfyllnadsperioden. som 

formellt omfattar åren 1983-86, årligen kan öka med 14%. Det interre

gionala kapitalet tillförs 15 000 milj. dollar och fonden för särskild verk

samhet som lånar ut på mjuka villkor får drygt 700 milj. dollar i nytillskott. 

Vidare bildades i samband med den sjätte kapitalpåfyllnaden ett s.k. tredje 

fönster. som skall användas till räntesubventioner. Medlen härtill fås ge

nom överföring av reserver och genom ett nettoåterflöde från fonden för 

särskild verksamhet. 

Sl·eriges åtaganden i banken 

Det svenska åtagandet i den sjätte kapitalpåfyllnaden innebär att Sverige 

till det interregionala kapitalet skall inbetala motsvarande 1.1 milj. dollar i 

svenska kronor samt därutöver ställa garanti för 23.4 milj. dollar. Till 

10 Riksdagl'll 1983184. I sam/. Nr 100. BilaRa 5 
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fonden för särskild verksamhet skall Sverige betala in 30,I milj. kr. Det 

sista innebiir att vår andel av den sjätte påfyllnaden av fonden för särskild 

verksamhet blir något lägre än vår andel av den femte påfyllnaden. Sveri

ges totala inbetalningar till den sjätte kapitalpåfyllnaden är lägre än vad 

som räknades med i förra årets budgetproposition. Utbetalningarna till den 

sjätte kapitalpåfyllnaden beräknas belasta statsbudgeten fram till år 1993. 

Efter avslutad sjätte kapitalpåfyllnad kommer Sveriges totala finansiella 

engagemang i IDB att vara så fördelat att till det interregionala kapitalet 

har 4,5 milj. dollar betalats in samt därutöver ett garantikapital om 52.2 

milj. dollar ställts till förfogande. Till fonden för särskild verksamhet 

kommer 27 .8 milj. dollar att ha betalats in. 

Sveriges röstande! i banken grundar sig på bidraget till kapitalet och är 

f. n. 0.15%.·. 

Beräknade utbetalningar under budgetåret 1984/85 

För budgetåret 1984/85 beräknas utbetalningarna till banken bli 13.5 

milj. kr. Dessa hänför sig till både den femte och den sjätte kapitalpåfyllna

den. 1.6 milj. kr. avser inbetalningar till kapitalet varav 60000 kr. avser 

den sjätte kapitalpåfyllnaden, och 11.9 milj. kr. avser inbetalningar till 

fonden för särskild verksamhet. Härav utgör bidraget till den sjätte päfyll

naden 700000 kr. Samtliga bidrag till lDB t. o. m. den femte kapitalpåfyll

naden är garanterade mot förändringar av dollarkurs i förhållande till den 

svenska krnnan och i september 1983 utbetalades med anledning härav 22 

milj. kr. Under nästa budgetår beräknas inte några extra utbetalningar 

p.g.a. höjd dollarkurs i förhållande till den svenska kronan behöva ske. 

IDB:s utlåning 

Vid slutet av år 1982 hade lDB. räknat från verksamhetsstartcn år 1961. 

beviljat lån om totalt 22500 milj. dollar varav 8400 milj. dollar på mjuka 

villkor från fonden för särskild verksamhet. Under år 1982 beviljades lån 

om totalt 2 700 milj. dollar varav 800 milj. dollar från fonden för särskild 

verksamhet. 
Beträffande länens fördelning på sektorer kan noteras att andelen för 

den sociala sektorn under hela 1970-talct låg på omkring 15 % men att 

andelen för år 1982 låg på 25 %. Det är oklart om förändringen är tillfällig. 

År l 981 var motsvarande andel endast 11 %. Jordbrukssektorns andel har 

traditionellt varierat mellan 20 och 25% men sjönk år 1982 till 15%. 

Energisektorn hade under 1970-talet ungefär samma andel som jordbruket. 

knappt 25 %. men dess andel har under 1980-talct ökat. Efter en toppnote

ring på 40'71<- år 1981 låg den på 29% år 1982. Industrisektorns andel 

varierar starkt över tiden. Den steg något under 1970-talct för att sedan 

sjunka under åren 1980 och 1981. År 1982 ökade den däremot till 16 r.f 
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vilket är ungefär jämförligt med genomsnittet för 1970-talct. Även trans

portsektorn har en varierande andel med ett genomsnitt strax under 15 %. 

Under år 1982 gick dock endast 8'7'r av lånen till denna sektor. 

I hankens riktlinjer för utlåningen anges att de lån som heviljas i görli

gaste mån bör vara utformade så att de kommer de lägre inkomstgrupperna 

i resp. mottagarland till nytta. Enligt svensk uppfattning uppfylls emeller

tid inte detta mål i praktiken. lDB:s utviirdering i efterhand pekar visserli

gen mot att målet uppfylls men Sverige, liksom många andra länder. har 

riktat kritik mot utvärderingsmetoderna och mot den oklara definitionen 

av låginkomstbegreppet. 

De medel från fonden för särskild verksamhet, vilka tillförs under den 

sjiitte kapitalpåfyllnaden. kommer endast att vara tillgängliga för de minst 

utvecklade staterna i regionen. IDB ger även tekniskt bistånd och itr 1982 

uppgick detta till 49 milj. dollar vilket är 20'.'"(. mer än under år 1981. 

Upphandling från Sverige 

Enligt IDB:s statistik levererade svenska företag för 44,4 milj. dollar till 

av lDB finansierade projekt under perioden 1979-82. Av den redovisning 

som nyss har lämnats framgår att hittills gjorda åtaganden innebär svenska 

inbetalningar till banken om 32,3 milj. dollar fram till år 1993. 

Föredragandens överväganden 

Riksdagens beslut (prop. 1982/83: 100 bil.5. NU 50, rskr 375) att delta i 

den sjätte kapitalpåfyllnaden i IDH grundade sig bl. a. på en bedömning av 

bankens ökade betydelse för låntagarländerna i Latinamerika mot bak

grund av deras försämrade möjligheter att på de vanliga kapitalmarkna

derna låna medel till utveeklingsprojekt. Till den allmänt försämrade eko

nomiska situationen kommer att flera länder i regionen drahbats av klimat

störningar som lett till att stora landområden har drabbats av antingen 

svåra översvämningar eller långvarig torka. IDB har i likhet med övriga 

utveeklingsbanker. I. ex. Världsbanken, beslutat att under ett par års tid 

tillämpa mer flexibla utlåningsvillkor så att vederbörlig hänsyn kan tas till 

den i många fall extra ordinära situationen. 

Sveriges bidrag till IDB skall också stiillas i relation till övriga svenska 

insatser i regionen. Det bilaterala biståndet till Nicaragua har höjts och 

uppgår nu till 75 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Biståndet till hela Latin

amerika budgetåret 1982/83 uppgick till 250 milj. kr. 

Det är angeläget for Sverige att aktivt stödja latinamerikanska integra

tionssträvanden som främjar ett ekonomiskt oheroende i regionen. Inom 

utrikesdepartementet kartläggs därför f. n. vilka möjligheter som finns till 

ekonomiskt samarbete med regionala organisationer i Latinamerika utöver 

IDB. Tänkbara samarbetspartners ~lr andinska paktens reservfond och 
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dess utveeklingsorgan samt de aktionskommitteer som finns inom ramen 

för den latinamerikanska samarbetsorganisationen SELA. I avsikt att eta

blera kontakter bör därför en delegation sändas till dessa organisationer. 

Jag anser det viktigt att man från svensk sida även i fortsättningen noga 

följer IDB:s verksamhet och motverkar lån till länder där det på goda 

grunder kan antas att projekten inte kommer att få önskad effekt. Exempel 

på länder där Sverige inte har stött lån är Chile. El Salvador och Guate

mala. Samtidigt hör Sverige även fortsättningsvis aktivt stödja lån till 

länder där behovet av medel till utvecklingsändamål är stort och där man 

för en politik som är förenlig med övergripande svenska biståndspolitiska 

intressen. Som tidigare sagts är det angeläget att banken förbättrar utvär

deringen av projekt. I syfte att öka andelen lån som kommer de mest 

utsatta grupperna i samhället tillgodo bör banken lämna bl. a. en bättre 

information om hur låginkomstbegreppet definieras. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen t~ upp en fråga av närmast teknisk 

karaktär. nämligen frågan om immunitet och privilegier för banken och 

därtill anknutna personer. Detta aktualiserar en iindring i lagen 0976: 661 l 

om immunitet och privilegier i vissa fall. 

Avtalet om upprättande av IDB inneh{lller vissa bestämmelser om im

munitet och privilegier som i allt viisentligt överensstämmer med motsva

rande bestämmelser i överenskommelserna om upprättande av de Asia

tiska och Afrikanska utvecklingsbankerna. vilka Sverige också är medlem 

i. Dessa tvft banker och till dem knutna personer åtnjuter redan nu immuni

tet och privilegier i Sverige i enlighet med resp. överenskommelse. 

Bestämmelserna i IDB-avtalet innebär i huvudsak att möjligheter att 

vidta rättsliga åtgärder mot banken är begrilnsade. all bankens tillgångar är 

skyddade mot tvångsåtgärder samt all banken och personer knutna till 

banken är undantagna från vissa restriktioner och från beskattning m. m. 

Bestämmelserna återfinns i artikel XL vilken i engelsk orgina\text och 

svensk översättning bör fogas till protokollet i detta iirende som hilaga 3 1
• 

Enligt 4 ~ lagen om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjuter de i 

bilagan till lagen uppräknade internationella organ och därtill anknutna 

personer immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i stadga eller 

avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan hör utökas med en ny 

punkt avseende IDB och personer anknutna till banken. Lagändringen hör 

träda i kraft omgående. 

I enlighet härmed har inom utrikesdepartementet uppriittats förslag till 

lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. 

Lagändringen är okomplicerad. Jag anser diirför att lagrådets yttrande inte 

behöver inhiimtas. 

'Avtalet finns i Sveriges överenskommelser med främmande.makter tSÖ) 1977: 16. 
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Det upprättade lagförslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som 

hilaga 4. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till lnteramerikanska utvecklingsbanken för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 13 500000 kr.. 

2. antaga förslaget till lag om ändring i lagen 0976: 661) om immuni

tet och privilegier i vissa fall. 

E 6. Importkontoret för u-landsprodukter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10001 

I 000 

1000 
1 Anslaget hart. o. m. budgetåret 1982/83 redovisats i handelsdepartementets bilaga 
till budgetpropositionen. 

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att främja import till 

Sverige från LI-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling. 

Den verksamhet som bedrivs av kontoret finansieras enligt riksdagens 

beslut med biståndsmedel (reservationsanslaget C I. Bidrag till internatio

nella biståndsprogram, posten 7. Övriga organisationer). Kontoret har 

möjlighet att bedriva viss uppdragsverksamhet. 

Kontoret leds av en styrelse. Chef för kontoret är en direktör. Import

kontoret har antagit benämningen Import Promotion Office for Products 
from Developing Countries (IMPOD). 

Importkontoret för u-Iandsprodukter 

Importkontoret anför i anslagsframställningen att den världsekonomiska 

krisen har drabbat u-länderna mycket hårt. Behovet av sådana tjänster 

som kontoret kan ge har förstärkts successivt alltsedan kontorets till

komst. Efterfrågan på kontorets marknadsinformationstjänster ökar konti

nuerligt. Enligt kontorets bedömning kommer ökningen att fortsätta, bl. a. 

som en följd av kontorets. de svenska ambassadernas och UNCT AD/ 

GATT:s internationella handelscentrums (ITC) ansträngningar att sprida 

information om kontoret och dess tjänster i u-länderna. De seminarier 

kontoret arrangerar vanligen tillsammans med ITC eller något nordiskt 

land bedöms vara värdefulla som marknadsutbildning för u-landsrepresen

tanter. Kontoret föreslår att allmänna utbildningsinsatser inom program

met för landsamarbete flyttas över till programmet för marknadsinforma

tion. 

Den föreslagna ökningen för programmet landsamarbete är enligt kon

toret en följd av starkt ökade önskemål från såväl samarbetsländerna 

själva som Sverige om landinriktade marknadsinsatser av olika slag. 

Huvudförslaget för budgetåret 1984/85 uppgår till 5 945 000 kr. Import

kontoret beräknar en medelsökning med 1 298 000 kr. för budgetåret. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 
Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Marknadsinfurmation 
Land samarbete 

Inkomster 

Från anslag under littera C 
U ppdragsverksamhet 

Nettoutgift 

Föredragandens överväganden 

8 
3 

Il 

2498000 
3 004000 

5502000 

5 500000 
-I 000 

I 000 

Mynd Före-
dragandcn 

of of 
of of 

of of 

+ 881000 +497000 
+ 417000 +301000 

+1298000 +798000 

+798000 
of 

of 

Importkontoret bistår u-liinderna med att öka deras exportinkomster 

och bidrar därmed till deras utveckling. Mot bakgrund av kontorets strä

van att vidga samarbetet med u-länderna i syfte att hjälpa dessa att öka 

exportmöjligheterna anser jag att medlen bör öka med 798 000 kr. för 

budgetåret 1984/85. Av beloppet beräknar jag 497 000 kr. för programmet 

marknadsinformation och 301 000 kr. för programmet landsamarbete. 

Importkontoret anför i sin anslagsframställning att Sverige har anled

ning. både från allmänna utrikespolitiska och från kommersiella utgångs

punkter, att vidga samarbetet med Tredje världens länder. Man pekar på 

att åtgärder för att främja u-landsimporten kan spela en viktig roll i sam

band med svenska exportansträngningar och· industriinsatser i samma 

länder. Även om importkontorets verksamhet i första hand bör styras av 

u-ländernas exportförutsättningar i förhållande till den svenska markna

den. instämmer jag i kontorets bedömning. Det är av vikt att u-länderna får 

ökad tillgång till i-landsmarknaderna. särskilt med hänsyn till det svåra 

ekonomiska läget i Tredje världen och de svåra betalningsbalansproblem 

som flera av dessa länder har. Det kan i sammanhanget framhållas att 

Sverige aktivt arbetat för att förstärka UNCT AD/GATT:s internationella 

handelsccntrum (ITCJ. vars uppgift är alt främja export från u-l;inder. 

Enligt min mening bör det finnas möjligheter till ökat samarbete mellan 

importkontoret och JTC. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag. efter samråd med 

chefen för utrikesdepartementet, att I 000 kr. tas upp under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Importkontoret .fi"ir 11-/andsprodukter för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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F. DIVERSE 

F J. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 181 141 
4000000 

3 800000 
1 Anslaget E I. t. o. m. budgerårer 1982/83. 

Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa 1 

utlandet. främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Diirutöver 

bestrids från anslaget eftergifter och avskrivningar av fordringar för utgivet 

tillfälligt ekonomiskt bistånd åt nödställda samt för bistånd i brottmål och 

kostnader vid dödsfall. 

Med hänsyn till en förmånlig kursutveckling i förhföiande till svenska 

kronan i vissa länder där understödstagare bor, kan anslaget minska med 

200000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiskt bistånd till .1Tenska medborgare i utlandet m. m. 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 3 800 000 kr. 

F 2. Bestridande av resekostnader för inom Förenta nationerna ut
sedda svenska stipendiater 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

41700 

65000 

75000 

Reservation 41964 

Från anslaget bestrids resekostnader för stipendiater från Sverige som 

utses av Förenta nationerna i Geneve och New York. 

Anslaget bör med hänsyn till ökade resekostnader räknas upp med 

10000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bestridande m· resekostnader fiir inom F<lrl'nta nationana 

utsedda s1·enska stipendiater för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 75 000 kr. 
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F 3. Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträ
vanden och andra utrikespolitiska frågor 1 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

68440002 

6620000 

7 440000~ 
1 T.o.m. budgetåret 1982/83 anslaget E 3. Information om mellanfolkligt samarhete 
och utrikespolitiska frågor. 
~Inkl. bidrag på 1650000 kr. till utrikespolitiska institutets forskning. som fr.o.m. 
budgetåret 1983/84 redovisas under reservationsanslaget F 6. Forskningsvcrksam
hct vid utrikespolitiska institutet. 
~Varav 100000 kr. i engångsanvisning till Svenska FN-förbundet. 

Från anslaget utgår bidrag, efter ansökan. till enskilda svenska organisa

tioner som bedriver information och opinionsbildande verksamhet inom 

området mellanfolkligt samarbete. nedrustningssträvanden och andra utri

kespolitiska frågor. 

Större delen av anslaget avser. såsom tidigare. organisationsstöd. Därut

över ställs medel till förfogande för bidrag till särskilda projekt som syftar 

till att informera om nedrustning och fredsfrågor. 

Utrikespolitiska 
institutet 

Svenska FN-förbundet 
Svenska UNICEF-kommitten 
Europainstitutet 
Svenska sektionen av 

Internationella kvinno
förbundet för fred och 
frihet 

Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 

Utrikespolitiska före-
ningarnas FN-förbund 

Kristna fredsrörclsen 
Kvinnor för fred 
Arbetsgruppen för svensk 

folkriksdag för nedrustning 
Information om freds-

och nedrustningssträvandcn 
Svenska Fredskommittcn 
Svenska Världsfederalister 

Summa 

Anslagsframställningar 

1983/84 

Anslag 

3374000 
1630000 

213000 
105000 

54000 

80000 

49000 
35000 
20000 

60000 

I 000000 

6620000 

Beräknad ändring 1984/85 

Anslagsfntm
ställning 

+ 262000 
+ 243000 
+ 23 000 
+ 95000 

+ 21000 

+ 120000 

+ 51000 
+ 175000 
+ 85000 

+ 110 500 

+ 20000 
+ 20000 

+1225 500 

före
draganden 

+246000 
+200000 
+ 20000 
+ 3000 

+ 2000 

+ 20000 

+ 2000 
+ 15000 
+ 10000 

+ 2000 

+300000 

+820000 

Utrikespolitiska i11stit11tet begär för sin informationsverksamhet för bud

getåret 1984/85 ett statsbidrag om 3 636 000 kr., en ökning jämfört med 
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anslaget för innevarande budgetår med 262 000 kr., varav hyreshöjning 

svarar för 180000 kr. 

Svenska FN-förbundet begär ett statsbidrag på sammanlagt I 873 000 kr. 

för budgetåret 1984/85, vilket skulle innebära en ökning i förhållande till 

bidraget för innevarande budgetår med 243 000 kr., varav investeringsme

del för rationaliseringar utgör 150 000 kr. 

S1·enska UNICEF-kommitten anhåller om statsbidrag för budgetåret 

1984/85 om 236 000 kr., en ökning med 23 000 kr. i jämförelse med inneva

rande budgetår. Ingen hänsyn har därvid tagits till aktuella överväganden 

om kommittens framtida status. 

Europainstitutet begär för budgetåret 1984/85 ett stahbidrag om 200000 

kr. Ökningen i jämförelse med innevarande budgetår skulle uppgå till 

95 000 kr. Institutet grundades år 1980 på initiativ av de fyra största 

politiska partierna och några av. arbetsmarknadens organisationer i syfte 

att bedriva informationsverksamhct avseende aktuella europeiska frågor. 

S1·enska sektionen a1· Internationella hinnofiirbundetfiirfred och frihet 

anhåller om statsbidrag för budgetåret 1984/85 med 75 000 kr. Anslagsök
ningen skulle bli 21 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Svenska freds- och skiljedoms,(öreningen anhåller om ett statsbidrag för 

budgetåret 1984/85 om 200 000 kr. För innevarande budgetår uppgår bidra

get till 80 000 kr., och ökningen skulle alltså bli 120 000 kr. 

Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund begär ett statsbidrag för 

budgetåret 1984/85 på 100 000 kr.. en ökning med 51 000 kr. jämfört med 

innevarande budgetår. 

Kristna freds rörelsen anhåller om ett statsbidrag för budgetåret 1984/85 

på 210000 kr., vilket skulle innebära en höjning med 175 000 kr. i förhållan

de till innevarande budgetår. 

Kl'innur för fred anhåller om ett bidrag på 105000 kr. för budgetåret 

1984/85, en ökning med 85000 kr. 

Arbetsgruppen far srensk folkriksdag för nedrustning anhåller om 

170 500 kr. i statsbidrag för budgetåret 1984/85. Arbetsgruppen. som är ett 

samarbets- och kontaktorgan för informationsspridning och opinionsbild

ning i nedrustningsfrågor. har för innevarande budgetår erhållit 60000 kr.. 

varför ökningen skulle bli 110 500 kr. 

!frenska Fredskommitten och 51'enska Världsfederalister anhåller för 

första gången om statsbidrag med 20000 kr. vardera. 

Föredragandens överväganden 

I förhållande till det totala anslagsbeloppet för budgetåret 1983/84 före

slår jag att anslaget för budgetåret 1984/85 räknas upp med 820 000 kr. Den 

föreslagna ökningen bör fördelas enligt följande. 

Bidraget till Utrikespolitiska i11stit111et bör ökas med 246000 kr. med 

hänsyn till stigande kostnader för institutets administration och verksam-
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het vid nuvarande nivå. Framförallt gäller detta den fördubbling av hyran 

som genomförs under perioden 1982-85. 

Till S1·cnska FN:fi'irhundct föreslås utgå ett med 200000 kr. förhöjt 

bidrag. Halva ökningen motiveras av förbundets ökade administrativa 

kostnader vid oförändrad verksamhetsnivå. Resterande 100000 kr. utgör 

en engångsanvisning för införande av datorstöd i de administrativa funktio

nerna. Dessa extra rationaliseringsrcsurser kommer att avräknas från 

statsbidragen för de två följande budgetåren. 

För .'frenska UNICEF-kommitten beräknar jag en höjning av bidraget 

med 20 000 kr. 

Europainstitutet föreslås erhålla en höjning med 3 000 kr. 

De senaste åren har engagemanget i fredsfrågan kraftigt ökat. Ett aktivt 

folkligt intresse för ncdrustningssträvandena är en viktig förutsättning för 

effektiva svenska insatser vid internationella förhandlingar. Jag har vid 

bedömningen av anslagsäskandena från de organisationer som ägnar sig åt 

information och opinionsbildning på detta område tagit särskild hänsyn till 

dessa förhållanden och bl. a. sökt uppnå en bättre balans i bidragens 
storlek. 

För bidragen till .'frenska sektionen m· lntemationella h·i11no.fi'irh1111det 

fi.ir fred och frihet. Utrikespolitiska föreningarnas FN:förbund samt till 
Arbetsgmppcn .för S1'1'nsk folkriksdag för nedrustning föresläs en uppräk

ning med 2 000 kr. vardera. 

Jag föreslår vidare att Svenska freds- och skiljedom.sjöreningen erhåller 

ett med 20000 kr. förhöjt bidrag. 

Kristna frcd.1riirclse11 föreslås erhålla en ökning med 15 000 kr. 

Kl'innor ji}r fred bör få en bidragsökning med 10000 kr. 

Vad gäller anslagsposten lnjiJmwtion om freds- och nedrustningsstrii-

1·a11den , som tilldelats I 000000 kr. för innevarande budgetår, kan konsta

teras att dessa projektmedel mötts av ett utomordentligt starkt intresse 

från folkrörelsernas och andra ideella organisationers sida. Prövningen av 

ansökningar avseende bidrag till avgränsade informationsprojekt sker hu

vudsakligen två gånger årligen inom en särskilt tillkallad bcredningsgrupp. 

Med tanke på det stora behov som visat sig föreligga, förordar jag en 

utbyggnad av anslagsposten med 300000 kr. 

Inget bidrag föreslås utgå till Sn·nska Fr<'dskommitthz och Sl'enska 

Viirldsfederalister. 

Med hänvisning till vad jag i det föregående anfört. hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om mellmifolkligt samarbete, nedrustning.1·strii

l'anden och andra utrikespolitiskafrågor för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 7 440000 kr. 
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F 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
(SIPRl) 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12203000 

13 3800002 

140000003 

1 Anslaget E 4. t. o. m. budgetåret 1982/83. 

Reservation 

2 Inkl. engångsbidrag på 500 000 kr. för datorutrustning. 

0 

] Inkl. engångsbidrag på 500000 kr.för forskningsprogrammet europeisk säkerhet. 

Personal' 

Handläggande personal 
övrig personal 

1983/84 

4 
6 

10 

Beräknad ändring 1984/85 

Institutet 

of 
of 

of 

Före
draganden 

of 
of 

of 

1 Därutöver finns vid institutet 14 forskare jämte ett tiotal assistenter samt 19 
arvodes- eller kontraktsanställda (i vissa fall på deltid). 

SIPRI 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPR!) är en stiftel

se. för vilken regeringen fastställt stadgar den 12 juni 1980. Stiftelsen har 

till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 

(prop. 1966:76, SU 88. rskr203, prop. 1979/80: 106. UU 21, SKU 48, rskr 

304) bedriva vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av 

betydelse för internationell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till 

förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av mellanstatliga kon

flikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en internationell styrelse. som har sitt säte i Stock

holm. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör, som är institutets chef, och 

en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt särskil

da föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt forskare 

och annan personal i mån av behov och tillgång på medel. 

SIPRI begär för budgetåret 1984/85 ett anslag av 15 380000 kr.. vilket 

skulle innebära en ökning i förhållande till innevarande budgetår med 

2 000000 kr. Det begärda beloppet avser kompensation för automatiska 

kostnadsökningar. medel för personalförstärkningar och för utvidgning av 

forskningsprogrammet inom området europeisk säkerhet. 

SIPRI begär ca 1.2 milj. kr. för att finansiera fyra nya forskartjänster 

och två nya assistenttjänster. De nya forskarna skulle bidra till att SIPRI 

kunde utvidga sitt vetenskapliga arbete i linje med de krav som ställs på 

institutet inom områden som militärutgifter. vapenproduktion och vapen-
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handel, militär forskning och utveckling samt kemiska vapen och europe

isk säkerhet. 

Mot bakgrund av den instundande konferensen i Stockholm om förtro

ende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa begär 

SlPRI 500000 kr. för en utvidgning av forskningsprogrammet inom områ

det europeisk säkerhet. 

SIPRI har för budgetåret 1983/84 tilldelats ett engångsbidrag om 500000 

kr. för en utbyggnad av datorstöd i verksamheten. Upphandling av ord

och textbehandlingsutrustning och en generell mindre dator sker i nära 

samråd med statskontoret. som på regeringens uppdrag år 1982 genomför

de en utredning om SIPRI:s administrativa rutiner. 

Budgetåret 1982/83 var institutets intäkter från försäljning av publika

tioner m. m. 354000 kr. 

Föredragandens överväganden 

I pris- och löneomräkning beräknar jag med utgångspunkt i huvudförsla

get sammanlagt 620000 kr. Jag är dock inte beredd att förorda medel för 

nya forskar- eller assistenttjänster. 

Med tanke på den förestående Stockholmskonferensen finner jag det 

vara väl motiverat att som ett engångsbidrag anvisa 500000 kr. till SIPRI:s 

forskningsprogram om europeisk säkerhet. 

Jag fäster vidare stort avseende vid att SIPRI:s administrativa kapacitet 

kan stärkas genom införandet av datorstöd och fullföljandet av de förslag 

till ändrade rutiner m. m. som redovisats i s'.atskontorets utredning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

(S/PRJ) anvisa ett reservationsanslag av 14000000 kr. 

F 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 1 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

105067452 

9230000 

98050003 

1 Anslaget E 5. t. o. m. budgetåret 1982/83. 
2 Inkl. engångsbidrag om 1675000 kr. 
·' Inkl. engångsbidrag om 175 000 kr. för utbyte av detektorer. 

Anslaget bekostar verksamheten inom det forskningsprogram avseende 

vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll som består av fyra i 

det följande angivna programdelar. Regeringen har den 16juni 1983 beslu

tat att den verksamhet under programdel 2 somt. o. m. budgetåret 1982/83 

bedrivits vid statens strålskyddsinstitut. den I juli 1983 skall överföras till 

försvarets forskningsanstalt (FOAl. Därigenom bedrivs verksamheten i sin 

helhet numera vid FOA. 
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Personal i befintlig organisation för budgetåret I 983f84, som finansieras 

över anslaget, uppgår till sammanlagt 28 personår. 

1983/84 

Anslag Ui>rsknings-
programde/ar) 

I. Seismologisk multi-
pelstation 5 266000 

2. Insamling och analys 
av luftburen radio-
aktivitet 1018000 

3. Vetenskaplig under-
lags verksamhet 2 709000 

4. Särskilt inhumana vapen 237000 

9230000 

1 Inkl. engångsbidrag om 175 000 kr. 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) 

Beräknad ändring 1984/85 

FOA 

+ 569000 

+ 715000 

+ 853000 
+ 213000 

+2350000 

Före
draganden 

+239000 

+222000 1 

+ 101000 
+ 13000 

+575000 1 

FOA framhåller i sin anslagsframställning att nedrustnings- och rust

ningskontrollfrågorna på senare år har fått allt större vikt. Sveriges engage

mang i detta arbete har under det senaste året ytterligare ökat genom olika 

initiativ. Enligt FOA:s mening bör därför anvisas medel, som gör det 

möjligt dels att vidmakthålla nuvarande bredd och djup i verksamheten, 

dels att öka insatserna vad gäller bl. a. metoder för avtalskontroll, europa

frågor och militär användning av rymden. 

FOA har för varje programdel dels angivit en anslagsnivå för oförändrad 

ambitionsnivå enligt huvudförslaget och t:n femårig besparingsplan för 

perioden 1982/83 - 1986/87, dels en nivå som också omfattar ett antal 

tilläggsprojekt. FOA begär enligt det högre alternativet för budgetåret 

1984/85 ett anslag av 11580000 kr., vilket skulle innebära en ökning med 

2350 000 kr. i förhållande till anslaget för innevarande budgetår. Denna 

ökning inkluderar tilläggsprojekt om totalt I 585 000 kr. Därtill kommer 

200000 kr. i engångsbidrag för utbyte av detektorer. Pris- och löneomräk

ningen anges till 685 000 kr. FOA räknar med en minskning av hyreskost

nader med 120 000 kr. under budgetåret 1984/85. 

F öredragandcns överväganden 

Jag delar FOA:s uppfattning att nedrustnings- och rustningskontrollfrå

gorna har ökat i betydelse. FOA har en viktig roll att spela inom detta 

område.· 

Jag beräknar i enlighet med huvudförslaget en pris- och löneomräkning 

om 520000 kr., vilken efter avdrag för hyresminskning ger en ökning mt:d 
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400 000 kr. Därtill kommer 175 000 kr. i engångsbidrag för utbyte av detek

torer. Den sammanlagda anslagsökningen skulle därför bli 575 000 kr. 

Jag är inte beredd att i nuvarande läge för denna del av FOA:s verksam

het, dvs. vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll, biträda 

förslag om att inrätta en ny tjänst vid FOA. 

Jag anser det dock angeläget att FOA ägnar särskild uppmärksamhet åt 

ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov. kemiska vapen. rymdfrågor 

m:h ett konstruktivt Europaprojekt, vilka är områden där Sverige kan göra 

betydelsefulla insatser i de internationella förhandlingarna. 

I samband med det svenska agerandet i förestående förhandlingar. där

ibland Stockholmskonferensen. räknar jag med att ett ökat stöd genom 

FOA:s försorg kommer att behövas. Efter samråd med chefen för försvars

departementet förutser jag att denna utvidgade verksamhet kan tillgodoses 

inom ramen för FOA:s totala anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ätgiirder för rustningsbegränsning och ko11tmll för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 9 805 000 kr. 

F 6. Forskningsverksamhet vid utrikespolitiska institutet 1 

1982/83 (utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1650000) 

I 780000 1 

1810000 
1 Fr.o.m. budgetåret 1983/84 nytt anslag som tidigare ingick i statsbidraget till 
utrikespolitiska institutet under anslaget E 3. nuvarande rcscrvationsanslaget F 3. 

Utrikespolitiska institutet 

Forskningsavdelningen vid utrikespolitiska institutet <UI) startade år 

1962 och omfattar idag 6.5 forskartjänster. Genom utbytes verksamhet har 

U I tillförts gästforskare som möjliggjort en avsi:värd ökning av forsknings

volymen. Forskningsresultaten redovisas och sprids genom vetenskapliga 

publikationer och internationella tidskrifter, genom utgivning av böcker 

samt genom seminarier och konferenser. 

U I redovisar i sin anslagsframställning två nivåer för verksamheten. I 

det ena fallet begär UI en höjning av statsbidraget med 493000 kr. I detta 

alternativ föreslås i:n forskare. som lämnar institutet med pension och vars 

tjänst har bt:stridits med statligt lönebidrag. ersättas med en forskare 

avlönad av UI. I det andra alternativet begär U I en höjning med 283 000 kr. 

Inom denna ram ryms inte den föreslagna forskartjiinsten. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 159 

Föredragandens överväganden 

Forskningsverksamheten vid UI finansieras fr.o.m. budgetåret 1982/83 

över tredje huvudtiteln. Tidigare skedde finansieringen över fjärde huvud

titeln. I reglcringsbrevet för budgetåret 1983/84 har angivits att UI bör 

bedriva forskning inom området internationella relationer med tyngdpunkt 

på för Sveriges utrikes-. säkerhets- och nedrustningspolitik särskilt rele

vanta regioner och problem. Verksamheten bör syfta till att utveckla en 

kvalificerad kompetens inom ett fåtal sakområden. 

Jag beräknar en ökning av anslaget med 30000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknings1•erksamhet l'id utrikespolitiska institutet för bud

getåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 1810000 kr. 

F 7. Stockholmskonferensen: Förvaltningskostnader 1 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

50000000 

70000000 

' Nytt anslag fr.o.m. budgetåret 1983/84. 

Regeringen har i prop. 1983/84: 55 redovisat kostnadsberäkningar för de 

finansiella åtaganden som följer av det svenska värdskapet för konferensen 

om förtroende- och siikerhctsskapande åtgärder och nedrustning i Europa 

(Stockholmskonferensen). Riksdagen har behandlat regeringens förslag 

och på tilläggsbudgct till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 anvisat 

medel under tredje huvudtiteln på två nya anslag (JuU 11, UU 5. rskr 71 ). 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag ca 30 milj. kr. i förskottsmedel för 

gemensamma kostnader som belastar konferensen. Vidare beräknar jag ca 

20 milj. kr. i löpande förvaltningskostnader (personal. bevakning. drift 

m. m.) som åvilar värdlandet. Dessutom kommer anslaget att belastas med 

avskrivningskostnader i storleksordningen 20 milj. kr. avseende investe

ringar i konferensbyggnaden, i inredning och utrustning av lokaler m. m. 

Medel för dessa investeringar har anvisats under anslaget F 8. 

Jag beräknar sålunda en ökning av anslaget med 20000000 kr. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Stockholmskonf('renscn: Fiirl'alt11i11gsko.1·111ader för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 70000000 kr. 
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F 8. Stockholmskonferensen: Investeringskostnader 1 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

50000000 

I 000 
1 Nytt anslag fr.o.m. budgetåret 1983/84. 

160 

Riksdagen har på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 

anvisat 50 milj. kr. avseende kostnader i samband med Stockholmskonfe

rensen för investeringar i konferensbyggnad. i inredning och utrustning av 

lokaler m. m. (prop. 1983/84: 55. JuU Il, UU 5, rskr 71). 

Jag beräknar t.v. inga ytterligare medel för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stockholmskor~ferensen: Jm·esteringskostnader för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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Bilaga 1 

Fakta om Sveriges bistånd 

- Statliga myndigheter och organ för 
Sveriges bistånd 

- Internationella utvecklingsprogram 
- Livsmedelsbistånd 

- Övriga organisationer 

- Bistånd till enskilda programländer 
- Andra anslagspostcr 

- Biståndet fördelat på enskilda länder 
- Nordiskt biståndssamarbete 

11 Riksdagen 1983184. I samt. Nr 100. Bilaga 5 
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STATLIGA MYNDIGHETER OCH ORGAN FÖR 
SVERIGES BISTÅND 

UDs avdelning för internationellt utvecklingssamarbete 

164 

År 1970 samlades ansvaret inom regeringskansliet för det svenska bi

ståndet till en avdelning i utrikesdepartementet. avdelningen för internatio

nellt utvecklingssamarbete. i dagligt tal "u-avdelningen". 

V-avdelningen hereder regeringens beslut och förslag till riksdagen både 

i fråga om det direkta !bilaterala) biståndet till mottagarländerna. och det 

bistånd som ges via olika FN-organ. utvecklingsbanker eller andra interna

tionella organisationer (multilateralt bistånd). Huvuddelen av det bilaterala 

biståndet genomförs och administreras av SIDA. 

Avdelningen är organiserad på två enheter (multilaterala enheten och 

bilaterala enheten) och har totalt ca 50 tjänstemän. Den leds av en statssek

reterare. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

SllJA. som inrättades 1965. är ett centralt ämbetsverk under regeringen 

med uppgift att planera. genomföra och administrera det direkta (bilatera

la) biståndssamarbetet med u-länderna. Detta bistånd omfattar dels samar

betet med 18 huvudmottagarländer. dels andra typer av bistånd, tex kata

strofinsatser. bidrag till utvecklingsprojekt via •:nskilda svenska organisa

tioner. bistånd till flyktingar och befrielserörelser, rekrytering av bistånds

personal etc. 
SIDA leds av en styrelse. som utses av regeringen. Den består av SID As 

generaldirektör. som är ordförande, och elva andra ledamöter. som repre

senterar riksdagspartier, folkrörelser och intresseorganisationer. 

SIDA är organiserat på 11 byråer. I 15 mottagarländer har SIDA bi

ståndskontor. som är knutna till den svenska ambassaden. På SIDA finns 

ca 500 ansHillda. varav ca 90 vid histåndskontoren. 

Beredningen för internationellt tekniskt samarbete (BITS) 

Utbildningsberedningen inrättades 1975 och fick 1979 ställning som 

självständig myndighet under utrikesdepartementet. Beredningens namn 

ändrades 1981 till beredningen för internationellt tekniskt samarbete 

(BITS). 

Beredningens uppgift är att genom sk tekniskt samarbete främja Sveri

ges förbindelser med vissa u-länder utanför kretsen av huvudmottagar

länder för det bilaterala biståndet. Sådant samarbete bedrivs med bl a 
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Algeriet, Bolivia, Costa Rica. Cuba. Dominikanska Republiken, Ecuador, 

Egypten, Jamaica, Kina, Nigeria, Pakistan, Portugal. Sudan och Tunisien. 

Det tekniska samarbetet skall grundas på ömsesidigt intresse och skall i 
första hand bestå av kunskapsöverföring på områden där Sverige är väl 

rustat med kunnande och kapacitet. 

BITS bereder och fattar beslut om hur anslaget för tekniskt samarbete 

skall utnyttjas. Ekonomiskt stöd ges främst till: 

- svenska konsultinsatser och förinvesteringsstudier, 

- samarbete mellan institutioner i Sverige och i u-länder, 

- utbildningsinsatser och korta specialkurser i Sverige, samt 

- kulturellt samarbete och personutbyte. 

BITS har också till uppgift att delta i beredningen av ansökningar om 

förmånliga u-landskrediter, sk u-krediter. 

Beredningen leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid beredning

en finns 9 anställda. 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) 

Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUNDJ är en 

statlig stiftelse, som inrättades 1978. Fonden, vars grundkapital är 100 milj 

kr, har rätt att ta upp lån eller utfärda lånegarantier till ett belopp som 

motsvarar högst tre gånger grundkapitalet. 

Fondens huvuduppgifter är: 

- att medverka till etablering av samägda företag, sk joint ventures, 

tillsammans med u-landspartner och svenska företag, 

- att förmedla kontakter mellan intressenter i u-länder och svenska 

företag, 

- att medverka till att förinvesteringsstudier genomförs och bidra till 

finansiering av dem. samt 

- att bidra med aktiekapital och lån samt ge garantier vid genomförande 

av projekt. 

SWEDFUND skall i första hand samarbeta med länder med vilka Sveri

ge bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete. I den mån andra länder blir 

aktuella, bör endast sådana komma ifråga vars utvecklingspolitik är fören

lig med målsättningen för svensk biståndspolitik. 

Fonden leds av en styrelse som utses av regeringen. Vid fondens kansli 

finns ca 10 tjänstemän. 

Nämnden för u-landsutbildning 

År 1981 omvandlades biståndsutbildningsnämnden (BUNJ till nämnden 

för u-landsutbildning. Den nya nämnden har övertagit BUNs huvuduppgift 
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- att vid Sandöskolan i Kramfors bedriva utbildning i språk och u-landsut

bildning som förberedelse för uppdrag i u-land. Nämnden för u-landsut

bildning har även getts en rad nya uppgifter, framför allt en vidgad utåtrik

tad verksamhet. Nämnden skall bl a samarbeta med myndigheter, organi

sationer och företag när det gäller förberedelseutbildning för u-landsupp

drag. 

Nämnden skall 

- anordna allmänna enterminskurser i u-landskunskap, 

- ge förberedelseutbildning för fredskårsdeltagare, 

- anordna språkutbildning som förberedelse för uppdrag i u-länder, 

- anordna speciella kurser i u-landsfrågor och språk. samt 

- i samarbete med SIDA bistå myndigheter och andra med information 

och rådgivning om lämplig förberedelse- och språkutbildning inför 

uppdrag i u-länder. 

Till enterminskursen antas sådana sökande, inklusive vapenfria tjänste

pliktiga. som bedöms lämpliga för utbildningen. All övrig utbildning vid 

Sandöskolan är avgiftsbelagd. 

Nämnden utses av regeringen och har sitt kansli vid Sandöskolan 

Kramfors. Vid nämnden och skolan finns ett 50-tal anställda. 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 

Beredningen för u-landsforskning inrättades 1975 och ombildades 1979 

till en självständig myndighet under utrikesdepartementet - styrelsen för 

u-landsforskning !SAREC) . 

. SAREC har till uppgift att främja forskning som kan underlätta för 

u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk 

och social rättvisa. 

Huvudmålet för SARECs verksamhet är att ge stöd till u-ländernas 

strävan att bygga upp och stärka en egen kapacitet inom vetenskap och 

teknik. SARECs verksamhet är uppdelad på fyra olika program: 

- direkt stöd till vissa u-länder, fn 14 stycken, 

- stöd till samarbete mellan u-länder. tex regionala forskningsorgan. 

och till särskilda forskningsprojekt, 

- stöd till internationella forskningsprogram. bl a inom världshälsoorga

nisationen ( WHOJ. konsultativa gruppen för jordbruksforskning 

(CGIARJ och internationella arbetsorganisationen OLO). samt 

- stöd till svensk u-landsforskning, fn drygt IOOolika forskningspro

jekt. 

SAREC leds av en styrelse som utses av regeringen. I styrelsen ingår 

representanter för forskarvärlden. biståndsadministrationen och riksdags

partierna. SAREC är administrativt knutet till SIDA. Vid SARECs kansli 

finns ett 20-tal anställda. 
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Nordiska Afrikainstitutet 

Nordiska Afrikainstitutet tillkom 1962 på initiativ av Nordiska Rådet. 

Institutet har till uppgift att i Norden främja studier av afrikanska förhål-

landen genom att: 

- främja och driva forskning och undervisning om Afrika, 

- utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningen. 

- genom kurser, föreläsningar. seminarier etc sprida information om 

Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, samt 

- stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika. 

Verksamheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Ledamöter 

är bl a rektorn vid universitetet i Uppsala, som också är styrelsens ordfö

rande, samt överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala. I 

styrelsen ingår även representanter för de övriga nordiska länderna. Vid 

institutet finns ett 20-tal anställda, varav 9 tjänster finansieras över bi

ståndsanslagen. 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) 

Importkontoret för u-landsprodukter (IMPODJ tillkom år 1975. 

Kontoret har till uppgift att ge exportörer i u-länder hjälp med att avsätta 

sina varor i Sverige. Det sker genom information och handledning om 

avsättningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige. IMPOD skall 

även förmedla kontakter mellan u-landsexportörer och företag i Sverige. 

IMPOD deltar också i konkreta marknadsföringsprojekt. 

IMPOD har dessutom till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för 

UNCTAD/GATTs internationella handelscentrum (IT() i konkreta frågor, 

som rör avsättning av u-landsprodukter på den svenska marknaden. 

IMPOD leds av en styrelse och chef för IMPOD är en direktör. Kontoret 

har ett tiotal anställda. 
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INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM 

FNs utvecklingsprogram (UNDP) 

FNs utvecklingsprogram (UNDPJ, som bildades 1966 då två mindre 

biståndsfonder slogs samman, har som mål att vara FN-systemets centrala 

källa för finansiering av tekniskt bistånd. Projekten genomförs främst av 

FNs fackorgan. Programmet har också ansvar för att FNs verksamhet 

samordnas i de mottagande länderna. 

Verksamhet 

UNDPs uppgift är att främja mottagarländernas utveckling genom olika 

former av kunskapsöverföring och förinvesteringsstudier. UNDPs huvud

sakliga bistånd~former är expertrådgivning, stipendier, utrustningsleve

ranser och konsulttjänster. Expertbiståndet dominerar. Verksamheten 

omfattar nära 5 000 projekt i 150 länder. 

UNDPs verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna 

innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket UN DP

bistånd landet kan räkna med under en femårsperiod. I samarbete med 

mottagarlandet och UNDPs platsrepresentant utarbetas sedan ett detalje

rat landprogram för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av 

UNDPs styrelse. 

Storleken på varje mottagarlands program bestäms främst av bruttona

tionalinkomsten per capita och befolkningens storlek. 

De fattigaste u-länderna - med en bruttonationalinkomst per capita på 

högst 500 dollar - kommer under programperioden 1982-86 att få nästan 

80 % av programmets länderfördelade resurser jämfört med drygt 66 % 

under programperioden 1977-1981, en ökning med 21 %. Rikare u-länder, 

med en per capita-inkomst över I 500 dollar, skall ha som mål att, efter en 

med per capita-inkomsten stigande skala, återbetala en del av sitt bistånd 

till UNDP vid programperiodens slut. 

UNDP har sedan 1972 ett särskilt program för de minst utvecklade 

länderna. Genom de utfästelser om ytterligare bidrag som gjordes av bl a 

Sverige vid FN-konferensen 1981 om de minst utvecklade länderna ökade 

bidragen till programmet från 12.9 milj dollar år 1981 till 16,4 milj dollar för 

år 1982. 

En mindre del av UNDPs resurser används för program som berör flera 

u-länder - regionala, interregionala och globala program. 

Organisation 

UNDPs högsta beslutande organ är styrelsen, som har 48 medlemmar. 

Av dessa är 27 u-länder, 17 västliga i-länder och 4 socialistiska i-länder. 

Styrelsen bestämmer bl a fördelningen av UNDPs resurser och godkänner 

landprogrammen. UNDPs styrelse är också beslutande organ för FNs 
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reguljära tekniska biståndsprogram, FNs kapitalutvecklingsfond, FNs be

folkningsfond , FNs naturresursfond samt en rad mindre specialfonder. 

UNDPs sekretariat ligger i New York och har fn drygt 500 anställda. 

Under 1970-talet ägde en omfattande decentralisering av UNDPs verk

samhet rum. Tyngdpunkten i arbetet med att förbereda och genomföra 

landprogrammen förlades till 116 fältkontor med omkring 3 500 anställda. 

Fältkontoren leds av sk "resident representatives". som även har till 

uppgift att samordna andra FN-organs verksamhet i landet. De är oftast 

också FNs fasta representant i respektive land. 

FinansierinR 

UNDPs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick 1972 

till 268 milj dollar, 1975 till 419 milj dollar och 1980 till 693 milj dollar. För 

programperioden 1977-1981 var bidragsmålct totalt 3,5 miljarder dollar. 

vilket förutsatte att bidragen ökade med 14 % per år. Bidragen stagnerade 

under 1981. men programperiodens mål uppnåddes i stort sett. 

För programperioden 1982-1986 har UNDPs resurser också förutsatts 
öka med 14% per år och sammanlagt uppgå till 6.7 miljarder dollar. 

Stagnerande bidrag och stigande dollarkurs innebär att bidragen nu sjunker 

även nominellt. 1982 hade de ·sjunkit till 680 milj dollar. 

Till detta kommer att UNDP i praktiken gör femåriga biståndsutfästelser 

gentemot mottagarländerna medan givarländerna. med få undantag, läm

nar ettåriga biståndsutfästelser. Sverige har därför sedan länge verkat för 

att alla bidragsgivare, liksom Sverige, skall lämna fleråriga bidragsutfäs

telser. vilket dock flera stora givarländer motsätter sig. En särskild arbets

grupp har under 1982-1983 dels behandlat UNDPs akuta resurskris dels 

sökt uppnå enighet om mer långsiktiga lösningar. Arbetsgruppens rapport 

har behandlats av UNDPs styrelse utan att några väsentliga förändringar 

kunnat uppnås. Endast ett litet fåtal stater följde uppmaningen att lämna 

extra bidrag för att lätta den omedelbara resursbristen. Sverige lämnade ett 

bidrag på 20 milj kronor. 

De största enskilda bidragsgivarna är Förenta Staterna och Nederlän

derna. Sverige bidrog 1983 med 360 milj som grundbidrag. Ett lika stort 

belopp har utfästs för åren 1984 och 1985. Detta utgjorde ca 7 % av UNDPs 

resurser jämfört med en årlig procentuell andel på ca 11 % åren 1976-80. 

Sverige har från en tredjeplats bland givarna sjunkit till en 5-6-plats. 

Sverige gav dessutom 1983 50 milj kr till UNDPs särskilda program för de 

minst utvecklade u-länderna. Ett lika stort bidrag för detta ändamål har 

utlovats för 1984. i;:>e fyra nordiska länderna svarade 1983 för 21 % av de 

ordinarie bidragen till UNDP. 

Samordning 

Från att ha finansierat mer än två tredjedelar av FN-systemets tekniska 

bistånd i början av 1970-talet svarar UNDP numera endast för ca en 
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tredjedel. Förklaringen är att det sk multibi-bistfmdet, dvs biståndsin

satser som genomförs av fackorganen men finansieras med bilaterala bi

ståndsmedel. och fackorganens egna biståndsprogram ökat mycket snabbt 

under 1970-takt. 
UNDPs styrelse har med tilltagande oro sett denna ökade uppsplittring 

av FNs bistånds verksam het. som i viss mån innebär ett underkännande av 

landprogrammeringsprincipen. Styrelsen har därför vid flera tillfällen beto

nat att den FN-resolution från 1970 som ger UNDP den ledande och 

samordnande rollen i FNs biståndsverksamhet skall respekteras. UNDP

sekretariatet har också föreslagit att UNDP skall ta över det administrativa 

ansvaret för olika särfonder inom FN-systemet. Detta skulle minska de 

administrativa kostnaderna. samtidigt som det skulle kunna ge givar- och 

mottagarländer en bättre överblick över FN-biståndet. Sverige stödjer 

dessa tankar. 

FNs kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 

FNs kapitalutvecklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd 
eller lån på förmånliga villkor till investeringsprojekt i u-länderna. De 

västliga industriländerna motsatte sig att fonden skulle inrättas med moti

veringen att den föreslagna verksamheten kunde skötas av andra organ. 

Under lång tid bidrog dessa länder inte heller till fondens finansiering. 

Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen att kapitalfonden i fortsättning

en endast skulle finansiera projekt i de minst utvecklade u-länderna. inrik

tade på folkflertalets basbehov (bostad, kläder, mat, undervisning, grund

läggande hälsovård). 

Verksamhet 

Fondens mål är att nå de fattigaste människorna i de minst utvecklade 

länderna. Projekten skall utformas så att befolkningen aktivt deltar i de 

projekt som genomförs. Fonden kan ta hand om projekt som andra givare 

bedömer vara för små. Fonden finansierar fn 219 projekt i 42 länder. 

Organisation 

Fonden är underställd UNDPs styrelse och arbetar främst genom 

UNDPs fältorganisation. 

Finansiering 

Fonden finansieras genom frivilliga bidrag. Bidragen för 1983 beräknas 

till ca 25 milj dollar jämfört med drygt 28 milj dollar för år 1980. De 

viktigaste bidragsgivarna är några mindre givarländer. Sveriges bidrag för 

1983 uppgår till 32 milj kr. Sverige är den största bidragsgivaren efter 

Nederländerna. 
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FNs befolkningsfond (UNFPA) 

Ända fram till 1960-talet var det svårt alt nå fram till en överenskom

melse om FNs insatser på befolkningsområdet. Efter beslut av generalför

samlingen inrättades emellertid 1967 en särskild fond för sådana insatser. 

1969 fick fonden beteckningen FNs bcfolkningsfond. 

Verksamhet 

Fonden hade till en början nästan uteslutande en finansiell och rådgivan

de funktion. FNs ekonomiska och sociala råd antog 1973 nya riktlinjer för 

fondens verksamhet enligt vilka fondens övergripande uppgift är att leda 

och samordna FN-systemets insatser på befolkningsområdet. 

Två tredjedelar av de totala programresurserna avsätts för 53 sk priori

tetsländer med tillsammans 75 'lr· av u-ländernas befolkning. Av dessa 

tillhör 28 kategorin minst utvecklade länder. 

Fondens centrala verksamhetsområde är familjeplanering. I övrigt läm

nas stöd till folkräkningar. upphyggande av folkbokföringssystem. befolk

ningsstatistik. utbildning och information. forskning m m. Merparten av· 

projekten verkställs av FNs fackorgan. En växande andel genomförs emel

lertid av mottagarländerna själva. 

Organisation 

Fonden är underställd UNDPs styrelse. som godkänner det långsiktiga 

arbetsprogrammet. de finansiella planerna m m. 

Sekretariatet har drygt 150 tjänstemän och är förlagt till New York. I 

mottagarländerna finns ca 40 samordnare med ansvar för ett eller flera 

länder. 

FinansierinR 

UNFPAs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För 1983 be

räknas inkomsterna komma att stanna på samma nivå som för 1981. dvs ca 

130 milj dollar. De största bidragsgivarna är USA. Japan. Norge. Neder

länderna och Förbundsrepubliken Tyskland. Det svenska bidraget för 1983 

är 48 milj kr vilket motsvarar ca 4.6 % av de sammanlagda bidragen. 
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FNs barnfond (UNICEF) 

UNICEF upprättades av FNs generalförsamling 1946. Fondens uppgift 

var då att lämna katastrofujälp till barn och mödrar i det krigshärjade 

Europa. Mandatet utvidgades senare till att även omfatta långsiktig ut

vecklingshjälp till barn i u-länder. UN LCEF arbetar idag i ett hundratal 

länder. Ca 60% av biståndet går till de hårdast drabbade och minst utveck

lade länderna. 

\/ erksamhet 

UN LCEF spelar fortfarande en viktig roll som förmedlare av katastrof

bistånd. Tyngdpunkten i fondens verksamhet ligger emellertid numera på 

långsiktiga ~iståndsprogram. Bistånd utgår i form av pengar. personal, 

tekniskt kunnande och varor. Målet är att tillgodose de mest grundläggan

de behoven hos barn och mödrar. framför allt i länder där samhällelig 

social service saknas. 
Programverksamheten omfattar insatser inom hälso- och sjukvård, vat

tenförsörjning. åtgärder för att förbättra näringsstandarden hos barn och 

mödrar. familjeplanering. grundläggande utbildning mm. 

Fonden samarbetar såväl på central som lokal nivå med andra FN-or
gan. däribland UNDP, UNFPA, UNESCO, FAO och UNHCR. Ett sär

skilt nära samarbete har inletts med WHO för att bygga ut primärhälsovår

den i u-länderna. Insatserna omfattar olika förebyggande åtgärder, vacci

nationer. kontroll av diarresjukdomar, distribution av basläkemedel mm. 

Ett konkret exempel på UNICEFs samarbete med WHO är den internatio

nella marknadsföringskod för bröstmjölksersättning sor.1 antogs av världs

hälsoförsamlingen i maj 1981. 

Organisation 

UNICEFs styrelse består av representanter for 41 stater. Av dessa är 24 

u-länder. 12 i-länder och 4 socialistiska i-länder. Den återstående platsen 

skall rotera mellan de fem regionala grupperna. Styrelsen granskar och 

drar upp riktlinjer för verksamheten och fördelar medel till fondens pro

gram. Sverige har varit medlem av UNICEFs styrelse sedan 1958. 
UNICEFs huvudkontor som är förlagt till New York har jämte Europa

kontoret i Geneve drygt 500 anställda. Dessutom finns 6 regionalkontor 

och ett fyrtiotal länderkontor med drygt 2 000 anställda. 

Finansiering 

UNICEFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag, huvudsakli

gen från regeringar. Regeringsbidragen har under senare år utgjort ca 70 % 

av fondens resurser. Nationalkommitteer. enskilda organisationer och 

andra privata bidragsgivare svarar för återstoden. Inkomsterna från na

tionalkommittcer kommer främst från försäljningen av UNICEFs julkort. 
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Med hjälp av särskilda bidrag finansieras speciella hjälpinsatser. De sam

manlagda inkomsterna för 1983 beräknas uppgå till drygt 400 milj dollar. 

För att skapa en fastare grund för fondens verksamhet infördes på 

svenskt initiativ 1979 ett rullande och långsiktigt arbetsprogram. baserat på 

u-läodemas behov och UNICEFs bedömning av inkomsterna för en fyra

årsperiod. Sverige har verkat för att givarländerna också skall göra lång

siktiga bidragsutfästelser. Sveriges egna flerårsutfästelser har dock inte 

lett till efterföljd. 

Det svenska bidraget för 1983 uppgår till 140 milj kr, vilket motsvarar ca 

5 % av de sammanlagda regeringsbidragen. Bidraget från Svenska UNI

CEF-kommitten är drygt 5 milj kr. 
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Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna 

De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna har till uppgift att 

lämna finansiellt bistånd i form av obundna lån. Därtill kommer ett omfat

tande tekniskt bistånd, som komplement till det finansiella. Den äldsta och 

största utvecklingsbanken är Världsbanken (IBRD). som kommit att utgö

ra modell för uppbyggnaden av övriga utvecklingsbanker. 

Tabell I: Fakta om de internationella utvecklingsbankerna och -fonderna 1 

Tillkom Antal Antal Huvudkontor 
år medlems- anställda 

länder 

Världsbanken 1944 146 
(IBRDl 

5 590 Washington 
Internationella 1960 131 

utvecklingsfonden 
(IDA) 

Afrikanska ut- 1963 74 
vecklingsbanken 
1.AfDB) 

74'i Abidjan 
Afrikanska ut- 1972 74 

vecklingsfonden 
(AfDF) 

Asiatiska ut- 1966 45 
vccklingsbanken 
(As08) 

I 380 Manila 
Asiatiska ut- 1974 45 

vecklingsfonden 
(AsDFl 

1 Den Interamerikanska utvecklingsbanken (108), som tillkom år 1959, finansieras 
inte över bistandsanslagen. 

Utvecklingsbankcrna fungerar som ett mellanled mellan den internatio

nella kapitalmarknaden och u-länderna. De kan genom sin goda ställning 

låna upp och vidareförmedla lån på villkor. som är förmånligare än vad de 

allra flesta u-länder själva skulle kunna få. 
Många av de fattigare u-länderna saknar den nödvändiga åtcrbctalnings

förmågan även när det gäller utvecklingsbankernas relativt förmånliga lån. 

För att kunna bistå också dessa länder har utvecklingsfondcrna upprättats 

som ett komplement till bankerna. De lämnar utvecklingskrediter på näst 

intill gåvobasis. De svenska bidragen har därför koncentrerats till dessa 

fonder. Föregångare och alltjämt helt dominerande är Internationella ut

vecklingsfonden (IDA). som är knuten till Världsbanken. 

Organismion 

Bankernas/fondernas högsta beslutande organ är guvenörsstyrclscn 

(Board of Governors). Den är sammansatt av representanter för samtliga 
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medlemsländer och håller ett möte per år. Däremellan handhas det löpande 

arbetet av en direktörsstyrelse (Board of Directors). Eftersom antalet 

medlemsländer överstiger antalet platser i direktörsstyrelsen har man fått 

gå samman i röstgruppcr. En direktör representerar således i regel flera 

länder. 
De nordiska länderna ingår i samma röstgrupp. Medan de i IBRD/IDA 

bildar en egen röstgrupp har de i AfDB/AfDF slutit sig samman med 

Schweiz och Indien och i AsDB/AsDF med Canada och Nederländerna. 

Rösträtten är i princip vägd i förhållande till andel tecknat kapital/bidrag. 

För att ge små länder, i första hand små u-länder, ett större inflytande 

tilldelas varje medlemsland också ett visst antal röster, oberoende av 

landets kapital- och bidragsandelar. De svenska andelarna framgår av 

tabellerna 3 och 4. 
U-länderna har störst röststyrka i Afrikanska utvecklingsbanken och 

Afrikanska utvecklingsfonden - två tredjedelar resp hälften av röststyr

kan. I IBRD/IDA och AsDB/AsDF är motsvarande siffror 40%. 

Enligt en mer eller mindre uttalad regel har chefskapet i Världsbanken 
alltid tillfallit en amerikan, i AsDB alltid en japan och i AfDB naturligen en 

afrikan. A W Clausen är chef för Världsbanken sedan juli 1981, Wila D 

Mung'omba från Zambia utnämndes till AfDBs president i september 1980 

och Masao Fujioka tillträdde chefsposten i AsDB i november 1981. 

Finansiering och lånevillkor 

Utvecklingsbankernas utlåningsverksamhet är baserad på det av med

lemsländerna tecknade kapitalet. Av det tecknade kapitalet inbetalas en

dast en mindre del. Resterande del fungerar som en garanti för utvecklings

bankernas upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Detta inne

bär att utlåningen till stor del finansieras med hjälp av upplånade pengar 

och att utlåningsvillkoren därför blir bestämda av upplånings villkoren. 

Tabell 2: Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor 

Bank Löptid Riinta per I juli 1983 

IBRD 15-20 år 10,5% 
AIDB 12-20 år 10,5% 
AsDB 15-25 år 10.5% 

Spännvidden i löptiderna beror på skillnader i låntagarländernas utveck

lingsnivå och/eller i projektinriktningen. 

Tabell 3: Utvecklingsbankernas tecknade kapital, den inbetalda andelen och uteståen
de upplåning per 31december1982 

IBRD AIDB AsDB 

Tecknat kapital (milj. dollar! 52800 4265. 7900 
Inbetald andel I procent) 9 25 19 
Utestående upplåning (milj. dollar) 36000 407 2801 
Sveriges andel av tecknade kapitalet 

(procent) 1.54 1.79 0.16 
Sveriges röstande] (procent) 1.48 1.87 0,6 
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Till skillnad från bankerna finansieras fondernas verksamhet inte genom 

upplåning utan genom bidrag från i första hand i-länderna. Sedan mitten av 

1970-talet har också vissa OPEC-länder och andra rikare u-länder tillkom

mit som bidragsgivare. Bidragens storlek fastställs i samband med sk 

påfyllnadsförhandlingar. En påfyllnad sker genom en internationell över

enskommelse, där bidragsgivarna gör en utfästelse för tre eller fyra år. En 

del av Världsbankens vinst överförs varje år dessutom till IDA. 

Utlåningen från fonderna sker på mycket gynnsamma villkor. IDA och 

AfDF lämnar räntefria utvecklingskrediter med en löptid på 50 år till en 

administrationsavgift på 0,75 %. AsDFs likaså räntefria utvecklingskre

diter löper på 40 år med en avgift av I%. De tio första åren är amorterings

fria i samtliga fonder. 

Tabell 4: Bidragen till utvecklingsfonderna per 31 december 1982 

IDA AfDF AsDF 

Totala bidrag (milj. dollar) 28665 1300 3 370 
Sveriges samlade bidrag 

(milj. dollar) 832 90,5 22,5 
Sveriges bidragsandel (procent) 2.90 7 0.8 
Sveriges röstande) (procent) 2,45 3,5 0,6 

Utlåningsvolym 

Storleken av det tecknade kapitalet i respektive utvecklingsbank och av 

bidragen till respektive utvecklingsfond avspeglar samtidigt deras utlå

ningskapacitet. 

Tabell 5: Utvecklingsbankernas och -fondernas utlåningsvolym 

!BRO 
IDA 

IBRD/IDA 

AfDB 
AfDF 

AfDB/AfDF 

AsDB 
AsDF 

AsDB/AsDF 

Total utlåning per 
31 december 1982 
(milj dollar) 

63970 
27 330 

91300 

2 155 
I 715 

3870 

7984 
3 518 

11502 

1 Avser budgetåret 1982/83. 

Fördelning av utlåningen på länder 

Utlåning 1982 
(milj dollar) 

11 1361 

3 341 1 

14477 1 

408 
358 

766 

I 185 
546 

1731 

Även om utvecklingsbankerna och -fonderna riktar sig till olika motta

garländer, beroende på utvecklingsnivå och kreditvärdighet. strävar både 

bankerna och fonderna efter att bistå de fattigare länderna. Såväl Världs

banken som IDA har under 1970-talet i ökande utsträckning förskjutit 
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utlåningen till länder med lägre BNI per capita. För de afrikanska och 

asiatiska regionalbankerna ledde det växande behovet av att bättre kunna 

bistå de fattigare länderna till bildandet av respektive utvecklingsfond. I 

följande tabell visas den långsiktiga förskjutningen i bankernas utlåning 

efter BNI per capita. 

Tabell 6: Den procentuella länderfördelningen av utvecklingsbankernas och -fonder-
nas utlåning · 

IBRDIIDA 

BNl/capita i 
dollar år 1979 

-390 
391-680 
681-

AfDBIAfDF 

BNl/capita i 
dollar år 1979 

-400 
401-700 
701-

AsDB/AsDF 

BNI/capita i 
dollar år 1979 

-500 1 

501-780 
781-

1968/69- 1972/73 
(procent) 

31 
12 
57 

1971-73 

54 
33 
13 

1971-73 

30 
25 
45 

!9'18179-1982/83 
(procent) 

39 
19 
42 

1980-82 

61 
25 
14 

1980-8'.! 

55 
26 
19 

1 Inkl ö-medli:msländcrna i Stilla Havet med högre BNI per capita. 

F örde/ning {Il' utlåningen på sektorer 

Utlåningen har inte bara i ökad utsträckning gått till de fattigare u-län

derna. Under senare år har utlåningen också alltmer kommit de fattigare 

befolkningsgrupperna till del (se tabell 7). Detta framgår av att andelen 

projekt inom jordbruk och landsbygdsutveckling och social infrastruktur 

har ökat i jämförelse med andelen för industri och ekonomisk infrastruk

tur. Till social infrastruktur hänförs i allmänhet hälsovård, stadsutveck

ling, utbildning och vattenförsörjning. Med ekonomisk infrastruktur menas 

energianläggningar. transport och kommunikation. 

Bakom den ökade satsningen på jordbruks- och landsbygdsutveckling 

och på sociala pmjekt ligger den förändrade inställningen till dessa sek

torers betydelse för utvecklingen. Denna förändrade syn grundar sig på 

insikten att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan satsningen 

på basbehov. som i hög grad tillfredsställs genom sociala projekt. och 

ekonomisk tillväxt. Därtill kommer att de fattigaste befolkningsgrupperna 

främst återfinns på landsbygden. 
12 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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För en allsidig utveckling krävs emellertid även fortsatt satsning på 

industri. energi. transport och kommunikation. Inte minst kommer ökade 

insatser för energiutvinning i de oljeimporterande u-länderna att spela en 

viktig roll i framtiden för att förbättra betalningsbalansen. 

Den i längden ofrånkomliga strukturomvandlingen av de oljeimporteran

de u-ländernas ekonomier kräver stora investeringar även inom andra 

sektorer än energin. Världsbankens/IDAs styrelse beslöt därför i maj 1980 

att bistå de oljeimporterande u-länderna även med sk strukturanpassnings

lån, som inte är knutna till specifika projekt. Genom denna modifierade 

form av programlån har Världsbankens . adgivningsfunktion ytterligare 

markerats. 

Världsbanken har spelat en central roll för att, i samråd med berörda 

u-länder. upprätta biståndskoordinerande grupper.sk konsortier och kon

sultativa grupper. Det finns fn ett tjugotal sådana grupper under ordföran

deskap av Världsbanken. Sverige är medlem i de grupper som berör länder 

som mottar svenskt bilateralt bistånd. Världsbanken leder också den kon

sultativa gruppen för internationell jordbruksforskning ICGIAR). 

Tabell 7: Den procentuella fördelningen av ulvecklingsbankernas och -fondernas 
utlåning på sektorer 

IBRDllDA 

Sektor 

Jordbruks- och landsbygdsutveckling 
Social infrastruktur 

Delsu111ma: 

Ekonomisk infrastruktur 
Industri 

Delsumma: 

Programlån och 
tekniskt bistånd 

Totalt: 

AjDB!AfDF 

Sektor 

Jordbruks- och 
landsbygdsut veckling 

Social infrastruktur 

Delsumma: 

Ekonomisk infrastruktur 
Industri 

Delsumma: 

Totalt: 

1970171-
1972173 

21 
12 

33 

43 
16 

59 

8 

100 

1971-73 

15 
3 

18 

64 
18 

82 

100 

1980/81-
1982/83 

26 
15 

41 

34 
15 

49 

10 

100 

1980-82 

26 
26 

52 

30 
18 

48 

100 
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AsDBIAsDF 

Sektor 

Jordbruks- och 
landsbygdsutveckling 

Social infrastruktur 

Delsumma: 

Ekonomisk infrastruktur 
Industri 

Delsumma: 

Totalt: 

Internationella finansieringsbolaget (I FC) 

1971-73 

Il 
14 

25 

56 
19 

75 

100 

179 

1980-82 

34 
17 

51 

37 
12 

49 

100 

Internationella finansieringsbolaget, som upprättades 1956, är en del av 

Världsbanksgruppen. Dess syfte är att främja ekonomisk utveckling i 

u-länder genom att. tillsammans med privat kapital, medverka till upprät

tande och expansion av privata företag i u-ländcr. 

För medlemskap i IFC krävs att man är medlem i Världsbanken. IFC har 

124 medlemsländer, varav 103 u-länder. Guvernörs- och direktörsstyrel

serna är desamma för IFC som för Världsbanken och IDA. Världsbankens 

chef fungerar som ordförande i IFCs direktörsstyrclse. Rösträtten är lik

som i Världsbanken vägd i förhållande till andelen tecknat kapital. Verk

samheten leds av en verkställande vice-president. Antalet anställda uppgår 

f n till drygt 400. 

IFCs tecknade kapital uppgick den 31 december 1982 till 531 milj dollar. 

Sveriges kapitalandel uppgår till 6,9 milj dollar. IFCs verksamhet finansi

eras även av ackumulerade vinster och lån från Världsbanken. 

lFCs investeringar sker i allmänhet i form av en kombination av aktie

teckning och långfristiga lån. Investeringsobjekt skall enligt stadgan vara 

privata företag. Statligt delägande utesluts inte men företaget skall ha 

"privat karaktär" och inte vara regeringskontrollerat. Varje investering 

måste uppfylla två grundläggande krav: 

I) den måste bidra till utvecklingen av ekonomin i mottagarlandet och 

2) den måste med hög sannolikhet vara vinstgivande. 

IFCs investeringar under verksamhetsåret 1982/83 uppgick till 845 milj 

dollar. Detta belopp utgjorde emellertid endast drygt en fjärdedel av de 

totala kostnaderna för de investeringar, i vilka IFC deltog. Nästan tre 

fjärdedelar kom från andra finansieringskällor, i första hand privata 

banker. 

Någon motsvarighet till IFC finns inte i AfDB och AsDB. Den senare 

har emellertid 1983 beslutat att i begränsad omfattning inleda investeringar 

av riskvilligt kapital inom ramen för den ordinarie utlåningen. Det sker 

genom årliga avsättningar om 5 milj dollar från bankens vinst. Riktlinjerna 

följer i stort sett vad som gäller för IFCs verksamhet. Till skillnad från IFC 

kan AsDB också erbjuda riskvilligt kapital indirekt via de nationella finan

sieringsinstitutionerna. 
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Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) 

Den internationella jordbruksutvecklingsfonden (IF AD) är ett av FNs 

fackorgan och upprättades 1977 efter rekommendation från världslivsme

delskonferensen 1974. IF ADs uppgift är att stödja projekt och utvecklings

program för livsmedelsproduktion och livsmedclshantering i u-länderna. I 

synnerhet uppmärksammas de fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist 

och u-länder med goda förutsättningar alt öka livsmedelsproduktionen. 

Särskild vikt skall läggas vid näringsstandard och livsvillkor för de fatti

gaste befolkningsgrupperna. 

Verksamhet 

Under åren 1978-82 beviljade IF AD 114 lån till 80 länder på sammanlagt 

1474 milj dollar. 67% av lånen gavs på synnerligen mjuka villkor till de 

fattigaste u-länderna. Räntan på dessa lån är I %, amorteringstiden är 

femtio år. varav de första tio är amorteringsfria. Av de lån som ges på de 

gynnsammaste villkoren går huvuddelen till länder med en per capita-in

komst på 300 dollar eller mindre. Omkring 31 % av IFADs resurser går till 

kategorin minst utvecklade länder. Av de totala resurserna har ungefär 

30 % gått till asiatiska u-länder, 30 % till afrikanska och 21 % till latinameri

kanska länder. Utöver lån förekommer även ett visst tekniskt bistånd. Av 

IF ADs projekt har 54 utarbetats av fonden, medan övriga 60 genomförts i 

samarbete med andra internationella utvecklingsorgan. 

Organisation 

IF ADs medlemsländer - fn 139 - är indelade i tre kategorier: OECD

länder. OPEC-länder och mottagarländer. Samtliga länder ingfir i en sty

rande församling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidragsgivande 

kategorierna fördelas rösträtten i stor utsträckning i relation till bidragsan

del. 

IFADs styrelse består av 18 medlemmar, 6 från varje kategori, och den 

väljs för en treårsperiod. Danmark är from 1984 ordinarie styrelsemedlem 

för de nordiska länderna. 

Finansiering 

Fonden hade för sin första verksamhetsperiod I 061 milj dollar till sitt 

förfogande, varav 57 % kom från OECD-länderna och 43 % från OPEC

länderna. Sveriges bidrag uppgick till sammanlagt 115 milj kr. Detta utgjor

de 2,5 % av den totala summan. 

En påfyllnad om I I 00 milj dollar för treårsperioden 1981-83 trädde i 

kraft först i juni 1982. OECD-ländernas bidrag under påfyllnaden är 620 

milj dollar. OPEC-ländernas 450 milj dollar medan övriga u-länder svarar 

för 30 milj dollar. Sverige bidrar under perioden med 148,3 milj kr vilket är 

3, I% av det totala påfyllnadsbeloppet. 
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Inbetalningen till den första påfyllnaden har gått långsammare än väntat 

och IF AD h"ar därför fått lov att skära ned utlåningen under 1982 jämfört 

med 1981. 

Förhandlingar om en andra påfyllnad av IF ADs resurser har emellertid 

satts igång under 1983. 
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LIVSMEDELSBIST ÅND 

FNs/F AOs världslivsmedelsprogram (WFP) 

Under 1950-talet använde vissa länder. främst USA, sina stora spann

målsöverskott för bilateral livsmedelshjälp. Efterhand växte krav fram på 

ett internationellt komplement till den bilaterala hjälpen. År 1962 inrätta

des WFP som en multilateral kanal för livsmedelshjälp. underställd FN 

och FAO. 

Verksamhet 

WFP liimnar bistånd i form av livsmedel främst till jordbruksutveck

lingsprojekt, där matransoner delas ut till de anställda vid anläggningsarbe

tcn, sk food-for-work. WFP ger också hjälp till ur näringssynpunkt särskilt 

behövande grupper, tex kvinnor och småbarn. skolbarn, flyktingar etc. 

Vidare används ca 25 % av Wf Ps totala resurser för katastrofbistånd. 
En medveten satsning sker på de fattigare u-länderna. som mottar ca tre 

fjärdedelar av WFPs utvecklingshjälp. 

Orgu11isatio11 

WFPs styrande organ är Committee on Food Aid Policies and Pro

grammes (CFA). som består av 30 medlemsländer. varav hälften u-länder. 

Sverige återinträdde i CFA 1983 för perioden tom 1985. Finland avslutar 

sin första treårsperiod i och med utgången av 1984 medan Norge väntas 

överta Danmarks CF A-post i början av 1984. 

Kommitten sammanträder två gånger per år i Rom. där WFP har sitt 

högkvarter. CFA skall. utöver sin styrelsefunktion för WFP. vara ett 

forum för debatt och ge rekommendationer om bistån<lsmctoder och bi

ståndspolitik på livsmedelsområdet. 

Finansiering 

WFP finansieras med frivilliga bidrag, dels i form av livsmedel, dels i 

form av kontanter för att betala administration. frakt, försäkringar etc. 

Bidragen till WFP har ökat från drygt 300 milj dollar under tvåårsperio

den 1969-70 till 770 milj dollar 1981-82. Eftersom priserna både på 

livsmedel och frakter har gått upp kraftigt har ökningen inte räckt till mer 

än att bibehålla ungefär samma volym livsmedclsbistånd. Att WFP ändå 

kunnat öka sina leveranser beror på de tillskott man fått genom 1980 års 

konvention om livsmedelshjälp (FACl och det internationella beredskaps

lagret av livsmedel för katastrofinsatser (lEfR). WFPs kompetens vad 

gäller upphandling, transporter och distribution har kommit att utnyttjas 

allt flitigare även i bilaterala sammanhang och i samband med internatio

nella hjälpaktioner. Under 1983 levererade WFP sammanlagt ca 2 milj ton 

livsmedel. 
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Under senare tid har WFP haft svårt att uppnå de fastställda bidragsmå

len. Dessa var 950 resp 1000 milj dollar för perioderna 1979-80 och 1981-

82, medan bidragen i bägge fallen stannade vid ca 800 milj dollar. Målet för 

perioden 1983-84 är 1200 milj dollar. Hittills uppgår utfästelserna till strax 

under I 000 milj dollar. Bidragsmålet för perioden 1985-86 på I 350 milj 

dollar antogs med stor tvekan hos flera givarländer. 

Den svenska andelen av de reguljära WFP-medlen uppgår under inneva

rande bidragsperiod till 2,2 %. Dominerande bidragsgivare är USA och 

Canada med 26 resp 21 %. 
För vardera 1983 och 1984 har Sverige utfäst ett bidrag på 78 milj kr. Det 

svenska bidraget är till två tredjedelar bundet till upphandling i Sverige. 

Bland erbjudna svenska livsmedel har WFP på senare år nästan uteslutan

de valt vegetabilisk olja. Därutöver har Sverige under de senaste budget

åren ställt 3 milj kr till WFPs förfogande för att täcka vissa kostnader för 

kompletterande utrustning i samband med WFP-projekt. Dessa bidrag har 

till största delen använts för upphandling i Sverige. 

1980 års konvention om livsmedelshjälp (FAC) 

Konventionen om livsmedelshjälp (fACJ är en del av det sedan 1971 

gällande internationella veteavtalet. Tanken var att komplettera detta avtal 

med ett bidrag till u-ländernas livsmedelstrygghet genom att i en bistånds

konvention göra åtaganden om årliga spannmålsleveranser. 

1980 års konvention har förlängts i två omgångar och gäller nu till den 30 

juni 1986. 

Syftet med konventionen är att bidra till att nå det mål på 10 miljoner ton 

spannmålsbistånd per år. som uppställdes av 1974 års världslivsmedels

konferens. 

Finansiering 

De 12 medlemsländerna har åtagit sig att leverera sammanlagt minst 7 .6 

milj ton per år. De största andelarna faller på USA (4470000 ton), EG 

(1650000 ton), Canada (600000 ton), Australien (400000 ton) och Japan 

(300000 ton). Sveriges årliga bidrag är 40000 ton. 

Bidragen utgår i form av spannmål. inklusive ris, eller kontantbidrag, 

omräknade enligt världsmarknadspris. Leveranserna sker som gåva eller 

som förmånlig kredit, bilateralt eller multilateralt enligt givarens bestäm

mande. 
Av de totala åtagandena går ca 5% genom WFP. Det svenska bidraget 

levereras i form av mjöl. Det kanaliseras i sin helhet genom WFP. som 

även får ett fraktbidrag. De totala svenska kostnaderna beräknas till 63 milj 

kr för budgetåret 1983/84. 
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Styrande organ 

Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen 

upprättad kommitte för livsmedelshjälp (Food Aid Committee) är ansvari

ga för konventionens tillämpning. Alla tolv medlemsländerna ingår i kom

mitten. 

Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser 
(IEFR) 

FNs generalförsamlings sjunde extra möte år 1975 antog en resolution. 

vari medlemsländerna uppmanas att ställa pengar eller livsmedel till WFPs 

förfogande för katastrofinsatser i u-länder. Målet sattes vid en reserv på 

minst 500000 ton spannmål. Det internationella beredskapslagret (IEFR) 

upprättades 1976. Sedan 1978 har beredskapslagret en mera permanent 

karaktär med årliga påfyllnader. 

Finansiering 

Utfästelserna till IEFR är frivilliga. Enskilda länder åtar sig att hålla en 

viss kvantitet livsmedel i lager som med kort varsel kan sättas in i kata
stroflägen. Bidragen växte så, att målet nåddes med bred marginal 1981. 

Av bidragen på 603 000 ton kanaliserades 93 % genom WFP. 1982 uppnåd

des 454 000 ton spannmål samt 51 000 ton andra livsmedel. 

Bidragsgivare till IEFR är i stort sett samma länder som till F AC. 

Diskussioner har förts om hur IEFR skall kunna förstärkas. En överens

kommelse har träffats i WFP/CFA om att separata utfästelser till IEFR 

skall göras i samband med WFPs ordinarie bidragskonferens. 

Sverige var en av initiativtagarna till IEFR och har stött lagret sedan 

dess tillkomst. Det svenska bidraget består av 40000 ton svenskt vete, ca 

1250 ton matolja samt bidrag för att täcka fraktkostnaderna. Dessutom kan 

Sverige i mån av behov och resurser bidra med andra livsmedelsprodukter. 

Sveriges bidrag ställs i huvudsak till WFPs förfogande. Kostnaden beräk

nas för budgetåret 1983/84 uppgå till 88 milj kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 185 

ÖVRIGA ORGANISATIONER 

FNs flyktingkommissarie (UNHCR) 

Syfte och verksamhet 

FNs flyktingkommissarie började sin verksamhet 1951. UNHCRs upp

gift är att ge rättsligt skydd och bistånd åt flyktingar och åt människor som 

befinner sig i en motsvarande situation. En stor del av UNHCRs arbete är 

inriktad på att i internationella överenskommelser och nationell lagstift

ning främja flyktingars rättigheter. och se till att dessa tillämpas av de 

enskilda staterna. 
På grund av kraftigt ökade flyktingströmmar världen runt sedan mitten 

av 70-talet har UNHCRs verksamhet fått en mycket snabb tillväxt och 

kommit att domineras av stora biståndsprogram. 

I en akut flyktingsituation söker UNHCR i första hand tillhandahålla 

hjälp för överlevnad i form av livsmedel. tält och filtar. Hjälpen kan vid 

behov utvidgas till att omfatta bostäder, vattenförsörjning, hälsovård, 
utbildning, utrustning för viss självförsörjning etc. Redan på ett tidigt 

stadium söker UNHCR finna varaktiga lösningar för flyktingarna. Frivillig 

repatriering anses vara den bästa lösningen. Alternativt kan lokal integra

tion och omplacering i tredje land komma ifråga. På senare år har flykting

läger tenderat att permanentas och därmed ta i anspråk en stor del av 

UNHCRs resurser för bistånd under en följd av år. 

Förutom sitt reguljära program bland flyktingar bistår UNHCR på gene

ralförsamlingens uppdrag flyktingar efter det att de återvänt till hemlandet 

eller hjälper människor som lever som flyktingar i sitt eget land. 

Organisation 

UNHCRs verksamhet granskas av en rådgivande kommitte. den sk 

exekutivkommitten. Kommitten har 41 medlemmar. Sverige är medlem 

sedan 1958. 

Kommitten sammanträder en gång per år i Geneve. Därutöver äger 

informella möten rum ett par gånger per år. Detta sker för att bidragslän

derna löpande skall kunna få insyn i UNHCRs verksamhet. Flyktingkom

missarie är sedan 1978 dansken Poul Hartling. 

Finansiering 

Flyktingkommissariens verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag 

medan kostnaderna för sekretariatet i Geneve inklusive fältkontoren, fn ca 

1600 personer, till .en dryg fjärdedel bestrids via FNs ordinarie budget. 

UNHCRs verksamhet växte explosionsartat under senare delen av 

1970-talet. 1975 uppgick totala budgeten till 69 milj dollar och 1980 till 497 

milj dollar. En viss återhämtning har därefter inträtt samtidigt som 

UNHCR kunnat dra nytta av dollarkursutvecklingen. För 1983 räknar 

UNHCR med en budget på strax under 400 milj dollar. 
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De största bidragsgivarna är USA, Japan, Västtyskland, Canada och 

Sverige. Sveriges reguljära bidrag för verksamhetsåret 1983 uppgick till 60 

milj kr. Därutöver ges omfattande extra bidrag från bl a katastrofanslaget 

till UNHCRs särskilda program. På senare år har merparten av dessa 

program förts in under den reguljära budgeten med påföljd att medelsbeho

vet ökar för denna. 

Liksom de flesta andra organisationer inom FN-systemet har UNHCR 

svårt att nå de fastställda bidragsmålen. Under 1983 räknar man dock med 

att budgeten kommer att balanseras. Ett annat problem är den ökade 

specialdestineringen av bidrag vilket minskar flyktingkommissariens möj

ligheter att på ett rättvist sätt fördela resurserna mellan de olika flykting

grupperna. 

FNs hjälpprogram för Palestina-flyktingar (UNRW A) 

FNs hjälpprogram för palestinaflyktingar började sin verksamhet 1950. 

UNRWA bistår de flyktingar som 1948 lämnade Palestina vid Israels 

tillkomst samt dem som blev flyktingar efter junikriget 196 7. I dag är ca 1,9 

milj palestinier registrerade som flyktingar hos UNRWA. Ungefär en 
tredjedel av dessa befinner sig i läger i Jordanien, Libanon, Syrien samt 

Gaza-remsan och på Västbanken. 

Verksamhet 

Programmet för palestinaflyktingar omfattar utbildning, hälsovård och 

livsmedelshjälp. Genom utbildningsprogrammet vilket omfattar två tredje

delar av budgeten, utbildas ca 330000 palestinska barn i 647 skolor. 

Organisation 

UNRWAs chef, med titel generalkommissarie. rapporterar varje år till 

generalförsamlingen om organisationens verksamhet. Sedan 1979 är svens

ken Olof Rydbeck generalkommissarie. En rådgivande kommitte deltar i 

planeringen av organisationens verksamhet. 

. Finansiering 

UNRWAs budget för 1983 är beräknad till 208 milj dollar. De största 

bidragsgivarna är USA, EG, Japan. Sverige och Norge. Det svenska 

bidraget uppgår för 1983 till 55 milj kr. Extra bidrag på 5 milj kr har av 

Sverige lämnats för såväl 1982 som 1983. Vidare har Sverige lämnat drygt 

10 milj kr för UNRWAs insatser i Libanon till följd av Israels invasion i 

juni 1982. 

Organisationen har under flera års tid haft finansiella svårigheter. vilka 

ytterligare förvärrades under det gångna året. Svårigheterna beror bl a på 

att kostnaderna för programmet automatiskt stiger genom stigande mat-
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priser och löner men framför allt genom att antalet barn i skolålder ständigt 

ökar. 

Bidragen till programmet ökar däremot inte i samma takt. Hotet om att 

tvingas skära ned utbildningsprogrammet eller tom stänga samtliga skolor 

vilar ständigt över organisationen och har avvärjts flera gånger endast 

genom betydande extra bidrag i sista stund. 

Internationella federationen för familjeplanering (IPPF) 

IPPF hade när federationen grundades 1952 endast 8 medlemsorganisa

tioner, däribland Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU). IPPF har 

idag medlemsorganisationer i ett hundratal länder, och är den största 

enskilda internationella organisationen efter Röda Korset. 

Verk.rnmhet 

Det övergripande målet för verksamheten är att främja familjeplanering 

och ansvarigt föräldraskap, dvs människors rätt att själva besluta om hur 

många barn de vill ha och hur tätt de skall komma. Federationen verkar för 

att öka medvetenheten om befolkningsfrågans betydelse och för att den 

beaktas i nationella och internationella utvecklingsplaner. Samtidigt satsar 

man på att utveckla och förbättra tillgången på familjeplaneringsservice. 

Särskilda ansträngningar görs för att förändra attityderna hos männen. 

Genom att vidga samarbetet med andra organisationer, enskilda såväl som 

olika FN-organ, söker man skapa en bredare förankring för sin verksam

het. Federationen har ett nära samarbete med WHO i frågor som rör 

sexualundervisning, nutrition och familjeplaneringsservice inom ramen för 

mödra- och barnvård. 

Organisation 

Representanter för samtliga medlemsorganisationer sammankallas vart 

tredje år till den sk medlemsförsamlingen. Då fastställs en arbetsplan för 

tre år framåt. Ansvaret för verksamheten i övrigt ligger på styrelsen, som 

har 48 medlemmar från olika medlemsorganisationer, valda på regional 

basis. 

Arbetet leds av federationens generalsekreterare. som sedan 1979 är 

svensken Carl Wahren. En medicinsk panel under ledning av professor Ulf 

Borell vid Karolinska Institutet fungerar som rådgivare till IPPFs styrelse 

och till medlemsorganisationerna bla i frågor som rör preventivmedel. 

Federationens huvudkontor är beläget i London och har ca 300 anställ

da. IPPF har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder i syfte att 

minska personalen och rationalisera verksamheten. 
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Finansiering 

IPPFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar. 

organisationer och privata bidragsgivare. Därtill kommer inkomster från 

medlemsorganisationerna i form av medlemsavgifter, inkomster från för

säljning av preventivmedel. lokala bidrag mm. De sammanlagda inkoms

terna för 1983 beräknas att komma att uppgå till drygt 80 milj dollar varav 

46 milj i form av statliga bidrag. USA. Sverige, Japan, Storbritannien och 

Norge är de största bidragsgivarna. För treårsperioden 1981182-1983/84 

har Sverige utfäst bidrag på sammanlagt 150 milj kr. Det svenska bidraget 

för 1983 är 60 milj kr. 

Den gemensamma fonden för råvaror 

Avtalet om den gemensamma fonden för råvaror slöts i juni 1980. Avta

let träder i kraft när det har ratificerats eller godkänts av 90 stater, repre

senterande två tredjedelar av kapitalet. Tiden för ratificering utgick den 

30september 1983. Sverige har ratificerat avtalet. 

Fortfarande saknas ca 30 ratificeringar. Som en följd av UNCT AD VI 

väntas en rad u-länder nu ratificera avtalet. Därmed torde läget beträffande 

ikraftträdandet klarna. och en ny sista frist för ratifikation kan sättas ut. 

Nyckellandet USA har undertecknat men ännu ej ratificerat avtalet. Om 

USA inte ratificerar är det osäkert om avtalet kan träda i kraft. 

S)fte och verksamhet 

Fondens syfte är att underlätta tillkomsten av och verksamheten inom 

internationella råvaruavtal. bl a genom åtgärder som kan bidra till att 

stabilisera råvarupriserna. Fonden arbetar med två konton. 

Det första kontot skall bidra till finansieringen av internationella buffert

lager och internationellt kontrollerade nationella lager av råvaror. I princip 

skall fonden fungera som en bank för de olika råvaruorganisationerna. 

Det andra kontot skall finansiera andra åtgärder för att förbättra mark

nadsbetingelserna för enskilda råvaror. Det kan gälla forskning för att få 

fram nya användningsområden för en råvara, handelsfrämjande åtgärder, 

nya och bättre utsäden eller försöksanläggningar för vidareförädling av 

råvaror i u-länderna. Det andra kontot skall i huvudsak finansiera åtgärder 

som berör flera u-länder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt råvaror. 

som är av betydelse för de minst utvecklade länderna. 

Finansiering 

Bidragen från medlemsländerna väntas uppgå till ca 750 milj dollar 

uppdelat på 470 milj i tillskjutet kapital och 280 milj i frivilliga bidrag till det 

andra kontot. Sveriges andel är ca 4 milj dollar samt en utfästelse på 24 milj 

kr i frivilligt bidrag till det andra kontot. 
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Organisation 

Fonden skall ledas av ett råd omfattande samtliga medlemsstater, en 

styrelse med 28 medlemmar samt en verkställande direktör. Alla viktigare 

beslut i råd och styrelse kommer att kräva kvalificerad majoritet, två 

tredjedelar av rösterna, eller högt kvalificerad majoritet, tre fjärdedelar av 

de totala rösterna. 

UNCT AD/GATTs internationella handelscentrum (ITC) 

UNCTAD/GA TTs internationella handel scen trum (ITC) bildades 1964. 

Dess syfte är att främja u-ländernas export genom marknadsundersökning
ar, utveckling av nya produkter, marknadsföring samt medverkan till 

uppbyggnad av nya institutioner för export. I enlighet med nordiska re

kommendationer har ITC i ökande grad uppmärksammat de minst utveck

lade ländernas behov. 

Organisation 

Riktlinjerna för ITCs verksamhet fastställs av de beslutande organen i 

UNCTAD och GATT på grundval av rekommendationer från en rådgivan

de grupp (Joint Advisory Group on ITC), i vilken representanter för alla 

medlemsländer deltar. 

För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Geneve med ca 

230 anställda, vartill kommer ca 500 på fältet. Sedan maj 1981 är svensken 

Göran Engblom chef för sekretariatet. 

Finansiering 

ITCs sammanlagda utbetalningar för verksamhetsåret 1982 uppgick till 

26,3 milj dollar. Sverige är den störste enskilde bidragsgivaren. Det svens

ka bidraget uppgick budgetåret 1983/84 till 10 milj kr. Dessutom samarbe

tar Sverige med ITC inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. 
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Ekonomisk och social utveckling , 

Den ekonomiska och sociala utvecklingen i landet försvårades under 

1983 av intensifierade sydafrikanska angrepp och rebellrörelsen UNITAs 

sabotageverksamhet, vilket bl a tvingat Angolas regering att öka sina för

svarskostnader. Vidare drabbades jordbruksproduktionen av torka. Pri

serna på landets viktigaste exportvaror olja, diamanter och kaffe har 

sjunkit. Parallellt därmed har behoven av reservdelar till industrin, livsme

del och försvarsmateriel ökat. Den tidigare gynnsamma betalningsbalan

sen försämrades kraftigt under 1982. På grund av det besvärliga ekonomis

ka läget antogs en ekonomisk krisplan för 1983. Enligt krisplanen skall en 

koncentration av resurser ske till produktion av basvaror för landets för
sörjning och exportvaror. Nya investeringar skjuts på framtiden och i 

stället skall befintliga produktionsanläggningar rustas upp. Landets ex

terna skuldsättning, med en skuldtjänstkvot på ca 18% fn, skall kontrol

leras hårdare. Familjejordbrukets roll i livsmedelsproduktionen skall ge

nom olika åtgärder stärkas <85% av befolkningen är småbönder). Man 

avser stimulera industrins produktion av enklajordbruksredskap och and

ra insatsvaror för jordbruket. 

Försörjningsproblemen har förvärrats. och trots stora satsningar på bl a 

hälsoområdet beräknas barnadödligheten i landet ha ökat väsentligt. Miss

tag har begåtts inom utvecklingspolitiken, och ledningen har efter hand 

tvingats ompröva vissa planerade ekonomiska och sociala satsningar. Pris

fluktuationer på landets tre viktigaste exportvaror olja, diamanter och 

kaffe har slagit hårt mo~ den ekonomiska planeringen. Därtill kommer 

problem med en kraftigt övervärderad valuta, växande inflation, svart 

marknad och en bytcshandel som ersättning för den dåligt fungerande 

penningekonomin. 

Angola deltar i strävandena till ett utbyggt regionalt ekonomiskt samar

bete i södra Afrika, vilket syftar till att minska beroendet av Sydafrika och 

utveckla samarbetet mellan de deltagande länderna. 

Sveriges bistånd 

Stödet till MPLA före självständigheten samt de svenska bidragen till 

utvecklingssamarbetet med Angola efter 1975 uppgår tom budgetåret 

1982/83 till ca 455 milj kr. Det nu gällande samarbetsavtalet med Angola 

avser kalenderåren 1983 och 1984. Det svenska biståndet under dessa år 

uppgår till totalt 205 milj kr, varav 65 milj kr är bundna till upphandling av 

varor och tjänster i Sverige. Tvåårsavtalet avser fortsatt samarbete inom 

sektorerna fiske och hälsovård samt importstöd och biständ via en perso

nal- och konsultfond. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell: 
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Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 100 I05 
Ingående reservation 33.2 65.3 

Summa 133,2 170,3 

Fördelnin{? Utbetalat Planerat 
1982/83 1983/84 

Fiske (forskning och hant-
verksfiske) 16 9.~ 

Fiskeskola 14 47 
Hälsovård 5,4 18.3 
Importstöd 32.3 70 
Personal- och konsultfond 0.2 1.3 
Bostäder för faltarbetare 0.5 

Summa 67,9 146,3 

Utgående reservation 65.3 

Reservationen 65,3 milj kr förklaras till övervägande delen av försenade 

utbetalningar under importstödet. Vidare har problem förekommit i ge

nomförandet av malariabekämpningsprogrammet inom hälsosektorstödet. 

Stora utbetalningar inom importstödet och övriga insatser förutses ske 

under budgetåret 1983/84. 

Importstöd 

Ambitionen att öka det ändamålsbestämda biståndet på importstödets 

bekostnad försvåras av det försämrade ekonomiska läget och den förvär

rade säkerhetssituationcn i landet. Denna har gjort det besvärligt att pla!le

ra och genomföra projektinriktat bistånd. 

Importstödet används för Scania-verkstäder. reservdelar till Volvo-och 

Scania-lastbilar. elektrisk utrustning, ett projekt för elektrifiering av lands

bygden (Dcmbos) samt expertbostäder. 

Fiske Uorskning och hanti·erk~jiske J 

Inom fiskesektorn stöds forskning och kustfiske. Ett forskningsfartyg 

har reparerats i Sverige och påbörjade sin verksamhet i Angola under 1983. 

Stödet till kustfisket har omstrukturerats och omfattar fn försöksverksam

het med svenska fiskebåtar för eventuell tillverkning i Angola. 

Fiske skola 

Fiskeskolan i Cacuaco invigdes under hösten 1982 och har plats för 100 

elever i temporära lokaler. För perioden 1983-85 har 75 milj kr avsatts till 

att bygga nya lokaler för 300 elever. 

lliilsonlrd 

Stödet till hälsoprogrammet är uppdelat på bilaterala insatser och insat

ser i samverkan med WHO och UNICEF. Programmet omfattar primär-
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hälsovård, nutritionsinsatser, vaccinationskampanjer, förbättring av vat

ten och avlopp samt transporter. Det tidigare tröga samarbetet med WHO 

inom malariabekämpningsprogrammet har förbättrats. 

· Bistånd utanför landramen 

Stöd har utgått till enskilda organisationers projekt i Angola, bl a till 

Rädda Barnen. Frikyrkan Hjälper och Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 
Vidare har katastrofbistånd lämnats som stöd till flyktingar och hemlösa i 

Angola. 

13 Riksda1:en 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

Tack vare bra skördar var den ekonomiska tillväxten god i Bangladesh 

1982/83 med en ökning om 3.8% av BNP mot enbart 0,9o/c året dessförin

nan. Därmed har ekonomin gjort en återhämtning och kommit upp i den 

tillväxtnivå som var normal under slutet av 1970-talet. 

Regeringen har fört en restriktiv budgetpolitik, vilket har lett till be

gränsningar av såväl statsutgifterna som importen i allmänhet. Detta, 

liksom sjunkande priser på den importerade oljan. har bidragit till en något 

förbättrad budget- och bytesbalans. Vidare har överföringarna från bangla

deshiska gästarbetare utomlands ökat väsentligt och motsvarar idag nära 

nog värdet av landets totala export. 

Den återhållsamma ekonomiska politiken jämte goda skördar och där

med stabila spannmålspriser samt en låg samlad efterfrågan har vidare 

reducerat inflationen från 18% 1981/82 till 10-12% 1982/83. 
Jordbruket är nyckelsektorn i Bangladeshs ekonomi med en andel om ca 

60% av BNP. Regeringen eftersträvar självförsörjning på spannmål (ris 

och vete) och betydande satsningar har gjorts på konstbevattning, högav

kastande sädessorter och handelsgödsel. Livsmedclsproduktionen i stort 

förblir dock huvudsakligen beroende av rådande väderförhållanden. Trots 

en rekordhög skörd om 15, I milj ton 1982/83 tvingades landet importera 

nära 15 % av sina livsmedel. 

Industriutvecklingen har präglats av att regeringen sökt överföra ett 

antal stora, tidigare statliga textil- och jutefabriker i privat ägo. Många av 

dessa har haft stora lager som sålts av innan produktion påbörjats i privat 

regi. Industrins andel av BNP har därmed på ett år minskat från 10% till 

2%. 
Bangladeshs skuldsituation har försämrats något med en skuldtjänst om 

12% 1980/81 mot ca 15% 1982/83. Denna utveckling förväntas förstärkas 

då landet nu måste börja återbetala de lån som upptogs strax efter själv

ständigheten. Nya lån 1982/83 från bl a IMF har dock tillfälligt förbättrat 

ekonomin. 

Bangladeshs befolkning ökar med ca 2 milj per år, vilket bidrar till att allt 

fler blir jordlösa och att arbetslösheten förvärras. Idag beräknas en rekord

hög andel av befolkningen - ca en fjärdedel - vara undersysselsatt. Vissa 

försök görs nu att stärka arrendatorernas ställning och en jordreform 

diskuteras. 
Biståndsberoendet ökar och 1982/83 finansierades landets utvecklings

budget till ca 80% ined biståndsmedel. 
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Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh regleras av ett tvåårsav

tal för budgetåren 1983/84-1984/85 öch omfattar totalt 290 milj kr, varav 

145 milj kr avser 1983/84. 

Avsikten är att i ökad utsträckning nå den fattigare delen av landsbygds

befokningen, dvs huvudsakligen jordlösa och småbönder. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Di.l"ponihelt 1982/83 1983/84 

Anslag 145 145 
Ingående reservation 38 43 

Summa 183 181! 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Landsbygdsutveckling 15 30 
Hälsovård/familjeplanering 17 18 
Yrkesutbildning 19 14 
Konsultfond 0 I 
Importstöd, bundet 45 55 
Importstöd, obundet 44 45 

Summa 140 163 

Utgående reservation 43 25 

Reservationen vid utgången av budgetåret 1982/83. 40 milj kr. skall 

jämföras med 38 milj kr året innan. Av reservationen är ca hälften inteck

nad. 

Landsbygdsu/l"eckling 

Sysselsättningsprogram för offentliga arbeten av beredskapskaraktär 

har förekommit i landet sedan början på 1960-talct. I syfte att än mer 

inrikta sådana insatser på jordlösa bönder och fattigbönder. har Sverige 

och Bangladesh inlett samarbete för att öka sysselsättningen. inte minst 

under lågsäsong, för dessa grupper. Projekten, som påbörjats i liten skala 

1982 för att sedan gradvis expandera, omfattar byggnation av vägar, små 

broar. fördämningsanläggningar, dräneringskanaler, fiskedammar mm. 

Särskilda program planeras för kvinnor. Programmet skall utformas så att 

kapitalintensiva projekt undviks. 

From 1981 /82 lämnas svenskt stöd till ett program för flodreglering och 

dränering. Stödet, som samordnas med en pågående nederländsk insats. 

inriktas på att höja livsmedelsproduktionen. Valet av områden sker efter 

en analys av de sociala konsekvenserna och projekt som främst gynnar 

större jordägare sållas bort. 
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Hälsovård och familjeplanering 

Sverige stöder. tillsammans med en rad andra biståndsgivare. det bang

ladeshiska familjehälsovårdsprogrammet. Det syftar till att förbättra bas
hälsovården i landet genom förebyggande insatser, spridande av bättre 

sjukvårdsrutiner och byggnation och utrustning av hälsostationer, läkar

centraler och enheter för mödra- och barnavård på landsbygden. Sverige 

har i olika sammanhang framfört att alltför stor vikt i familjeplaneringen 

läggs vid steriliseringar på bekostnad av andra preventivmetoder. Genom 

det ökade antalet ingrepp har den medicinska kvaliteten blivit lidande. 

Vidare har Sverige ställt sig tvekande till regeringens politik att genom 
ekonomiska bidrag till såväl sjukvårdspersonal som patienter premiera 
steriliseringar. Utformningen av programmets nästa fas får avgöra i vad 

mån svenskt stöd kan bli aktuellt även fortsättningsvis. 
Sverige finanserar vidare delar av ett program som drivs av UNICEF 

avseende inköp och distribution av basläkemedel och vitaminer. 

Yrkes utbildning 

Yrkesskoleinsatsen har pågått sedan 1976177 i syfte att avhjälpa bristen 

på yrkeskunnig arbetskraft. En alltmer praktisk inriktning av utbildningen 

eftersträvas. Förutom ett begränsat personalbistånd består det svenska 

stödet av utrustning till ett trettiotal skolor och inrättande av en yrkeslärar
skola. Under 1982/83 utvidgades och förlängdes insatsen till att bl a omfat

ta renovering av gamla undervisningslokaler. 

Importstöd 

Under budgetåren 1981/82-1982/83 användes det obundna importstödet 

huvudsakligen till råvaror och reservdelar för den privata industrin och till 

modernisering av ett pappersbruk. Den bundna delen av importstödet har 

använts för att köpa utrustning till järnvägarna. truckar, maskiner, reserv

delar, kranar, pumpar, rapsolja samt till att modernisera landets enda 

tidningspapper~bruk. 

Bistånd utanför tandramen 

Under budgetåret 1982/83 beviljades bidrag om totalt 15 milj kr till 

svenska enskilda organisationer för verksamhet i Bangladesh. Den största 

mottagaren är Frikyrkan Hjälper som bl a driver projekt för familjeplane

ring och byutveckling. På ön Bhola i södra Bangladesh är Pingstmissionens 

u-landshjälp verksam med bl a en yrkesskola och ett byutvecklingsprojekt 

med tonvikt på fiske. Föreningen Svalorna får stöd till två byutvecklings

projekt, som under 1982/83 övertogs av den lokala befolkningen. 

SAREC stöder ett internationellt forskningscentrum för diarresjukdo

mar i Bangladesh. 
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Ekonomisk och social utveckling 

BNP mätt per capita ökade från 720 dollar 1979 till 880 dollar 1980. 

BNP-ökningen per capita var 9 % om året 1970-1980. 

Botswanas ekonomiska tillväxt har sedan självständigheten 1966. då 

landet var ett av jordens fattigaste länder, varit hög jämfört med många 

andra u-ländcrs. Botswanas -ekonomi kännetecknas av dualismen mellan 

de traditionella och moderna sektorerna. 73 % av landets invånare är för 

sin försörjning beroende av jordbruk och boskapsskötsel medan dessa 

näringar endast svarar för 13 % av BNP. Den moderna industrisektorn 

sysselsätter endast 6% av arbetskraften men svarar för 48% av BNP. 

Under 1970-talet skedde en snabb utveckling inom gruvnäringen. Denna 

utveckling kulminerade 1978-80 då försäljningen enbart av diamanter 

svarade för nästan 60% av landets totala export och efteifrågan på koppar 

och nickel också var tillfredsställande. Under 1970-talet skedde en kraftig 

ökning av antalet sysselsatta med lönearbete inom industri, gruvnäring och 

förvaltning från 38000 1971 till nästan 100000 vid 1980-talets början. 

De första åren av 1980-talet hann den internationella lågkonjunkturen 

ifatt Botswana. Försäljningsvärdet av diamanter halverades på bara ett år, 

1981. Priser och försäljning av koppar·och nickel har följt samma trend. 

Utvecklingen har varit fortsatt negativ under 1982 och 1983. Regeringen i 

Botswana har försökt minska de negativa konsekvenserna för landets 

ekonomi av sammanbrottet inom gruvnäringen med satsning på jordbruk 

och småindustri. Sedan 1980 har 2 500 småbönder fått förmånliga lån för att 

bl a bevattning och andra investeringar, boskapsskötseln öveiförs från 

traditionell extensiv till modernare och kvalitetskontrollerade former och 

småindustri på landsbygden får omfattande stimulans. Denna satsning på 

jordbruk och boskapsskötsel har dessvärre inte fått den betydelse som 

avsågs eftersom Botswana drabbats av ihållande torka redan 1981: Stora 

delar av landet som tidigare var halvöken och torra områden är i· det 

närmaste utbränt och omöjligt att använda för jordbruk och boskapssköt

sel om inte stora belopp investeras i konstbevattning. 

Sveriges bistånd 

Svenskt bistånd lämnas till Botswana sedan 1966. Tom budgetåret 

1982/83 har 534 milj kr utbetalats. Utvecklingssamarbetet med Botswana 

regleras av ett tvåårsavtal för budgetåren 1982/83 och 1983/84 omfattaride 

140 milj kr. Sverige tillhör tillsammans med Storbritannien och Förbunds

republiken Tyskland de största biståndsgivarna. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): .· 
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Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 70 80 
Ingående reservation 1 

Summa 70 81 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Undervisning 18 20 
Distriktsutveckling 10 13 
Vattenförsörjning 24 25 
Småindustri 5 5 
Personalbistånd 12 15 
Konsultfond 2 

Summa 69 80 

Det svenska biståndet är koncentrerat till sektorerna utbildning, dis
triktsutveckling, vattenförsörjning, småindustri samt personalbistånd. 

Undervisning 

Huvuddelen av medlen används för att bygga och utrusta primärskolor. 

Under åren 1974-80 byggdes drygt 1300 klassrum för svenska medel. 
Stöd utgår även för stipendier i tredje land, alfabetisering och uppbyggnad 
av nationalarkiv och biblioteksfilialer. Ca en tredjedel av landramen an

vänds för undervisning. 

Distrikts utveckling 

Stödet till landets nio distriksförvaltningar utgör en fortsättning av Sve

riges tidigare engagemang för att stärka landsbygdens utveckling. De lo

kala förvaltningarna behöver förstärkas för att klara underhåll och skötsel 

av skolor, sjukstugor, vattenanläggningar mm. Insatsen omfattar sju del

program, varav det viktigaste och mest tidskrävande är att planera och 

genomföra utbildning av distriktspersonal. I övrigt utgår stöd till bl a ar

betsintensiv anläggningsverksamhet. uppbyggnad av underhåll för vatten

försörjning i distrikten och byggande av bostäder och arbetslokaler. 

Vatten.försörjning 

Vattenförsörjningsprogrammet har hittills berört ca hälften av lands

bygdsbefolkningen och beräknas vara genomfört under 1980-talet. De vik

tigaste uppgifterna är att förbättra vattenkvaliteten, göra underhållet effek

tivare och genomföra ett långsiktigt utbildningsprogram. På grund av tor

kan 1982 och 1983 har intresset fokuserats på vattenprogrammet. 

Småindustri 

Småindustriprogrammet har gått långsamt i flera år. Detta beror bl a på 

bristande industriell vana och tradition. Därtill kommer svårigheter att 
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konkurrera med sydafrikanska varor inom tullunionen och att rekrytera 

biståndsexperter. Under pågående tredje fas av programmet ligger tyngd

punkten på att konsolidera verksamheten och stödja småindustriutveck

ling på landsbygden. 

Personalbistånd 

Botswanas brist på kvalificerad arbetskraft gör att personalbistånd kom

mer att behövas under lång tid. Personalbiståndet inriktas i första hand på 

samma sektorer som biståndet i övrigt. 

Konsultfond 

En konsultfond har inrättats som ger möjligheter till konsultinsatser 

även inom andra sektorer än koncentrationsektorerna. 

Sverige stödjer Botswanas strävan att importera från andra länder än 

Sydafrika. Samrådsplikt har införts vid konsultupphandling för svenska 

biståndsmedel. Det svenska stödet till Botswana är helt obundet. Återflö

det har hittills varit mindre än från flertalet andra programländer. 
På grund av den svåra torkan i Botswana utgick under 1982/83 5 milj kr 

ur katastrofanslaget för i.nköp av utrustning för brunnsborrning. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Etiopien är ett av världens minst utvecklade länder och det totala bistån-

det till landet är, räknat per invånare, ett av de lägsta i världen. " 

För att bryta den ekonomiska stagnation som följde efter revolutionen 

inleddes en ekonomisk utvecklingskampanj år 1978. Under de första åren 

ökade BNP med i genomsnitt 5 % per år. Sedan 1980 har emellertid en 

avmattning skett vilket medfört en minskning i tillväxten. Anledningen till 

detta är främst dåliga resultat inom jordbruket och tillverkningsindustrin. 

Etiopiens exportinkomster är starkt beroende av det internationella kaf

fepriset, vars nedgång har försämrat landets ekonomiska läge. Medan 

exportinkomster sjunkit har utgifterna för import varit oförändrade, vilket 

lett till växande underskott i bytesbalansen. Budgetunderskottet för 

1982/83 beräknas ha ökat till 700 milj dollar och täcks till ca hälften av 

inhemsk upplåning. Valutareserven uppgick i juni 1983 till ca fyra måna

ders import. 
Landets ekonomi är helt beroende av jordbruket, som svarar för ca 90 % 

av exportinkomsterna. Över 80% av befolkningen lever av jordbruk och 

boskapsskötsel. Stora områden har drabbats av svår jordförstöring efter 

torka och långvarigt överutnyttjande av marken då befolkningens främsta 

energikälla är ved. Landet är inte självförsörjande i fråga om spannmål. 

1983 års skörd var relativt god, men försenade regn i de norra delarna av 

landet har på nytt orsakat en hungerkatastrof. Mer än tre miljoner männi

skor är drabbade. Katastrofområdet kontrolleras till stor del av motstånds

rörelserna i norr. 
Industrin är till största delen statsägd och inriktad på vidareförädling av 

inhemska råvaror. Dess bidrag till den totala produktionen är endast 15 %. 

Investeringarna är otillräckliga för en snabb industriell utveckling. Bristen 

på utländsk valuta är därvid en försvårande faktor. Transportnät och 

annan infrastruktur i landet är dåligt utbyggda. 

Utbyggnaden av hälsostationer på landsbygden och utbildning av sjuk

vårdare ökar i snabb takt. I den alfabetiseringskampanj som inleddes för 

fem år sedan beräknas 11 miljoner vuxna, varav största delen kvinnor, ha 

deltagit. Ca 40% av alla barn i skolåldern har tillgång till primärskoleut

bildning. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Etiopien regleras av ett tvåårigt avtal för 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. Avtalet omfattar 185 milj kr. Biståndet 

utgår i form av stöd till sektorerna: undervisning, lantbruk, skogsbruk. 

hälsovård och vattenförsörjning. Importstöd förekommer inte. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 85 100 
Ingående reservation 6 17 

Summa 91 117 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1'983/84 

Lantbruk 22 35 
Skogsbruk 13 21 
Undervisning 23 31 
Hälsovård 4 6 
Vattenförsörjning 10 9 
Övrigt I 13 

Summa 73 115 

Utgående reservation 17 2 

Reservationen förklaras av den exceptionella katastrofsituationen i lan
det. Större delen av tcservationsmedlen har uppkommit som följd av 
försenade utbetalningar till lantbruk, skogsbruk och undervisning. 

Landsbygdsutveckling 

I samarbete med Världsbanken och Internationella jordbruksutveck
lingsfonden (IF AD) genomförs ett program som omfattar utbyggnad av 
producentkooperativ. personalutbildning, markvård och personalbistånd. 
Sedan många år stöds också ett projekt för landsbygdsutveckling, ARDU, 

vilket står som modell för decentraliserad regional utveckling i landet. En 
kartinsats har inletts. Det svenska stödet till landsbygdsutveckling har lett 
till en ökad livsmedelsproduktion och till höjda inkomster för bondebefolk
ningen. 

Sko{(shruk 

Insatserna syftar till att förbättra plantering och skötsel av skog. Målen 
för plantproduktion och plantering uppfylls väl. En skola för utbildning av 

skogspersonal och ett försökscentrum för tillverkning av träprodukter 
ingår i programmet. Byskogsbruket ägnas nu ökad uppmärksamhet. 

Undervisning 

För att uppföra primärskolor på landsbygden ges stöd genom leveranser 
av byggnadsmaterial och annan utrustning. Skolboks papper och läromedel 
inköps, varvid stora delar av biståndet leder till upphandling i Sverige. 

Hälsovård 

Stödet avser utbyggnad av hälsovården på landsbygden och koncen
treras på utbildning av personal. Stöd utgår även för ett institut för närings
frågor (ENI). 
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Vattenförsörjning 

Programmet för att förbättra vattenförsörjningen i den torkdrabbade 

Hararghe-regionen har varit framgångsrikt. Som en följd av situationen i 

landet har större insatser än planerat genomförts. 

Övrigt 

En fond för konsultstudier och speciella utbildningsinsatser har varit 

verksamma. Ett karteringsprogram kommer att inledas och arbetet med 

upprustning av en fabrik för barnmatstillverkning pågår. 

Bistånd utanför landramen 

Ett markvårdsprogram i Wollo-regionen, som i samarbete med WFP 
inleddes I 981, finansieras med medel från anslagsposten särskilda pro
gram. Stöd utgår vidare till en försöksanläggning för tillverkning av bygg

nadsmaterial, till ett försöksprojekt för vattenförsörjning samt till ett ener
giprojekt. 

SAREC slöt i juli 1982 ett tvåårigt avtal om forskningssamarbete med 
den etiopiska forskningskommissionen. Avtalet omfattar bl a hälsovård, 

energi- och botanisk forskning, och registrering av jordbävningar. Avtalet 

omfattar totalt 10,2 milj kr. 

I Arussaregionen har ett vattenprojekt om 3,5 milj kr påbörjats. Projek

tet syftar till att undervisa kvinnor i att bygga anläggningar, sköta det 

tekniska underhållet, administrationen och ekonomin. För insatser genom 
enskilda organisationer utbetalades budgetåret 1982/83 10 milj kr. 

Katastrofbistånd 

Under budgetåret 1982/83 beviljades sammanlagt 22,78 milj kr för kata

strofbistånd med anledning av den hungerkatastrof som ånyo drabbat 

Etiopien. 

Under innevarande budgetår har specialenheten för katastrolbjälp inom 

beredskapsstyrkan för FN-tjänst genomfört en insats för iordningsstäl

Iande av lastfordon för effektivare distribution av förnödenheter till drab

bade områden. För att förstärka transportväsendets funktion i katastrofsi

tuationer har en treårig insats, finansierad med dels 15 milj kr från kata

strofanslaget och dels 5 milj kr från landramen, påbörjats. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Under de senaste två åren har BNP ökat efter en kraftig nedgång 1978-

1981. Uppgången beror till stor del på god nederbörd, vilket lett till stora 

skördar de senaste två skördesäsongerna. 

Landet har sedan självständigheten 1974 haft underskott i betalningsba

lansen. Landet hade 1982 ett underskott som uppgick till 50 milj US dollar. 

Detta skall ses mot bakgrund av att exporten under samma år uppgick till 

14,6 milj US dollar. Underskottet utgjorde därmed ca 30% av BNP. 

Klyftan mellan intern produktion och konsumtion har finanserats av bi

stånd och krediter. Landet har erhållit ett omfattande bistånd men kapital

importen har i allt ökande grad kommit att bestå av krediter. 

På grund av återkommande underskott och en ökande grad av kreditfi

nansiering har utlandsskulden vuxit kraftigt. Den utestående skulden upp

gick 1982 till 81 % av BNP och skuldtjänsten tog i anspråk 37% av export

inkomsterna. Av den utestående skulden utgjorde 53 milj U S dollar inställ

da betalningar av räntor och amorteringar på utlandsskulden. 

Till följd av de inställda betalningarna har flödet av krediter till landet 

minskat kraftigt. Det har resulterat i en akut finansieringskris i landet 

under 1983. Regeringen har därför vänt sig till Internationella Valutafon

den och ett antal bilaterala biståndsgivare med en begäran om extra re

surser för att kunna täcka importbehovet. 

Regeringen har antagit ett stabiliseringsprogram på kort sikt för att 

komma tillrätta med obalanserna i landets ekonomi. Enligt programmet 

kommer priserna på jordbruks varor att höjas, valutan devalveras och en 

omfattande reorganisering av handeln att ske. Genom omstruktureringen 

av distributionssystemet vill regeringen försäkra tillgången av konsum

tionsvaror på landsbygden. 

En femårig utvecklingsplan är under utarbetande. 

Jordbruket står för drygt hälften av BNP o,ch 80% av sysselsättningen. 

En stor del av befolkningen lever dessutom inom ramen för självhushåll-
. I 

ning. Jordbrukets verkliga bidrag till nationalhushållningen är därför stör-

re. Jordfördelningen är jämn, vilket ger landsbygden en jämlik grundstruk

tur. 

Den stora fördelningspolitiska skiljelinjen i samhället går mellan stad 

och landsbygd. Producentpriserna på livsmedel har hållits nere vilket fört 

med sig billiga livsmedel för stadsbefolkningen. Jordbrukets andel av inve

steringarna har varit låg. Investeringar i industri och infrastruktur i huvud

stadsregionen har dominerat. En starkt övervärderad växelkurs har miss

gynnat producenter av livsmedel och exportgrödor. Resultatet har blivit 

att produktionen av livsmedel och de viktigaste exportgrödorna - för 

avsättning på marknaden - har minskat. 
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Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet regleras av ett avtal för åren 1984 

och 1985 och omfattar totalt 130 milj kr. 

Det svenska biståndet till Guinea-Bissau karakteriseras av ett omfat

tande projektbistånd som i ökande utsträckning inriktas på att tillfredsstäl

la landsbygdens behov. Guinea-Bissau och Sverige är eniga om att i det 

fortsatta utvecklingssamarbetet prioritera landsbygden och jordbruket. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 60 65 
Ingående reservation 9 5 

Summa 69 70 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Telekommunikationer 2 6 
Energi 3 I 
Kust- och flodfiske 5 7 
Landsbygdsutveckling 19 20 
Småindustri 15 20 
Utbildning 4 4 
Hälsovårdslaboralorium 2 3 
Personalfond 6 5 
Importstöd, bundet 2 2 
Importstöd. obundet 6 2 

Summa 64 70 

Utgående reservation 9 0 

Reservationen var vid utgången av budgetåret 1982/83 5 milj kr mot 9 

milj kr året innan. Vid utgången av budgetåret I 983/84 beräknas reserva

tionen vara förbrukad. 

Importstöd 

Importstödet utgör ca 10% av Jandramen. Importstödet är en viktig 

komponent i biståndet på grund av landets allvarliga betalningsbalanssitua

tion. Det kan därför komma att öka. Importstödet används till mediciner, 

sjukhusutrustning samt utrustning, konsumtionsvaror och insatsvaror för 

jordbruket. 

Av landramen på 60 milj kr under I 982/83 har 37 % använts till upphand

ling av varor och tjänster från Sverige. 

Industriprogrammet 

Industriprogrammet består av stöd till uppbyggnad och drift av ett 

tegelbruk, två verkstäder. en träförädlingsindustri samt ett mindre repara

tionsvarv med tillhörande gjuteri. Insatserna har en småindustrikaraktär 
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och bygger till viss del på samarbete med företag i Sverige. Industripro

grammet består dels av industrier som vidareförädlar råvaror som finns i 

landet, och dels av anläggningar för att underhålla transportsystemet som 

utgör en allvarlig flaskhals i den guineanska ekonomin. 

Landsbygdsutveckling 

Ett omfattande bistånd lämnas till ett program för landsbygdsutveckling 

i den norra delen av landet. Programmet har flera delkomponenter som 

bevattning. rådgivningsverksamhet. distribution och försäljning av utsäde 

och konstgödsel, byskogsbruk, primärhälsovård samt byggande av grund

skolor. 
Projektområdet är landets viktigaste för produktion av livsmedel. 

Utbildning 

De svenskstödda utbildningsinsatserna inriktas på primärskole- och 

vuxenundervisning samt vidareutbildning av lärare. 

Personalbistånd 

Ett 50-tal svenskar tjänstgör i landet. Förutom personalbistånd till pro

jekt kan Guinea-Bissau finansiera ett 40-tal utländska experter inom för

valtningen via en personalfond. 

Bistånd utanför la11drame11 

SWEDFUND stöder uppförandet och drift av en fanerfabrik i Guinea

Bissau. 

14 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

Indiens ekonomiska tillväxt har sedan mitten på 1970-talct legat på 6-

7 % av BNP, med undantag för 1979/80, när landet utsattes för torka och 

kraftiga oljeprishöjningar. Budgetåret 1982/83 drabbades Indien ånyo av 

svår torka, vilket ledde till att BNP-tillväxten det året endast uppgick till 

2%. 

Indiens export, som är starkt diversifierad, i synnerhet i förhållande till 

andra u-liinders export, ökade med hela 16% 1981/82. Exporten står dock 

bara för ca hälften av importvärdet. Eftersom tjänster. bl a turism, och 

remitteringar från indiska gästarbetare utomlands endast uppgår till ca en 

tredjedel av importen, så finansieras återstående ca 20 % av importen 

genom lån och gåvobistånd. Oljeimporten har minskat väsentligt under 

senare år men tar fortfarande i anspråk stora delar av Indiens exportin

komster. En positiv faktor för bytesbalansen är vidare ett betydande 

överskott i landets växande handel med Östeuropa. Sammantaget ökar 

dock underskottet i bytesbalansen och uppgår fn till ca 2,5 % av BNP. 

Budgetunderskottet i Indien uppgick 1982/83 till nära 25 % av statsutgif

terna bl a beroende på en expansiv, liberal och tämligen investcringsvänlig 

politik. Efter översynen av den innevarande sjätte femårsplan förväntas 

dock betydande nedskärningar och delvis ändrade prioriteringar. Särskilda 

satsningar görs på energiområdet som får ca 25 % av alla statliga investe

ringar, bl a för utveckling av egna energikällor som olja, kol och gas. 

Prisstegringarna var mycket små 1982/83, endast ca 6 %· moi 13 % 

1981/82. Detta faktum hade bl a sin förklaring i en låg samlad efterfrågan 

och sjunkande reallöner på hemmamarknaden. 

Jordbruket står för ca 40% av BNP i Indien och sysselsätter ca 70% av 

befolkningen. Under 1982/83 slog monsunvindarna fel och stora områden i 

Indien drabbades av torka, vilket ledde till att livsmedelsproduktionen 

minskade med ca 5%, från 133 milj ton till ca 127 milj ton. Torkan 

förväntades allmänt få allvarligare effekter, men detta kunde undvikas 

genom betydande satsningar på konstbevattning, konstgödning och högav

kastande utsäden jämte ett fungerande lager- och distributionssystem. 

Torkan drabbade även i varierande grad andra produkter inom jordbruket, 

såsom te. sockerrör, jute och bomull. 

Industri, gruvdrift och transporter står för ca 20% av Indiens BNP. Den 

minskade vattenkraftproduktionen, som hade sitt ursprung i torkan, samt 

allmänt minskade inkornster och minskad total efterfrågan ledde till att 

ökningen av tillväxten inom industrin föll från 9% 1981/82 till ca 5% 

1982/83. Däremot ökade tillväxten avseende energi och transporter. 

Indien har ett av världens lägsta inkomster per capita och erhåller 

förhållandevis lite bistånd per person. Upplåningen på den kommersiella 

låncmarknadcn ökar nu och Indiens skuldtjiinst uppgår till ca 11 %. 
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Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet regleras av ett tvåårigt avtal för budgetåren 

1983/84 och 1984/85 och omfattar 340 milj kr för vart och ett av <le två 

avtalsåren. En växande andel av biståndet, ungefär en tredjedel. är pro

jekt- och programstöd, sk ändamålsbestämt bistånd, medan två tredjede

lar är importstöd. Det ändamålsbestämda biståndet koncentreras till stora 

långsiktiga program och projekt. som direkt skall gynna de fattiga. Kon

centration sker samtidigt till tre huvudområden: hälsovård, skogsbruk och 

markvård samt dricksvattenförsörjning. För perioden l 983/84-1984/85 
planeras vidare ett vidgat samarbete på energiområdet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 340 340 
Ingående reservation 186 144 

Summa 526 484 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Hälsovård 42 68 
Skogs- och markv!ird 48 72 
Dricks vatten 30 42 
Importstöd, bundet 125 175 
Importstöd, obundet 95 45 
Övrigt 42 38 

Summa 382 440 

Utgående reservation 144 44 

Utbetalningsläget inom Indienprogrammet förbättrades markant under 

1982/83 jämfört med tidigare år och utbetalningarrya översteg landramen 

vilket minskade reservationen. Ökningen i utbetalningstakten har sin · 

grund i att den ändamålsinriktade verksamheten nu kommit igång. Utbetal

ningarna förväntas öka ytterligare 1982/84 främst avseende hälsovård och 

skog- och markvård. 

Hälsm'ård 

Stöd lämnas till de nationella programmen för att bekämpa malaria. 

tuberkulos och spetälska. Bidragen. som omfattar medicin, utrustning, 

utbildning och konsulttjänster, kanaliseras via WHO. Utöver dessa pro

gram har på försök avtal träffats om skolhälsovård. Vidare planeras stöd 

till något eller några modellprojekt för att pröva en ny indisk hälsovårds

strategi, med tyngdpunkten på primärhälsovård samt stöd till en sk kyl

kedja för distribution av vaccin. 
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Skogs- och markvård 

Skogs- och markvårdsprogrammet har tidigare i huvudsak omfattat stöd 

till utbildning av indiska skogsarbetare i modern avverkningsteknik. Idag 

koncentreras det till stora långsiktiga projekt för sysselsättningsintensivt 

byskogsbruk. Projekten inriktas på den lokala befolkningens behov. förut

sätter dess aktiva deltagande och syftar till att öka tillgången på brännved, 

virke och foder samt till att främja markvård genom trädplantering. Under 

1982 inleddes en femårig byskogsinsats i Tamil Nadu. Ytterligare två 

byskogsinsatser i andra delstater förbereds nu. 

Sverige kommer vidare att vidga sitt stöd till olika institutioner och 

forskningsanstalter inom skogssektorn i Indien. 

Dricksvattenförsörjning 

Till följd av den svåra torkan 1979 lämnade Sverige under budgetåren 

1979/80 och 1980/81 stöd till vattenförsörjningen på landsbygden, främst i 

form av borrutrustning. Som en uppföljning av detta bistånd ger Sverige nu 

ett långsiktigt stöd till den indiska regeringens program för att förse den 
indiska landsbygdsbefolkningen med rent dricksvatten. Stödet kanaliseras 

genom UNICEF och omfattar leverans, installation och underhåll av hand

pumpar jämte utbildningsinsatser, bl a avseende reparation och hygien. 

Importstöd 

Det bundna importstödet utnyttjades under 1981/82 för att upphandla 

industriutrustning, bla borrar, reservdelar, samt stål. papper och konsult

tjänster. Det obundna importstödet används för inköp av industriell utrust

ning. 

Energisamarbete 

Under perioden 1983/84-1984/85 planeras 100 milj kr av det bundna 

importstödet avsättas för större projekt eller program inom energisektorn, 

främst avseende vattenkraft, kraftöverföring och förnybara energikällor. 

Vidare förutses medel från u-kreditanslaget tas i anspråk för detta ända

mål. 

Grundvattenundersökningar 

Projektet omfattar bl a kartläggning av hur grundvattentillgången utnytt

jas samt utveckling av metoder för bästa möjliga utnyttjande av grundvatt

net i delstaterna Kerala och Tamil Nadu. 

Undervisning utanför sko/systemet 

Sverige stöder sedan 1979/80 ett program för att barn som inte nås av det 

allmänna primärskolcsystemet skall få lära sig att läsa och skriva. Stödet 

omfattar inköp av papper till skolböcker och undervisningsniaterial. 
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Exportfrämjande 

Sedan många år lämnar Sverige stöd genom International Trade Centre 

(ITC) för att förstärka den indiska exportorganisationen. Detta stöd priori

teras högt av den indiska regeringen och viss förlängning av programmet 

diskuteras nu. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC stöder ett projekt för svenskt-indiskt forskningssamarbete om 

oljeväxter. Stödet uppgick till ca 3 milj kr budgetåret 1982/83. 

Ett 20-tal enskilda organisationer fick under 1982/83 sammanlagt ca 7 

milj kr för sin verksamhet i Indien. De största bidragen gick till Svenska 

Missionrådet. LO/TCO och Swedish Cooperative Center. Verksamheten 

bedrivs huvudsakligen inom undervisning och hälsovård. Vid sidan härav 

utgår stöd direkt till olika kvinnoorganisationer. 
Vidare erhöll Indien 1982/83 katastrofbistånd till ett sammanlagt värde 

av ca 11 milj kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Kap Verde är ett extremt importberoende land och den egna exporten 

täckte 1981 endast 7% av importen. De kroniska underskotten i handeln 

gentemot utlandet har till hälften finansierats av överföringar från Kap 

Verdiska emigrantarbetare och den andra hälften har'finaniserats av gåvo

bistånd och biståndskrediter. Myndigheterna har, trots det svåra försörj

ningsläget, lyckats undvika en minskning av valutareserven som ökat varje 

år sedan I 978 och motsvarade 198 I 6 månaders importbehov. 

Utlandsskulden har ökat och motsvarade 1981 60% av BNP. Skuldtjäns

ten tog i anspråk endast 5 % av inkomsterna i utländsk valuta I 982 till följd 

av att utlandsskulden består av krediter på gynsamma villkor. Kap Verde 

är kreditvärdigt och hade fram till 1982 inte tagit upp några rent kommer

siella medelfristiga och långa lån. 

Med undantag för 1978 och 1981 har sedan självständigheten budgeten 

för löpande utgifter och investeringsbudgeten balanserats med faktiska 

interna och externa inkomster. Regeringen har lyckats stabilisera inflatio

nen kring 10%. 

Till följd av att regeringen kunnat balansera ekonomin och dra nytta av 

ett stort resursflöde från utlandet, har tillväxttakt~n i ekonomin varit 

tämligen hög och uppgick 1981 till 5 %. 

Sedan självständigheten har en tredjedel av investeringarna gjorts inom 

jordbruket. Arbetskraftsintensiva beredskapsarbeten på landsbygden har 

under flera år gett sysselsättning till 20000 personer om året. Dessa fakto

rer, samt den jordreform som håller på att genomföras, har till viss del 

motverkat den nuvarande resursfördelningen, främst avseende investe

ringar, som är till statsbefolkningens fördel. 

Av den totala ytan är endast 15 % odlingsbar under normala förhållan

den. De strukturellt betingade försörjningsproblemen har ytterligare för-· 

värrats av att landet, under de senaste 15 åren, har drabbats av en ihål

lande torka. 

Utveckling av en hemmamarknadsinriktad industri hämmas av att landet 

saknar råvaror för industriell produktion, inhemska konventionella energi

källor och en tillräckligt stor hemmamarknad. 

Sveriges bistånd 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde regleras av ett två

årsavtal för kalenderåren 1983 och 1984 och omfattar totalt 80 milj kr. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 40 45 
Ingående reservation () I 

Summa 40 46 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Importstöd, obundet 24 '!.7 
Importstöd, bundet 9 14 
Konsulttjänster 6 5 

Summa 39 46 

Utgående reservation () 

Importstöd 

Det obundna importstödet har använts till import av bl a byggnadsmate

rial, sjukhusutrustning, skolböcker, vattenpumpar och elutrustning. 

Det bundna importstödet har använts till lastbilar. byggnadsmaskiner, 

matolja, papper och sprängämnen. 

Importstödet bidrar till att Kap Verde kan överkomma den stora bristen . 

på utländsk valuta för landets importbehov. De kapverdiska myndigheter

na har visat god kapacitet att använda importstödet på ett effektivt sätt. Av 

landramen har en tredjedel använts till inköp av varor och tjänster i 

Sverige. 

Kap Verde har slutit avtal med svenska konsultfirmor om planerings-, 

utrednings- och inköpstjänster inom industriområdet samt uppföring och 

drift av en verkstad för tunga fordon. 

Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1982/83 erhöll Kap Verde 5 milj kr i katastrofbistånd. 

Kap Verde har använt hälften av medlen till inköp av matolja i Sverige. 

SAREC stöder bl a geotermisk forskning i samarbete med Lunds univer

sitet vid det nationella tekniska forskningsinstitutet. Rädda Barnen bedri

ver sedan 1977 ett barna- och mödravårdsprojekt. Det har pågått under 6 år 

och har kostar totalt ca 11,5 milj kr, varav Sverige bidrar med 9 ,4 milj kr. 

Afrikagrupperna har ett tiotal volontärer på Kap Verde. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Under 1981 kunde en viss återhämtning i den kenyanska ekonomin 

skönjas på grund av ökad produktion inom framförallt jordbruket och 

industrin. Utveckling inom jordbruket har fortsatt i positiv riktning. Indu

strin har däremot till följd av bl a minskad inhemsk efterfrågan och svårig

heter att importera nödvändiga maskiner och råvaror pga importrestrik

tioner och valutabrist haft en betydligt sämre utveckling. Ekonomin har 

stora strukturella problem, som kommer till uttryck bl a i en kraftigt 

ansträngd betalningsbalans och krympande valutareserv. Bakgrunden är 

framförallt stigande oljepriser och svag utveckling av priserna på kaffe och 

te, som svarar för ca 40% av exportinkomsterna. Bytesförhållandet för

sämrades ytterligare 1982. Exportinkomsterna täcker idag mindre än hälf

ten av kostnaderna för importen. Betalningsunderskotten har gjort att _ 

Kenya tvingats ta upp stora lån. Skuldtjänsten har ökat från endast 3,9% 

1977 till 22.2 % 1982. Biståndet från andra länder spelar en allt större roll i 

statsfinanserna. Den biståndsfinansierade delen av budgeten har således 

ökat från ca 40% 1980/81 till ca 75% 1983/84 

Upplösningen av den Östafrikanska gemenskapen (EAC) och stängningc 

en av gränsen till Tanzania fram till 1983 har också inneburit påfrestningar 

för landets ekonomi. 

För att försöka komma till rätta med landets allvarliga ekonomiska 

problem har ett omfattande utvecklingsarbete påbörjats under 1982 med 

stöd av både Världsbanken och Internationella valutafonden (IMFl. Det 

privata näringslivet kommer att spela en allt större roll. Produktionen skall 

i första hand inriktas på exportvaror. De statliga utgifterna skall skäras 

ner. 

För att minska oljeberoendet planeras en utbyggnad av vattenkraften 

bl a genom uppförande av att vattenkraftverk i Kiambere vid Tana-floden. 

Kenya har under lång tid varit politiskt stabilt. Den negativa ekonomiska 

utvecklingen har dock lett till försämrade levnadsförhållanden för stora 

delar av befolkningen. vilket har medfört ett ökat och mer öppet politiskt 

missnöje under de senaste åren. 

Av Kenyas befolkning lever 80% på landsbygden. Mindre än en femte

del av landets yta är odlingsbar. Den ojämnajordfördelningen - en-fjärde

del av landsbygdsbefolkningen är jordlös - försvårar produktivitetsför

bättringar inom jordbruket. En fortsatt befolkningsökning med 4 % per år 

innebär en fördubblad folkmängd fram till år 2000. Arbetslösheten är hög 

och mindre än en femtedel av den nytillkommande arbetskraften kan 

beredas arbete. 
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Sveriges bistånd 

Sveriges-utvecklingssamarbete med Kenya regleras av ett tvåårigt avtal 

. för budgetåren 1983/84 och 1984/85 och omfattar 130 milj kr för vartdera 

budgetåret. 

I syfte att i ökad utsträckning nå den fattigaste delen av landsbygdsbe

folkningen kom Sverige och Kenya 1978 överens om att koncentrera det 

svenska biståndet till vattenförsörjning, hälsovård och jordbruk. Därut

över utgår en del i form av bundet importstöd. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 125 130 
Ingående reservation 65 95 

Summa 190 225 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Jordbruk mm 17 30 
Vattcnförsörjning 18 25 
Hälsovård och familjeplanering 26 36 
Övrigt 24 24 
Importstöd, bundet 10 70 

Summa 95 185 

Utgående reservation 95 40 

Genomförandet av samarbetsprogrammet har försenats, vilket gett upp

hov till betydande reservationer. Förseningarna förklaras av omläggningen 

av de svenska insatserna. den gradvis försämrade kenyanska ekonomin 

och revideringar av utvecklingsplanen, administrativa brister i den keny

anska förvaltningen samt omständliga upphandlingsrutiner. Dessa problem 

förväntas bestå ytterligare något år. 

Jordbruk mm 

Den svenska insatsen inom jordbruksområdet syftar till att öka kunska

pen om behovet av markvårdsåtgärder. Av de ca 750000 småjordbruk som 

beräknas vara i behov av sådana kunskaper har hittills ca 200000 nåtts av 

programmet. Huvuddelen av markvårdsinsatserna genomförs av bönderna 

själva. För närvarande beräknas årligen ca 55000 småbönder nås. Verk

samheten är i första hand inriktad på att genom arbetsintensiva metoder 

öka gårdarnas produktivitet. Insatsen har betydelse för såväl livsmedels

som energiförsörjningen. 

Genom stöd till en landsbygdsutvecklingsfond finansieras utvecklings

projekt på by- eller distriktsnivå. Stödet till jordbrukssektorn har utökats 

med ett program inom växtodlingsområdet, stöd till jordbruksministeriets 

administration samt bidrag till en konsultfond. 
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Vattenförsörjning 

Stödet till landsbygdens vattenförsörjning har gått till ett program för att 

ge 800000 människor tillgång till rent vatten. Det svenska stödet är idag 

inriktat på drift och underhåll samt upprustning av befintliga anläggningar. 

Hälsovård 

Sverige finansierar uppförande och utrustning av 27 hälsovårdsenhcter 

och tre skolor för utbildning av hälsopersonal. En viktig del av program

met utgörs av barna- och mödravård med familjeplanering. 

Personalfond 

Personalfonden möjliggör direktrekrytering, konsultupphandling, utbild

ning och finansiering av såväl kenyanska som utländska experter utanför 

det ändamålsbestämda biståndet. 

Importstöd 

Importstödet för 1983/84 är 70 milj kr och är i sin helhet bundet till 

upphandling i Sverige. Importstödet har sedan 1978179 använts för upp

handling av järnvägsvagnar. Därutöver har 10 milj kr använts för handels

gödsel under 1981/82. 

För 1983/84 beräknas 10 milj kr användas för fortsatta leveranser av 

järnvägsvagnar. En förhandsutfästelse om en u-kredit på 300 milj kr för ett 

vattenkraftverksbygge i Kiambere har lämnats. Avsikten är att hälften av 

gåvoelementet på 100 milj kr skall finansieras av importstödsmedel från 

Iandramen. Resterande 50 milj kr skall finansieras via anslagsposten C 9. 

Övriga u-landspolitiska insatser mm. 

Bistånd utanför landramen 

Under budgetåret 1982/83 har 4,9 milj kr utbetalats till enskilda organisa

tioners verksamhet, främst för hälsovård och undervisning. Stödet lämnas 

i huvudsak genom olika missionsorganisationer. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Från ett dåligt utgångsläge efter decennier av krigstillstånd ökade na

tionalinkomsten åren efter 1975 med 40%. Denna gynnsamma utveckling 

har i stort fortsatt under den första femårsplanens ( 1981-85) inledande 

skede. Betalningsbalansen i Laos har försämrats, trots större exportin

komster genom ökad elproduktion och en tredubbling av priserna på 

elexport till Thailand. Importen av baslivsmedel har minskat avsevärt pga 

de senaste årens goda skördar. Däremot har importbehovet av andra 

konsumtionsvaror liksom av insatsvaror i jordbruket och den lättare indu

strin ökat. Exporten är idag endast en fjärdedel av importen. Den interna 

handeln har expanderat under de två senaste åren. Prisnivån har samtidigt 

stigit och den inhemska valutans köpkraft minskat. Utestående skulder i 

konvertibel valuta uppgick år 1982 till 213 milj dollar. Skuldtjänsten utgjor

de år 1981 13 % av exporten. Den årliga amorteringen och räntebetalningen 

förutses fyrdubblas till 1986. Jordbruksproduktionen bedöms ha ökat med i 

runt tal JO% per år sedan 1980. Skörden blir dock något sämre än förutsett 

för 1982/83 pga torka. Enskilda familjejordbruk står ännu för större delen 

av produktionen. Ambitionen är att inrätta kooperativ för att möjliggöra 

rationella och delvis mekaniserade brukningsmetoder och därigenom öka 

den nu låga avkastningen. Industrin, som domineras av elkraftproduktion 

och skogsutvinning har också haft gynnsam tillväxt de senaste åren. 

15 % av Laos BNP härrör från bistånd. Sverige tillhör de största väster

ländska givarländerna. Japan, Australien och Nederländerna är också 

viktiga biståndsgivare liksom Förenta Nationerna, Världsbanken/IDA, 

Asiatiska utvecklingsbanken och FNs jordbruksutvecklingsfond (IFADl. 

En stor del av Laos bistånd kommer från SEV-länderna. 

Sveriges bistånd 

Sedan det svensk-laotiska utvecklingssamarbetet inleddes fram tom 

1982/83 har 286 milj kr utbetalats. 

Sveriges utvecklingssamarbete med Laos regleras av ett tvåårigt avtal 

för 1982/83 och 1983/84 på sammanlagt 115 milj kr, varav 55 milj kr för det 

första året och 60 milj kr för det andra. Förhandlingar om ett nytt samar

betsavtal avseende perioden efter 1983/84 äger rum på våren 1984. Det 

långsiktiga samarbetet koncentreras till skogsbruk och träindustri, samt 

kommunikationer och transporter med särskild tonvikt på underhåll. Im

portstöd för finansiering av enklare insatsvaror och konsumtionsvaror 

fortsätter i begränsad omfattning. Härtill kommer konsulttjänster. 

Upphandling av svenska varor och tjänster uppgick 1982/83 till ca en 

tredjedel av de totala utbetalningarna. 

Mcdelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 55 60 
Ingående reservation 12 5 

Summa 67 65 

Fijrde/ning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Importstöd 8 10 
Skogsbruk 22 30 
Transport/kommunikationer/underhåll 21 22 
Ovriga insatser 10 3 
Konsulttjänster I 2 
Insatser under beredning 2 

Summa 62 69 

Utgående reservation 5 

Importstöd 

Under budgetåret 1982/83 har det tidigare projektinriktade importstödet 

i det närmaste upphört". Importstödet har använts för baskonsumtions

varor (enklare verktyg, skor, takplåt. cyklar). drivmedel, reservdelar samt 

materiel för vägunderhåll. Upphandling sker enligt en av parterna överens

kommen upphandlingsplan och enligt riktlinjer utfärdrade av SIDA. Ge

nom konsulttjänster har Laos upphandlingsorganisation förstärkts. 

Skogsbruk 

Skogsinsatsen i Muong Mai är det första regelrätta projektet, och den 

största enskilda svenska insatsen i Laos. Totalt har 65 milj kr anvisats för 

projektet. Åtgärder har vidtagits för att underlätta den svenska persona

lens arbete, som försvårats genom säkerhetsproblem. Ett treårigt stöd på 

sammanlagt 20 milj kr till skogsprojektet i Tha Bok har inletts under 1983. 

Den laotiska skogsstyrelsen får hjälp med inventering, plantering och 

skogsvård samt utbildning. Det svenska biståndet till de två skogsföreta

gen i Muong Mai och Tha Bok kommer att avvecklas i takt med att 

skogsföretagen blir lönsamma och kommer igång med sin export. En till att 

börja med mindre regional insats för att förbättra förhållandena för svedje

jordbrukare och andra behövande i Muong Paksane-området stöds av 

Sverige. 

Transporter. kommunikationer och underhåll 

I biståndet ingår en reparations- och undcrhållsverkstad för i första hand 

lastfordon och entrcprenadmaskiner. Organisatoriska och administrativa 

svårigheter samt brist på yrkesutbildad arbetskraft har medfört ett hittills 

lågt kapacitetsutnyttjande av verkstaden. Utbildningen av mekaniker och 

förmän kommer att utökas inom ramen för ett nyligen inlett treårigt stöd. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 225 

Örrigt 

Importstödet till en fodermedelsfabrik har enligt planerna avslutats. 

Däremot fortsätter ett mindre stöd till en syrgas- och acetylenfabrik för att 

säkerställa driften av anläggningen. 

Utanför landramen har bidrag utgått till UNHCR för hjälp till återvän

dande laotiska flyktingar. 

15 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga 5 
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LESOTHO 

SYDAFRIKA 
-väg 

~flod 

·················järnväg 

01..I -----1.i.'f0 ____ _,2Cf' km 

Befolkning 

Befolkningstillväxt/år 

BNP/invånare 

Offentligt nettobistånd/person 

- totalt (cxkl östländcr) 

- Sverige 

1.5 milj ( 1982) 

2,5% (1980) 

540 dollar (1981) 

210 kr ( 1979) 

9 kr (1981/82) 
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Ekonomisk och social utveckling 

BNP per capita ökade !rån 391 US dollar 1979 till 470 US dollar 1980. 

Lesothos export motsvarar knappast mer än 10% av importen. Den 

totala transfereringen av valutor är emellertid i balans då landet förutom 

internationellt utvecklingsbistånd får in betydande inkomster från tullunio

nen med Sydafrika och pengar som migrantarbetarna sänder hem till sina 

familjer. Huvuddelen av befolkningen lever på traditionellt jordbruk. som 

ger otillräcklig försörjning. En majoritet av invånarna är beroende av 

inkomster från arbete i Sydafrika. Över 100000 personer beräknas arbeta 

där, medan endast ca 40000 har lönearbete i hemlandet. Antalet migrantar

betare minskar då Sydafrika i ökad utsträckning rekryterar arbetskraft från 

hemländerna. 

Landet går en svår balansgång mellan å ena sidan avståndstagande från 

Sydafrikas apartheidpolitik och å andra sidan beroende av det stöd som 

Sydafrika erbjuder genom arbetstillfällen. varor och tjänster och möjlighe

ten till exportintäkter. 
Lesotho har få utvecklingsbara naturtillgångar men en betydande poten

tial för utbyggnad av vattenkraft. Lesotho och Sydafrika har förhandlat om 

att tillsammans utnyttja vattentillgångarna för energiproduktion, bevatt

ning. industriändamål och dricksvattenförsörjning. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Lesotho inleddes 1967. Till och med 

1982/83 har ca 108 milj kr utbetalats. Avtal om biståndssamarbete ingicks 

för första gången mellan Sveriges och Lesothos regeringar inför budgetåret 

1983/84. Avtalet omfattar 50 milj kr avseende budgetåren 1983/84 och 

1984/85. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponihe/t 1982/83 1983/84 

Anslag 20 25 
Ingående reservation 3,4 2.3 

Summa 23,4 27,3 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Personalbistånd 3,0 4,0 
Telekommunikationer 5.0 2.5 
Markanvändning och 4,3 11,5 

skogsplantering 7,0 
Arbetsintensiv teknik 1.4 8.0 
Kvinnobyrån 

Summa 20,7 26,0 
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Det svenska biståndet har hittills inriktats på skogs- och markvårdspro

jekt, telekommunikationer, stöd till en särskild produktionsenhet för ut

nyttjande av arbetskraftsintensiv teknik samt personalbistånd för stöd 

genom UNDP iill den statliga förvaltningen. 

Landshygdsutveckling samt marhård 

Det svenska biståndet till landsbygdsutveckling används till ett skogs

planterings- och markanvändningsprojekt, som administreras av FAO. 

Projektet bidrar till att minska markförstöringen, ge brännved och virke 

samt skapa sysselsättning inom landet. Insatsen medför dessutom att 

Lesotho får hjälp med att skapa en egen skogsadministration samt en 

markvårdsenhet, som skall ge service och riktlinjer för markvårdsarbetet i 

landet. 

Telekommunikationer och arbetsintensh- ll'knik 

Erfarenheterna är goda från telcinsatsen och programmet för sysselsätt

ningsfrämjande åtgärder. Den första har bidragit till att Lesotho inte längre 

behöver koppla sina samtal via Sydafrika. Medelstilldelningen ökar till 

programmet för arbetsintensiv teknik. Programmet skapar arbetstillfällen 

inom Lesotho och ger därmed alternativ till migrantarbetarna i Sydafrika. 

Bistånd utanför /andramen 

Utanför tandprogrammet lämnas katastrofbistånd till bl a konsultstudie 

för strategisk lagring av Lesothos oljereserv och mediciner. Som svar på 

FNs vädjan beslöt Sverige att under 1982/83 bidra med 2 milj kr i katastrof

bistånd för att lindra verkningarna av Sydafrikas attack på Lesotho i 

december 1982 samt öka beredskapen att stå emot framtida angrepp av 

liknande slag. På grund av den svåra torkan har dessutom 2,5 milj kr 

beviljats för inköp av matolja. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Mo<;ambique har med sina mineraltillgångar, bördiga jordar och stora 

vattenkraftsresurser en betydande utvecklingspotential. Landet är dock 

fortfarande beroende av de ekonomiska relationer med Sydafrika som 

skapades under kolonialtiden, och man lider brist på utbildad personal 

sedan ca 200000 portugiser lämnade landet vid självständigheten. Sydafri

ka har kraftigt minskat rekryteringen av migrantarbetare från Mo<;ambique 

liksom transithandeln genom huvudstaden Maputo. Redan under kolonial

tiden hade Mo<;ambique en stor obalans i utrikeshandeln. Exporten mot

svarar idag, liksom då. endast hälften av importen. Oljeprisökningarna har 

lett till att ca 20 % av importen avser olja. En kraftigt ökad livsmedelsim

port har förvärrat situationen. Det totala utländska biståndet till Mo<;am

bique är mindre än det till andra jämförbara länder i Afrika. 

Sabotagehandlingar av rebellrörelsen RNM och Sydafrika mot elför

sörjning, järnvägar, oljeledningar och viktiga utvecklingsprojekt samt an

grepp på varudistributionen i de berörda provinserna, förvärrade under 

1983 den redan allvarliga situation som uppstått till följd av torka och 

misstag begångna inom landets jordbrukspolitik. Den ekonomiska utveck

lingen hämmades. Genomförandet av vissa svenskstödda utvecklingspro
jekt försenades till följd av deras läge i utsatta områden. 

Industriproduktionen har periodvis stoppats pga stora restriktioner vid 

tilldelningen av utländsk valuta för import av råmaterial och andra insats

varor. Jordbruksproduktionens storlek är svår att uppskatta pga otillräck

liga uppgifter om den icke marknadsförda produktionen och den svarta 

marknaden. Landets export har ökat under senare år, men försämrade 

bytesförhållanden och en snabbt växande livsmedelsimport har medfört 

betydande årliga underskott i betalningsbalansen. Inom de sociala sekto

rerna utbildning och hälsovård har stora satsningar genomförts. 

De ekonomiska problemen och rebellrörelsens aktiviteter har bidragit 

till att landets ledning omprövat de ambitiösa utvecklingsplanerna.och 

man tonade under 1983 ned satsningarna på stora projekt, däribland pro

jekt inom sektorn tung industri. Man underströk behovet av en satsning på 

jordbrukssektorn utanför statsjordbruken, bl a familjejordbruken. lätt in

dustri, upprustning av existerande produktionsanläggningar. samt småska

liga projekt. Utvecklingspolitiken är inriktad på åtgärder för att uppnå 

produktionstillväxt, ökad social och ekonomisk rättvisa samt nationellt 

oberoende. Det skärpta säkerhetsläget, en försämrad försörjningssituation 

och en ökad svart marknad har stundom lett till att ytterst stränga straff 

utdömts och rättssäkerheten åsidosatts. Viktiga resurser har till följd av 

Sydafrikas och RN Ms attacker avsatts för reparationer och försvarsända

mål. 
Mo<;ambique har bl a till följd av sitt geografiska läge en mycket betydel

sefull roll i det regionala ekonomiska samarbetet i södra Afrika <SADCC) 
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inom främst området transporter och kommunikationer. Det ekonomiska 

beroendet till Sydafrika vad bl a gäller import är fortfarande stort. och 

oberoendesträvandena försvåras av RNMs och Sydafrikas sabotagehand

lingar. 

Sveriges bistånd 

Sverige är den största biståndsgivaren och en av de få som ger delvis 

obundet bistånd. Sedan utvecklingssamarbetet inleddes har tom budget

året 1982/83 totalt ca 1,2 miljarder kr utbetalats. Det bundna biståndet 

uppgick till 50 milj kr under budgetåret 1982/83. Den faktiska upphandling

en av varor och tjänster i Sverige blev nästan tre gånger så stor. Nu 

gällande samarbetsavtal med Moc,:ambique avser budgetåren 1983/84 och 

1984/85 och omfattar totalt 510 milj kr, varav 255 milj kr för 1983/84. Av 

dessa 255 milj kr är 70 milj kr bundna till upphandling i Sverige. Biståndet 
avser fortsatt samarbete inom jordbruk. undervisning, skogsindustri, elek

trifiering samt i form av importstöd, konsultfond, personalfond och för

valtningsstöd. Två nya insatser har tillkommit. nämligen upprustning av 

existerande industrianläggningar och stöd till transporter och kommunika

tioner. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponihelt 1982/83 1983/84 

Anslag 230 255 
Ingående reservation 57 1 43 1 

Summa 287 298 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Importstöd 120 115 
MON AP. svensk del 54 67 
Undervisning 5 10 
Konsultfond 30 16 
Skogsindustri 15 10 
Energi 7 5 
Upprustning av industrier . 25 
Personalfond mm 13 15 
Telekommunikationer/ civilflyg 15 

Summa 244 278 

Utgående reservation 43 

1 I detta belopp ingår 11 milj kr som genom ett särskilt regcringsbeslut 1983-01-26 
avsattes för uppmjukning av villkoren för en kredit till Mo<;ambique. 

Importstöd 

Hittills har drygt hälften av biståndet inom landramen utgjorts av im

portstöd. Genom detta har Mrn;ambique erhållit utländsk valuta i en svår 
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betalningsbalanssituation. Importstödet har främst utnyttjats för produk

tiva sektorer. En mindre del har använts för import av livsmedel. 

MON AP 

Det svenska stödet till jorJbrukssektorn utgår genom det sk MONAP
programmet. Det består fn av 23 delprojekt inom fiske. skog. kooperation, 

marknadsföring. utsädesproduktion, mjölkproduktion, jordbruksutbild

ning och reservdelsförsörjning. Förseningar har uppstått i programmets 

genomförande till följd av bristande administrativ kapacitet och säkerhets

problem. En utvärdering av den andra treårsfasen, MONAP Il, ägde rum 

under hösten 1982. Utvärderingsgruppen rekommenderar en konsolidering 

av stödet till vissa projekt samt att produktion och marknadsföring inom 

familjesektorn stimuleras. 

U11derl'is11ing 

Stödet inom undervisningssektorn har främst använts för att köpa in 
utrustning till nya yrkesskolor och till insatser inom alfabetisering och 

annan vuxenutbildning. Mrn;ambique har haft svårigheter att ta hand om 
utrustningen. men resurser avsätts fn för att komma tillrätta med detta 
problem. En insatsgenomgång för planering av det fo1tsatta stödet genom
fördes i september 1983. 

Konsultfond 

Konsultfonden har utnyttjats för finansiering av ett trettiotal studier 

inom sektorerna transporter och kommunikationer, energi, skogsindustri 

samt geologi och mineralogi. 

Skogsindustri 

En av studierna inom konsultfonden ledde till beslut att genomföra ett 

skogsindustriprojekt för tillverkning av sågade trävaror och spånskivor. 

Det svenska biståndet till projektet uppgår till 80 milj kr. Totalt har svens

ka varor och tjänster för 130 milj kr tillförts projektet. 

Energi 

Bistånd utgår till ett projekt för utbyggd energidistribution i landet. 

Projektets genomförande har försenats till följd av säkerhetsproblem i 

projektområdet. 

Upprustning av industrier 

Olika insatser genomförs för att med svenskt stöd rusta upp befintliga 

industrianläggningar, vilka stått stilla eller haft outnyttjad kapacitet till 

följd av brist på insatsvaror mm. 
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Personalfond 

Denna fond har använts för att bidra till att finansiera rekrytering av ett 

stort antal biståndsarbetare från i första hand Portugal och Latinamerika. 

Telekommunikationer och civilflyg 

Detta projekt förbereds fn av SIDA. Tidigare har medel för finansiering 

av konsultinsatser inom sektorn utgått från konsultfonden. 

Bistånd utanför tandramen 

SAREC lämnar inom ramen för ett tvåårigt avtal avseende budgetåren 

1982/83 och 1983/84 stöd till forskningsverksamheten vid universitetet i 

Maputo. De svenska Afrikagrupperna har ca femtio volontärer i Mrn;:am

bique rekryterade med finansiellt stöd från SIDA. Genom Socialdemo

kratiska Kvinnoförbundet lämnas stöd till den mrn;:ambikiska kvinnoor

ganisationen OMMs sociala verksamhet. Genom SIDA kanaliseras det 
nordiska biståndet till de tekniska enheterna i transportkommissionen 

SATCC i Maputo, ansvarig för samordningen av det regionala samarbetet 

på transportområdet i södra Afrika. Vidare har katastrofbistånd utgått till 

Mrn;ambique. 
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NICARAGUA 

Befolkning 

Befolkningstillväxt/år 

BNP/invånare 

Offentligt bistånd/person 

- totalt (cxkl östländer) 

- Sverige 

2,8 milj (1981) 

3,7% 0975-80) 

860 dollar ( 1981) 

345 kr< 1980) 

10 kr ( 1981/82) 

234 
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Ekonomisk och social utveckling 

Under 1983 intensifierade regeringsfientliga grupper med uppenbart ut

ländskt stöd sina attacker mot Nicaragua. Attackerna har kommit att 

alltmer inriktas mot ekonomiska mål. Krigstillståndet har försvårat rege

ringens utvecklingsansträngningar och krigsskadorna under perioden maj 

1982 till maj 1983 beräknas motsvara 2-3 % av BNP. Undantagstillståndet 

från mars 1982 har förlängts. 

Under åren närmast efter den nya regeringens tillträde 1979 skedde en 

ekonomisk återhämtning och BNP ökade med 10% 1980 och 8.5% 1981. 

Under denna period genomfördes bl a en skattereform och åtgärder vidtogs 

för att reglera utrikeshandeln och valutahandeln. Under 1982 hämmades 

den ekonomiska tillväxten, BNP sjönk med 1.4%, bla pga brist på ut

ländsk valuta, torka och översvämningar samt sänkta priser på de viktigas

te export varorna. Både importen och exporten minskade under 1982 och 

handelsbalansunderskottet uppgick till 305 milj dollar. 

Nicaragua hade i slutet av 1982 en utlandsskuld på 2.8 miljarderdollar 

och skuldtjänsten uppgick till 38,5 % 1982. De viktigaste biståndsgivarna 

har varit Världsbanken och lnterarnerikanska utvecklingsbanken. IDB. 

Regeringen uppger att Nicaragua nu beviljas allt färre lån genom IDB och 

Världsbanken pga av Förenta Staternas politik gentemot landet. I juni 

1983 stoppade Förenta Staterna ett lån på 18 milj dollar. för byggande av 

vägar på landsbygden, genom ett veto i IDB. 

Privata företag kontrollerade under 1982 omkring 60 % av näringslivet 

medan 40 % tillhörde den offentliga sektorn. Endast två sektorer kontrol

lerades helt av staten, nämligen gruvindustrin samt el- och vattenförsörj

ningen. Investeringarna inom näringslivet har under flera år varit låga och 

sker främst inom den offentliga sektorn med hjälp av utländskt bistånd. 

Under 1982 utgjorde investeringarna 18% av BNP mot 23% 1981. Arbetet 

på en jordreform har fortskridit och omkring 213 000 ha jord har överläm

nats till över 20000 familjer. Målet är att 50% av jorden skall överlämnas 

till småbönder, 25 % till statliga produktionsenheter och 25 % till privata. 

Arbetslösheten minskade från 23 % 1979 till 16 % 1981. men har därefter 

stigit till 20% 1982. Konsumentpriserna steg 1982 med ca 25% vilket 

innebär ungefär samma inflationstakt som 1981. De otillräckliga lönepåsla

gen har lett till atc reallönerna sjunkit med 14-20 %. För att motverka detta 

planerar regeringen i 1983 års ekonomiska program att subventionera 

livsmedel, allmänna kommunikationer och sociala tjänster. vilket innebär 

att subventionerna ökar med närmare 24%jämfört med 1982. 

De reformer som genomförts inom utbildning och hälsovård är av stor 

betydelse för majoriteten av befolkningen. Analfabetismen har under fyra 

år sjunkit från 43 % till 13 % och antalet studerande har ökat från 500 000 

till ca 1 miljon. Kostnaderna för hälsovården har fyrdubblats sedan 1978 

och särskilt värdefulla insatser har gjorts inom mödra- och barnavården. 
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Sveriges bistånd 

Kort tid efter inbördeskrigets slut i juli 1979 lämnade Sverige 25 milj kr 

som hjälp till Nicaraguas återbyggnad. 1980/81 anslogs 30 milj kr, 1981/82 

40 milj kr och 1982/83 50 milj kr för utvecklingssamarbctet med Nicaragua. 

För innevarande budgetår har 75 milj kr anslagits. l november 1982 slöts 

ett tvåårsavtal för budgetåren 1982/83 och 1983/84 omfattande 100 milj kr. 

Ett tilläggsavtal om 25 milj kr slöts i augusti 1983. 

Biståndet har hittills främst utnyttjats för hälsovård och skogsinsatser. 

Samarbetet inriktas dock alltmer på produktiva sektorer såsom gruvdrift, 

skog och energi, medan stödet till hälsovården gradvis avvecklas. Nicara

guas administrativa kapacitet att tillgodogöra sig biståndet är god. Insat

serna inom gruv- och skogsbruk samt skatteadministration genomförs i 

nära samarbete mellan svenska konsultföretag och nicaraguanska myndig

heter. Ett 20-tal personer är anställda inom institutionssamarbetct och 

erfarenheterna av denna form av utvecklingssamarbcte är positiva. 

Allteftersom biståndet vuxit i omfattning har SIDAs medverkan ökat. 

Under budgetåret 1983/84 har ett biståndskontor inrättats vid ambassaden i 

Managua. Den försämrade säkerhetssituationen i de norra delarna av 

Nicaragua har medfört att några skogsinsatser har flyttats till andra delar 

av landet. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 50 75 
Ingående reservation 10,8 

Summa 50 85.8 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Gruvindustri 15,6 42.8 
Hälsovård 11.9 
Skogsbruk 7,1 32,3 
Energi .4,5 
Skatteadministration 4,2 4,8 
Biståndsgivarstudie, mm 0,4 1,4 

Summa 39,2 85,8 

Utgående reservation 10.8 

Grul'industri 

Insatsen omfattar mineralprospektering, utbildning av personal på olika 

nivåer, personalbistånd till ansvariga myndigheter, utrustning samt upp

byggande av ett minerallaboratorium för jordanalys o dyl. Insatsen syftar 

till att få fram information om landets mineraltillgångar för att garantera 

nuvarande gruvproduktion och ge underlag för planering. 
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Hälsovård 

Biståndet inom hälsovården har använts för att färdigställa ett barnsjuk

hus i huvudstaden, återbygga ett distriktssjukhus i provinsen Rivas, bygga 

om och utrusta olika hälsostationer, bygga ett kylrum för förvaring av 

vaccin och mediciner mm. Genomförandet av det svenska stödet till 

hälsovården i Nicaragua beräknas avslutas under budgetåret 1983/84. 

Skogsbruk 

Insatsen avser en kartläggning av Nicaraguas skogstillgångar, färdigstäl

lande av ett trätekniskt laboratorium, förbättring av underhåll vid skogsin

dustrier. utbildning av skogstekniker och skogsplantering. 

Övrigt 

Inom energiområdet går svenskt stöd till projektering av mindre kraft

verk på landsbygden, i områden dit det nationella eldistributionsnätet inte 

når. 
Skatteprojektet, som inleddes 1980, syftar till att effektivisera landets 

skatteuppbörd, bla genom att införa ett enhetligt personnummersystem. 

En svenskstödd studie om biståndsgivare har väckt intresse i andra 

länder, vilka tillskjutit medel för en utvidgning av insatsen. 

Bistånd utanji)r landramen 

SAREC har för budgetåret 1983/84 träffat avtal om fortsatt stöd med 4,8 

milj kr. 

Svenska enskilda organisationer har under budgetåret 1982/83 erhållit 

statligt stöd med 4,5 milj kr för insatser i Nicaragua. De största bidragen 

har gått till Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) för ca 25 volontärer, 

Frikyrkan Hjälper, Svensk Volontärsamverkan och Metallarbetarförbun

det. Den nya fredskåren, Svensk Volontärsamverkan, beräknar att ha ett 

20-tal volontärer verksamma i Nicaragua under budgetåret 1983/84. 

Sverige levererade under budgetåret 1982/83 ca 10000 ton svenskt vete 

till Nicaragua till en kostnad av 10,9 milj kr. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Sri Lanka präglades 1982/83 av folkomröstningen som ledde till en 
förlängning av parlamentets mandattid om ytterligare sex år samt presi

dentvalet som gav presidenten fortsatt förtroende. Valen påverkade eko

nomin i så måtto att regeringen dämpade sina tidigare försök att minska 

statsutgifterna. 
Medan perioden 1977-83 innebar en hög BNP-tillväxt om i genomsnitt 

6.5 % per år så blev 1982/83 ett mellanår med minskad tillväxt. Förstörel

sen av industrianläggningar, lagerlokaler, bostäder mm i samband med 

upploppen och stridigheterna mellan singaleser och tamiler sommaren 
1983 var omfattande och innebar betydande ekonomiska förluster som 
ytterligare bromsat upp tillväxten. 

Bytesbalansen i landet påverkas starkt av regimens omfattande investe
ringsprogram som främst inriktas på kraftverks- och bevattningsanlägg

ningar, byggande av bostäder, hotell mm och tull- och skattefria industri
zoner. Importen ökar och är fn ca tre gånger så stor som exporten vilken 
trots olika stimulansåtgärder legat kvar på en tämligen konstant nivå. 

Remitteringarna från lankesiska gästarbetare ökar dock och uppgick 

1982/83 till ett belopp motsvarande 60% av exporten. Budgetunderskottet 

som var mycket stort under den mest intensiva investeringsperioden 

1978-80 har nu minskat från 23 % 1980 till 16% av BNP 1982/83. Det 

omfattande investeringsprogrammet har hjälpt Sri Lanka att minska ar

betslösheten från 24 % 1973 till ca 15 % 1981/82. För 1982/83 har dock ingen 

ytterligare minskning rapporterats.Inflationen i landet steg kraftigt under 

investeringsboomen men sedan regeringen from I 981 dämpat investering

arna och minskat statssubventionerna på ris.socker.fotogen mm så mins

kade också inflationen från 18% 1981/82 till l I% 1982/83. 

På Sri Lanka står jordbruket och industrin för samma andel av landets 

BN P:29 %. Jordbruket sysselsätter dock fler eller ca hälften av den arbets

föra befolkningen. Trots översvämningar på nordöstra delen av ön hösten 

1982 och torka våren 1983 fick landet 1982/83 en rekordskörd och närmade 

sig målet att bli självförsörjande avseende basfödan ris. Plantageodlingar

na med te, gummi och kokos ger dock låg avkastning och omfattande 

investeringar planeras för att göra dem lönsamma. 
Sri Lankas stora investeringsprogram finansieras till övervägande del 

med lån och bistånd. Utlandsskulden uppgick 1982/83 till ca 40% av BNP 

och skuldtjänsten var samma år I I %. Skuldbördan tenderar att öka då 

landet alltmer gått ut på den kommersiella lånemarknaden för att finansiera 

sitt ambitiösa investeringsprogram. 
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Sveriges bistånd 

Sveriges utvecklingssamarbete med Sri Lanka regleras av_ ett tvåårigt 

avtal för perioden 1982/83- 1983/84 och omfattar totalt 365 milj kr. Av 

beloppet går 325 milj kr till vattenkraftsprojektet Kotmale, som är en del 

av Mahaweli-programmet. Medelsramen för 1983/84 uppgår till 210 milj kr. 

Vid sidan av det omfattande biståndet till Kotmale ges stöd bl a till 

landsbygdsutveckling och utbildning. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 155 210 
Ingående reservation 13 25 

Summa 168 235 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Landsbygdsutveckling I 5 
Utbildning 9 12 
Konsultfond 2 5 
Importstöd. bundet (KotmaleJ 135 190 
Ovrigt I 

Summa 148 212 

Utgående reservation 25 23 

Reservationen var vid utgången av 1982/83 20 milj kr mot 13 milj kr året 

dessförinnan. Reservationen som helt hänförs till icke-Kotmale projekt, 

förväntas tv ligga kvar på nuvarande nivå. 

Vattenkraft 

Sveriges bistånd till Sri Lanka domineras sedan 1978 av stöd till vatten

kraftsprojektet Kotmale. Detta projekt är en del av Sri Lankas stora 

satsning på att minska sitt beroende av oljeimport, att säkra energiförsörj

ningen, bl a till industrin, att öka landets bevattnade jordbruksområden, att 

medge en tredje risskörd per år och därmed höja livsmedelsproduktionen 

samt främja sysselsättningen. Kotmale, som omfattar en dammanläggning, 

tunnelsystem, turbiner mm, beräknas producera ca 134 MW. 

I juli 1982 ingicks ett sexårigt insatsavtal mellan Sri Lanka och Sverige 

om det totala svenska stödet till Kotmale som, i enlighet med riksdagens 

beslut, får uppgå till högst 1 395 milj kr. För budgetåret 1983/84 uppgår 

stödet till Kotmale till 190 milj kr och 1984/85 till 250 milj kr. Merparten av 

stödet är bundet till upphandling i Sverige. 

Sri Lanka skall svara för samtliga lokala kostnader. projektets ränte

kostnader samt också kostnaderna för de elektriska och mekaniska leve

ranser som ingår i projektet. Den kommersiella kredit som Sri Lanka 

upptagit i Sverige för finansieringen av dessa leveranser garanteras med 

biståndsanslaget som säkerhet. 
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I enlighet med den överenskommelse som träffats med Sri Lanka skall 

projektet färdigställas vid mitten av 1985. En av Sverige tillsatt oberoende 

expertgrupp följer projektgenomförandet. 

Landsbygdsutveckling 

I syfte att nå ut med biståndet till de fattigaste. stöder Sverige sedan 1979 

ett distriktsutvecklingsprogram i Mataradistriktet i den södra tättbefolkade 

delen av landet, som bl a bebos av tamiler. Under 1982/83 utnyttjades det 

svenska stödet främst till jordbruksrådgivning, till utbildning av småbru

kare, upprustning av småfabriker, förbättring av vägar, bevattningsanlägg

ningar mm. Stöd planeras även för andra delar av landsbygden. 

Undervisning 

I syfte att förbättra sysselsättningen i landet bidrar Sverige till yrkesut

bildning och ger stöd till ett förmansinstitut och lärarutbildning på Sri 

Lanka. Vidare ges undervisningsstöd till handikappade barn. 

Bistånd utanför landramen 

SAREC finansierade 1982/83 ett forskningsprojekt avseende vattenbuf

felsavel i syfte att få fram bättre dragdjur för det lankesiska jordbruket. 

Bland de enskilda organisationer som är verksamma i Sri Lanka finns 

Ungdomens Nykterhetsförbund, Swedish Co-operative Centre och Syn

skadades Riksförbund. Verksamheten omfattar bl a undervisning och häl

sovård. 

16 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Ekonomisk och social utveckling 

BNP per capita ökade från 650 dollar 1979 till 690 dollar 1980. Bytesba

lansen var positiv 1979 men förbyttes i underskott 1980 och 1981, 116 resp 

118 milj USdollar 

Swazilands ekonomiska tillväxt har varit anmärkningsvärt hög sedan 

självständigheten 1968. Ekonomin växte i genomsnitt med 7 % i reala 

termer under 1970-talct. Swazilands höga BNP och tillväxtsiffror är bla 

resultatet av lyckosamma investeringar för exportproduktion, främst soc

ker men även pappersmassa. Sedan 1980 har tillväxtstakten emellertid 

halverats. Nedgången beror på att Swazilands största exportprodukt, soc

ker, har tjänat in mindre valuta än tidigare pga låga världsmarknadspriser. 

Valutareserven har minskat drastiskt och motsvarade drygt en månads 
import 1982. 

De stora investeringsprojekt som genomförts har inte påverkat syssel

sättningen i någon större grad. Inkomstklyftorna är därför fortfarande 

stora mellan människor verksamma i den moderna och den traditionella 
sektorn. Trots regeringens ambition att väsentligt öka stödet till den tradi

tionella sektorn, speciellt jordbruket, har dess ekonomiska betydelse mins

kat. Detta betyder att inte heller den traditionella sektorn står öppen för 

nya arbetssökanden. Landets arbetslöshet fortsätter därför att öka liksom 

utflyttningen av arbetskraft till Sydafrika. Denna situation förvärras av att 

en ökande andel av det överskott som skapas i den traditionella sektorn 

förs över och investeras i den moderna sektorn. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbete med Swaziland inleddes 1969. Fram till 1982/83 

har ca 90 milj kr utbetalats. Medelsramen för samarbetet har sedan 1977/78 

varit 10 milj kr om året. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 

Anslag 
Ingående reservation 

Summa 

Fördelning 

Undervisning 
Småindustri 
Jordbruk<FAOJ 
Förvaltningsbistånd (U NDPl 
Utbildnings planering 
Regionalt vägprojekt 

Summa 

1982/83 

10,0 
5,7 

15,7 

Utbetalt 
1982/83 

4,3 
0.6 

4,9 

1983/84 

10.0 
10,8 

20,8 

Planerat 
1983/84 

3, I 
0.3 
6.0 
2, I 
3,5 
3,6 

18,6 
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Huvuddelen av biståndet har gått till undervisningssektorn. Lantbruks

fakulteten har fått svenskt stöd genom F AO sedan 1974. Fakulteten har ca 

300 elever. Sverige finansierar drygt hälften av ett 20-tal utländska lärare/ 

forskare. Antalet inhemska lärare har gradvis ökat i projektet. 

Sedan 1977 har SIDA stött ett program som skall förse Swaziland med 

klassrum och lärarbostäder för primärskolan. Hittills har sammanlagt 15,2 

milj kr beviljats. En del av det svenska stödet har administrerats av 

UNESCO. Inom ramen för detta stöd har Swaziland fått resurser att sätta 

upp en skolbyggnadsenhet inom undervisningsministerict. Stödet har 

främst utgått som personalbistånd. fordon och kontorsutrustning. Under 

perioden 1976/77-1980/81 har 6 milj kr av stödet utbetalats direkt till 

Swaziland för att rusta upp och bygga lokaler för primärskolan. 

För perioden 1977/78-1981182 har vidare 8, 1 milj kr använts till en insats 

för läroplansutveckling för sekundärskolans lägre klasser. Arbetet omfat

tar ämnena hemkunskap, slöjd, samhällskunskap och naturkunskap. 

Svenska experter har deltagit i detta arbete. 

Avtal har nu ingåtts om stöd till utbildningsplanering omfattande I milj 

kr under tre år. Insatsen sker delvis i samarbete med UNESCO. 

Genom småindustriprogrammet lämnas stöd till ett glasbruk, ett företag 

för tillverkning av mätinstrument. ett möbelsnickeri och ett företag för 
tillverkning av stängsclduk. 

Sedan 1969 har stöd lämnats till förvaltningsbistånd genom UNDP. 

Nuvarande avtal, 1979/80-1982/83, omfattar 2.2 milj kr. 

Swaziland och M0<;:ambique samarbetar om en väg mellan hamnstaden 

Matola i M0<;ambique och Swazilands vägnät. Förbättringen av vägen har 

av praktiska skäl delats upp i två projekt. För närvarar.de planeras svenskt 

stöd för att delvis finansiera asfaltering av den swaziska vägen. Det svens

ka bidraget är ca 24 milj kr. varav hälften tas från anslaget för regionala 

insatser och resten från tandramen. 
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Ekonomisk och social utveckling 

De bakomliggande orsakerna till den ekonomiska tillbakagången i Tan

zania utgörs av en kombination av såväl tillfälliga som strukturella fakto

rer. Torka, den östafrikanska gemenskapens sammanbrott, kriget i 

Uganda, oljeprishöjningar och den internationella recessionen är exempel 

på viktiga faktorer. Även den ekonomiska politik som Tanzania fört under 

1970-talet har i mångt och mycket bidragii till den ekonomiska krisen. 

Nedgången har nu också till stor del blivit självgenererande. Tanzanias 

exportinkomster fortsätter att minska och beräknas 1982 i nominella 

termer utgöra mindre än två tredjedelar av inkomsterna vid den akuta 

krisens början 1979. Trots att importen kraftigt beskurits har handelsba

lansunderskottet de senaste fem åren överstigit inkomsterna från expor
ten. De minskade exportinkomsterna från jordbruket har sin förklaring i att 
produktionen av de viktigaste exportgrödorna halverats under den senaste 

treårsperioden. Uppköpspriserna har varit låga och inte stimulerat ökad 
produktion. Satsningen på en basindustristrategi förutsatte i sin inlednings
fas en betydande utländsk import. Då denna import nu kraftigt beskurits 
har produktionen avstannat. Kapacitetsutnyttjandet uppgår till mellan 25 

och 35 %. 
Den minskande ekonomiska aktiviteten har lett till en statsfinansiell 

kris. Trots de senaste årens försök till restriktivitet med nyinvesteringar 

har budgetunderskottet vuxit. För att upprätthålla budgetbalansen har 

statens upplåning inom det egna bankväsendet ökat och beräknas för 

1982/83 ha utgjort en tredjedel av utgifterna. Detta har spätt på inflationen 

som tillsammans med uteblivna löneökningar och en allmän bristsituation 
skapat missnöje bland befokningen. 

De minskade budgetinkomsterna kan leda till en snabb försämring av de 

sociala landvinningar som Tanzania åstadkommit. Behovet av ett fortsatt 

kraftigt biståndstlöde för att upprätthålla den sociala servicen är stort. 

Tanzania erhåller numera i stort sett inga utländska krediter. Vid slutet 

av 1970-talet fick landet betydande utländska lån och fördröjde betalning

arna i ett försök att överbrygga den ekonomiska krisen. Detta har nu lett 

till en skuldtjänst som för 1982 motsvarar en tredjedel och för 1983 närma

re hälften av exportinkomsterna. Betalningsfördröjningarna hade 1982 

ökat till över 2,5 miljarder kr. 

Regeringen har utformat ett program för att sanera ekonomin, vilket har 

börjat verkställas. Diskussion har en längre tid pågått med IMF i syfte att 

nå fram till en överenskommelse om betydande krediter. Någon uppgörel

se har emellertid hittills inte kommit till stånd. Handeln medjordbrukspro

dukter har liberaliserats. Beslut finns om att kooperation med uppgifter 

bl a inom marknadsföringen skall återinföras. Uppköpspriserna på jord

bruksprodukter har i reala termer ökat och ytterligare ökningar utlovats. 

Valutan devalverades i juni med 20% men betraktas fortfarande som 

kraftigt övervärderad. 
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Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till Tanzania regleras av ett två-årigt avtal för 

1983/84-1984/85, avseende årliga ramar på 460 milj kr. Sverige är tillsam

mans med Världsbanken den största biståndsgivaren. 

Den ekonomiska krisen har medfört förändringar också av det svenska 

biståndet; importstödet ökar, satsningen på produktiva sektorer prioriteras 

samtidigt som insatser för att bibehålla och underhålla de sociala framste

gen fortsätter. Nya projekt har skjutits på framtiden. 

Importstödet har under de senaste åren, pga Tanzanias akuta importbe

hov, ökat och uppgår till nära en tredjedel av medelsramen. Andra huvud

komponenter för biståndet är industri- och undervisningssektorerna. Stö

det till skogsbruk, vattenförsörjning. energi och telekommunikationer fort

sätter. Samarbetet inom hälsosektorn är inne i ett avslutningsskede. I syfte 
att höja kvaliteten inom förvaltningen finansieras personalbistånd inom 

förvaltningsstödct samt en konsultfond. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Di.~ponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 440 460 
Ingående reservation 129 128 

Summa 569 588 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Industri 111,7 162.1 
Undervisning 43,I 50,6 
Y rkesutbildning 27.4 17.6 
Vattenförsörjning 26,6 46.5 
Skogs- och lantbruk 40,7 42,0 
Hälsovård och nutrition 8.0 12,8 
Förvaltningsstöd och konsultfond 15.9 27,3 
Importstöd 152.5 171.7 
~raftförsörjning 37.0 
Ovrigt 14.8 21.0 

Summa 440,7 588,6 

Utgående reservation 128,3 0 

Reservationen, som är justerad med hänsyn till förskottsbetalningar, 

förklaras till stor del av förseningar inom stödet till pappers- och massafa

briken i Mufindi. 

Importstöd 

Det svenska importstödet är av avgörande betydelse för Tanzania och 

svarade 1982 för en fjärdedel av landets totala import utom olja. Prioritet 

har givits till import för rehabilitering av utvalda befintliga industrier, för 

produktionen inom exportjordbruket. till industrier baserade på lokala 

råvaror, till transportsektorn samt för konsumtionsvaror som skall stimu-
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lera bönderna till ökad produktion. För 1983/84 är 80 milj kr bundet till 

upphandling i Sverige. Under de senaste åren har bl a papper, handelsgöd

sel, teleutrustning samt reserv- och monteringsdelar till lastbilar levererats 

från Sverige. Upphandlingen i Sverige under importstödet 1982/83 uppgick 

till 103 milj kr av totalt utbetalade 152 milj kr. 

Industri 

Även inom industrisektorn används en allt större del av biståndet för att 

säkra driften i utvalda befintliga industrier genom rehabiliteringsåtgärder 

och inköp av råvaror. Produktionen inom den av bl a Sverige finansierade 

pappers- och massafabriken i Mufindi beräknas kunna sättas igång under 

1984. Svenskt bistånd har anslagits för driften av fabriken. Inom småindu

striprogrammet har 25 företag etablerats med stöd från svenska systerföre

tag. Bidraget till serviceinstitutioner för industrin samt till utvecklingsban

ken, TIB, har trappats ned. 

Undervisning 

Med hjälp av främst svenskt stöd har Tanzania lyckats minska analfabe

tismen märkbart. Det svenska biståndet har under de senaste åren bl a 

bidragit till produktion av 9 milj läroböcker samt utbildning av 35 000 

primärskolelärare. Utbildningen vid yrkesutbildningscentrat i Moshi star

tades under hösten. Den ekonomiska krisen har allmänt sett lett till en 

försämring av utbildningskvaliteten. 

l/attenförsörjning 

Sverige har alltsedan biståndssamarbetet inleddes stött utbyggnaden av 

landsbygdens vattenförsörjning. Härigenom har antalet människor som 

har tillgång till anläggningar för rent vatten fördubblats mellan 1975-1980. 

Drift och underhåll av många anläggningar har emellertid varit bristfälliga. 

Det svenska biståndet koncentreras alltmer till de tre regionerna runt 

Viktoriasjön, där tonvikten ligger på drifts-, underhålls- och rehabilite

ringsåtgärder. 

Bistånd utanför landramen 

Svenska enskilda organisationer är engagerade i ett trettiotal projekt 

inom bl a hälsovårds-, undervisnings- och landsbygdsområdena i Tanza

nia. Under 1982 beviljades totalt cirka 19 milj kr för dessa organisationers 

arbete. 

Genom SAREC stödjs Tanzanias centrala forskningsråd och samarbete 

mellan forskningsinstitutioner i Sverige och Tanzania med sammanlagt 3,5 

milj kr per år. 
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Befolkning 

Befolkningstillväxt/år 

BNP/invånare 

Offentligt nettobistånd/person 

- Totalt (exkl östländer) 

- Sverige 

57 milj (1982) 

2.4% (1982) 

190 dollar (1982) 

25 kr (1982) 

ca 6 kr (1981/82) 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 250 

Ekonomisk och social utveckling 

Trots att en negativ ekonomisk utveckling under 1970-talets senare år 

kunnat vändas till tillväxt har BNP per invånare minskat pga befolknings

ökningen. En viss förbättring inträdde dock under 1982. Lönerna har 

utvecklats positivt framför allt för industri- ochjordbruksarbetarna. Samti

digt har emellertid levnadsomkostnaderna och inkomstskillnaderna ökat. 

De förhållandevis lågt betalda statstjänstemännen har kompenserats ge

nom ett för staten kostsamt subsidiesystem. Betalningsbalansunderskottet 

är fortsatt stort, även om en förbättring inträtt under 1982, tack vare 

kraftigt ökad export till det konvertibla valutaområdet. De enskilda provin

sernas möjlighet att göra utrikesaffärer har verkat stimulerande på ekono

min. Skatteuppbörden har det senaste året utsträckts till tidigare skattefria 

ekonomiska aktiviteter för att öka statsinkomsterna och göra det möjligt 
att fortsätta minskningen av budgetunderskottet. Den största utgiftsposten 
i statsbudgeten gäller hälsovård och utbildning. 

Framgångarna inom jordbruket fortsätter, och ambitionen är att ytterli
gare förbättra tillgången på livsmedel. Industriproduktionen har ökat myc
ket tack vare högre produktivitet i den lätta industrin och minskad byrå
krati. Kapacitetsutnyttjandet är emellertid fortsatt lågt. Råvaror saknas, 
energitillförseln är bristfällig och handelsembargo och valutabrist har 

omöjliggjort införskaffande av erforderliga insatsvaror och reservdelar. 

Härtill kommer transportproblem inom landet. Vietnam har hos den sk 

Paris-klubben begärt uppskov med betalning av utestående skulder till det 

konvertibla valutaområdet. Överenskommelse med IMF om ett stabilise

ringsprogram försvåras av det stora budgetunderskottet och Vietnams 

ekonomiska och politiska isolering efter inmarschen i Kampuchea. Skuld
tjänsten har minskat från 96 % av exporten 1981 till drygt 70 % 1982. För 

det konvertibla valutaområdet gäller en skuldtjänst på ca 200%. Vietnams 

förmåga att bibehålla den uppåtgående trenden i ekonomin beror mycket 

på tillgången till utländskt kapital på förmånliga villkor för att minska 

budgetunderskottet och öka statsinkomsterna utan att hämma den ekono
miska aktiviteten. 

Sveriges bistånd 

Utvecklingssamarbetet med Vietnam regleras av ett tvåårigt avtal för 

1983/84 och 1984/85 som omfattar 365 milj kr för vartdera året. Hittills har 

3.4 miljarder kr utbetalats sedan utvecklingssamarbetet mellan Sverige och 

Vietnam inleddes 1970171. 
Huvuddelen av biståndet gäller fortsatt stöd till skogsindustriprojektet i 

Vinh Phu <Bai Bang), sjuk- och hälsovård, samt importstöd och en konsult

fond. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 
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Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 345 365 
Ingående reservation 308 278 

Summa 653 643 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Sjuk- och hälsovård 24 53 
Skogsindustri 204 208 
Importstöd 140 150 
Utbetalningar av tidigare års importstöd (188) 
Konsultfond 7 8 
Utrymme för nya insatser 36 

Summa 375 643 

Utgående reservation 278 0 

Reservationen har minskat men är fortfarande förhållandevis stor. bero

ende på eftersläpande utbetalningar inom importstödet och längre plane
ringstid än beräknat för nya insatser. Reserverade medel kommer att tas i 

anspråk när insatser inom bl a energiområdet som nu är under beredning 

kommer igång. 

Sjuk- och hälsovård 

Under hösten 1980 togs de två svenskfinansierade sjukhusen. som hit

tills kostat 300 milj kr. i drift. Barnsjukhuset i Hanoi är planerat både som 

centralt remissjukhus och nationellt utbildnings- och forskningscentrum 

för barnsjukdomar. Allmänsjukhuset i Uong Bi skall ge vård och behand

ling åt befolkningen i den omgivande kolgruve- och industriregionen. Sjuk

huset skall också bidra till vidareutbildning av sjukvårdspersonal samt till 

yrkesmedicinsk forskning. Det fortsatta hälsobiståndet gäller driftsstöd till 

de två sjukhusen. en förstärkning av primärhälsovården på landsbygden i 

norr samt användning och tillverkning av läkemedel. En växande del av 

hälsobiståndet planeras. genomförs och följs upp med hjälp av svensk 

expertis. 

Skogsindustri 

Pappers- och massafabriken i Vinh Phu (Bai Bang) invigdes i november 

1982. Fram till månad 1983 har 27500 ton papper, 5100 ton massa och 

146000 MWh producerats. För 1983 förutses en produktion på 14500 ton 

papper och 10 250 ton massa. Det fortsatta stödet till Vinh Phu-projektet 

regleras av ett tvåårigt insatsavtal för 1983/84 och 1984/85 som omfattar 

drygt 300 milj kr inom ramen för det för projektet anvisade totalbeloppet 

på 2 miljarder kr. Sedan investeringarna slutförts kommer antalet utländs

ka experter att minska från ca 350 personer när de var som flest till drygt 

100. Tillförseln av virke och transporter av råvaror kommer att ägnas 

särskild uppmärksamhet inom det fortsatta skogsindustribiståndet. Projek-
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tet beräknas ge arbete åt 20000 människor i fabriksanläggningarna och i 

skogsbruket. Pappersproduktionen beräknas vid full drift till 55 000 ton per 

år. Det innebär en fördubbling av nuvarande pappersproduktion i Viet

nam. 

Insatser i anslutning till Vinh Phu-projektet är under beredning, nämli

gen ett bostadsområde för vietnamesisk arbetskraft med familjer. en yrkes

skola, vägförbättringar, råvarutransport och lokal framställning av alun. 

Importstöd 

Importstödet uppgår under budgetåret 1983/84 till 150 milj kr, varav 75 

är bundna till upphandling i Sverige. Det bundna biståndet har under 

1982/83 främst använts för import av papper och pappersmassa, råvaror 

för läkemedelsframställning och reservdelar för två av UNDP administre

rade rehabilitcringsprojekt. Det obundna importstödet har i första hand 

gällt textilier, garn och råvaror för framställning av insektsbekämpnings

medel. 

Övrigt 

Ett inledande stöd inom energiområdet har förekommit inom importstö

det, bla i samarbete med UNDP. för rehabilitering av kraftförsörjningen i 
söder. Förutsättningarna för svenskt stöd till mindre vattenkraftverk i 

centrala och södra Vietnam prövas av SIDA. 

Bistånd utanför landramen 

Vietnam har under 1982/83 erhållit 8,8 milj kr i katastrofbistånd varav 3 

milj kr bilateralt och resten genom enskilda organisationer. Forsknings

samarbete genom SAREC pågår sedan 1977, främst genom institutions

samarbete inom mikrobiologi och geoteknik och omfattar för åren 1982/83 

och 1983/84 sammanlagt 4 milj kr. 
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BNP/invånare 
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- totalt 

- Sverige 

5,85 milj (1981) 

3,1 % (1970-80) 

600 dollar (1981) 

206 kr (1979) 

28 kr ( 1982/83) 
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Ekonomisk och social utveckling 

BNP per capita ökade från 510 US dollar 1979 till 580 US dollar 1980. 
De ekonomiska förhållandena i Zambia är mycket svåra. Under 1970-ta

let reducerades den reella per capita-inkomsten till ca hälften. Sedan slutet 
av 1970-talet lider landet akut brist på utländsk valuta, vilket leder till 

minskad försörjning med insatsvaror och därmed minskad totalproduk

tion.· 

Inom många statliga institutioner tar lönerna i anspråk en allt större del 

av resursutrymmet på bekostnad av andra nödvändiga insatser. 

Landet är i akut behov av nya stora lån från utlandet. Förhandlingar med 

IMF pågår sedan länge. Hittills vidtagna åtgärder (devalvering, minskad 

prisreglering, minskade statsutgifter) är led i försöken att bana väg för ett 

nytt IMF-lån. Ett sådant lån på ca 1500 milj kr har erhållits 1983. 
Landets ekonomiska svårigheter har återspeglats i social oro och kon

flikter mellan landets relativt starka fackföreningsrörelse och regeringen. 
Grunden till Zambias ekonomiska svårigheter är att efterfrågan på lan

dets två viktigaste exportprodukter, koppar och kobolt, kraftigt försvagats 
och att priserna på dessa produkter minskat drastiskt. Med 100 som bas 
1970 hade Zambias bytesförhållande 1981 sjunkit till endast 31. 

Sveriges bistånd 

Sedan utvecklingssamarbetet inleddes 1965/66 har tom budgetåret 

1982/83 ca 890 milj kr utbetalats i bistånd till Zambia. Därutöver har cirka 

80 milj kr lämnats i katastrofbistånd. för biståndsinsatser genom enskilda 

organisationer samt forskningssamarbete. Utvecklingssamarbetet med 

Zambia regleras av ett tvåårsavtal avseende kalenderåren 1984 och 1985 

omfattande totalt 350 milj kr. 
Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 165 175 
Ingående reservation 29 4 

Summa 194 179 

FörddninR Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Jordbruk 106 104 
Hälsovård 22 38 
Utbildning 20 28 
Importstöd 23 32 
Personal 17 JO 

Summa 188 212 

Utgående reservation 6 
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Jordbruk 

Stödet omfattar integrerad landsbygdsutveckling, kooperation, produk

tionsrådgivning och lantbruksutbildning, utsädesproduktion och lantmä

teriverksamhet. 
Sektorstöd påbörjades inom jordbrukssektorn år 1978. Stödet expande

rade kraftigt fram till 1982, varefter en konsolidering har ägt rum. En stor 

del av biståndet går via sk institutionellt samarbete. Detta gäller koopera

tion, ett utsädesprogram och lantmäteri. I övrigt lämnas stöd till främst 

integrerad landsbygdsutveckling, utbildning och rådgivning. Stor vikt 

läggs vid att småbönder nås inom de statliga delprogrammen. 
Programmet för landsbygdsutveckling har höjt produktionen. Den ko

operativa rörelsen har fått växande betydelse och svarar nu för merparten 
av den saluförda mängden majs i landet. Den kooperativa skolan i Lusaka 

och jordbruksinstitutet i Mpika är färdigbyggda och i full verksamhet. 
Under 1980 har stödet till jordbruksutbildningen utvidgats till att omfatta 
också andra skolor samt den nationella rådgivningsverksamheten, med 
särskild inriktning på småbrukare. Ett utsädesbolag med bl a Svalöf AB 

och Swedfund som delägare har bildats. 
På grund av stödets relativa storlek, kontinuitet och karaktären har 

också en dialog kunnat föras i olika frågor inom jordbrukspolitiken, såsom 

prisfrågor. kooperationens inköps- och försäljningsmarginaler mm. 

Lantmäteriet i Zambia har i samarbete med lantmäteriverket i Sverige 

tagit fram kartor för planering av landsbygdsutvecklingen. 

Hä/s(n·ård 

Inom hälsosektorn har stöd främst lämnats till uppbyggnad av primär

hälsovården på landsbygden. Stöd har därvid lämnats till byggande och 

upprustning av hälsocentraler liksom till utbildning av personal för primär

hälsovården. Stöd har givits på områdena hälsoplanering, nutrition. trans

porter och medicinförsörjning. 
Under året har byggnadsdelen gått långsammare än beräknat, medan 

utbildningsdelen har fungerat utmärkt. Man har snart utbildat ca I 000 

byhälsovårdare. 

Undervisning 

1980 ingicks avtal om sektorstöd på undervisningsområdet om koncen

tration till primärundervisning och till undervisning av handikappade ele

ver. Avsikten med sektorstödet och dess huvudinriktning på primärunder

visning är att det skall stå i samklang med de svenskstödda insatserna på 

jordbruksområdet och inom hälsovården. Det skall därmed bidra till att 

bättre tillgodose basbehoven på den hittills eftersatta zambiska landsbyg

den. 
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Personalbistånd 

Det svenska biståndet till Zambia har varit mycket personalintensivt. 
Under de senaste åren har dock personalbiståndet minskat, bl a till följd av 

en strävan att avveckla personalinsatser utanför de tre koncentrationsom

rådena. Personal- och konsultfonden används huvudsakligen för stipen

dier, vilka möjliggör för ett stort antal zambier att få vidareutbildning 

utomlands. Härigenom kan främst den zambiska statsapparaten stärkas på 

sikt. Den zambiska plankommissionen. som förvaltar fonden, har under 

året lagt större vikt vid stipendieprogrammet än under tidigare år. Fonden 

används även för institutionellt samarbete med Sverige inom kraft- och 

transportområdena. 

Importstöd 

Importstöd infördes 1977. I början avsattes betydande belopp till import
stöd men från 1980 har dess andel sjunkit. För vart och ett av åren 1982 och 
1983 har 20 milj kr avsatts för importstöd. Det bundna importstödet på 15 
milj kr per år används i sin helhet för att bygga upp landets kapacitet för 
tillverkning av järnvägsvagnar i Zambia. 

Zambia är det av samarbetsländerna i Afrika som under 1970-talet haft 
den största handeln med Sverige. Landet har genom åren gjort betydande 

upphandlingar i Sverige med biståndsmedel. Upphandlingen har främst 

gällt teleutrustning, järnvägsvagnar, fordon, reservdelar och papper samt 

konsulttjänster. Återflödet av biståndsmedel från Zambia tilf Sverige har 

därför genomgående legat på en hög nivå. Under budgetåret 1982/83 mins

kade återflödet emellertid från tidigare 70 % till under 50 %. En stor del av 

återflödet är personalbistånd. 
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Ekonomisk och social utveckling 

Den ekonomiska och politiska stabilitet som kännetecknat de första 

självständighetsåren för Zimbabwe har under det senaste året utsatts för 

svåra påfrestningar. De interna motsättningarna mellan ZAPU och ZAN U 

förstärktes märkbart, när armeenheter i februari-mars genomförde upp

rensningsaktioner mot sk dissidenter i det huvudsakligen ZAPU-trogna 

Matabeleland. Våld och övergrepp på civilbefolkningen ledde bla till en 

kraftig flyktingström till Botswana. Situationen i Matabeleland har förbätt

rats men fortfarande rapporteras om såväl dissidentdåd som övergrepp 

från armen. 

Zimbabwes ekonomiska situation har gradvis försämrats. Tillväxten i 

ekonomin har stagnerat och från en rekordartad tillväxt på över 10% för 

1980 och 1981 har BNP ökat med drygt 2%_1982 och för 1983 beräknas en 

minskning av BNP. Orsakerna till denna dän:ipning av tillväxten i ekono
min hänger bl a samman med utflyttning· av vit yrkesutbildad personal. De 

viktigaste orsakerna står dock att finna i ett ökande betalningsbalansun
derskott i kombination med missväxt. Betalningsbalansunderskottet för 

1982 överstiger 4 miljarder kr. Priserna på Zimbabwes viktigaste export

varor, jordbruksprodukter och mineraler, har som en följd av den interna
tionella lågkonjunkturen sjunkit. Zimbabwe har ånyo drabbats av torka. 

vilket minskat jordbruksproduktionen och lett till att det stora majsöver

skottet som bidrog till exportökningen tidigare år, nu eliminerats. För att 

minska underskottet i utrikeshandeln har importen kraftigt beskurits. In

dustriproduktionen har härigenom stagnerat. Strävanden att hålla handels

balansunderskottet nere har medfört att Zimbabwe lånat upp stora belopp 

på den internationella valutamarknaden. Skuldtjänstens andel av exporten 

ökar snabbt och beräknas i år uppgå till 26 %. 

Under våren 1982 nåddes en överenskommelse med IMF om en kredit 

på nära 3 miljarder kr." Detta tillsammans med landets ekonomiska poten

tial samverkar till att Zimbabwe fortfarande betraktas som kreditvärdigt. 

Budgetunderskottet i kombination med en hög efterfrågan har medfört 

att intlationstakten stegrats och att priserna ökade med 18 % 1982. Syssel

sättningsnivån har kunnat upprätthållas inom alla sektorer utomjordbruks

sektorn, då stora grupper av lönearbetare på kommersiella farmer blivit 

uppsagda. Omfördelningen av jordbruksområden till de jordlösa på lands

bygden går långsamt. Den höga inflationen har medfört att det reala värdet 

av minimilönen nu torde ligga under nivån vid självständigheten. 

Sveriges bistånd 

Det svenska biståndet till staten Zimbabwe inleddes i och med att landet 

blev självständigt 1980. Totalt hart om 1982/83 cirka 170 milj kr utbetalats 
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för utvecklingssamarbete. I juni 1983 slöts ett tvåårigt biståndsavtal för 

perioden 1983/84-1984/85 avseende 125 milj kr vardera året. 

Samarbetet syftar till att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga på 

landsbygden, genom stöd till undervisnings- och hälsovårdsornrådena. 

samt till den moderna sektorn genom stöd till import och till en personalc 

och konsultfond. 

Medelsfördelningen framgår av följande tabell (milj kr): 

Disponibelt 1982/83 1983/84 

Anslag 110 125 
Ingående reservation 51 80 

Summa 161 205 

Fördelning Utbetalt Planerat 
1982/83 1983/84 

Hälsovård 15 54 
Undervisning 38 55 
Personal- och konsultfond 7 44 
Importstöd 21 52 

Summa 81 205 

Utgående reservation 80 0 

Allt sedan biståndet inleddes har betydande reservationer uppstått. vil

ket är en följd av problemen inom den helt nya administrationen. 

Hälsol'ård 

Tonvikten inom biståndet till hälsosektorn ligger på att främja utveck

lingen av primärhälsovården på landsbygden. På grund av torkan har 

undernäringen bland barn och vuxna ökat. Det svenska biståndet har 
därför i högre utsträckning än tidigare riktats mot ett tilläggskostprogram 

för barn under fem år. Cirka 170000 barn beräknas genom programmet få 
tilläggskost. Ett landsomfattande vaccinationsprogram har inletts och över 

200000 vaccinationer genomförs per månad. Biståndet används också för 

att förbättra villkoren för de handikappade i samhället. I övrigt utnyttjas 

biståndet för utbyggnad av hälsocentraler. läkemedclsförråd och personal
bostäder. 

Underl'isning 

Biståndet syftar till att förbättra standarden inom primär- och sekun

därskolan. Hittills har dessutom en stor del av stödet medverkat till en 

betydande återuppbyggnad av under befrielsekriget förstörda skolor och 

lärarbostäder samt till 8 flyktingskolor. Kvaliteten inom undervisningen 
förbättras bl a genom det svenska stödet till produktion av lokalt anpas
sade läromedel. Insatser inom förvaltningsutbildningsområdet syftar till att 

höja effektiviteten inom den statliga förvaltningen. 
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Importstöd 

Importstödet är i sin helhet bundet till inköp i Sverige. I syfte att lindra 

konsekvenserna av torkan kan importstödet använda till inköp av borrig

gar för vattenbrunnar. I övrigt har importstödet finansierat telefonväxlar, 

utrustning till en nationell kontrollcentral för eldistributionen samt till den 

privata sektorn. 

Personal- och konsultfond 

Denna fond är till största delen bundet ii'll Sverige. Den större delen av 

fonden används för vägsektorn genom personal inom vägförvaltningen och 

en konsultstudie för att förbättra transportnätet. Svensk personal direktan

ställs via biståndsfinansiering för att fylla väsentliga luckor inom zimbab

wesiska myndigheter. Fonden används också för statistiksamarbetet och 

konsultstudier på gruvområdet. 

Bistånd utanfiir tandramen 

Ett flertal svenska organisationer bl a Svenska Missionsrådet, Sveriges 

Kyrkliga Studieförbund, Swedish Volunteer Services. Afrikagrupperna 

och Luthcrhjälpen, bedriver utvecklingssamarbete i Zimbabwe och er

håller bistånd. SAREC lämnar stöd till ett utvecklingsinstitut och till 
forskningsprojekt. Genom det svenska biståndet till det regionala samarbe

tet i Södra Afrika kommer en mikrovågslänk, en internationell televäxel 

och finansiering av studentbostäder i Harare, Zimbabwe till godo. Olika 

kulturprojekt främjas genom medel från anslagsposten Särskilda program. 

Som en följd av torkan beviljade regeringen under våren katastrofbistånd 

med 3,6 milj kr. BITS har beviljat förmånliga krediter till Zimbabwe 

omfattande totalt 131 milj kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 261 

ANDRA ANSLAGSPOSTER 

Regionala insatser 

Regionalt ekonomiskt samarbete i södra Afrika 

Södra Afrika präglades under 1970-talet av kampen för självständighet i 

Angola. Mo<;ambique och Zimbabwe och mot rasism och minoritetsstyre i 

Sydafrika och Namibia. Ett nära politiskt samarbete utvecklades mellan de 

sk frontstaterna i regionen (Angola, Botswana, M0<;ambique, Tanzania 

och Zambia), framför allt i kampen för Zimbabwes självständighet. Efter 

Zimbabwes frigörelse förbättrades förutsättningarna för ett ekonomiskt 

samarbete mellan staterna i regionen. Ett sådant samarbete inleddes 1980 

inom ramen för konferensen för utvecklingssamarbcte i södra Afrika 

(Southern African Development Co-operation Conference. SADCC). För

utom frontstaterna deltar även Lesotho, Malawi och Swaziland. 

Målet är bl a att minska det starka beroendet av Sydafrika när det gäller 

transporter. sysselsättning. kapital. teknologi och handel. Bildandet av 

SADCC måste anses som ett bakslag för Sydafrikas egna planer på att 

förstärka sin roll i regionen. Sydafrika har svarat med väpnade attacker 

eller stöd till sabotageaktioner i grannländerna. En del av dessa sabotage 

har varit direkt riktade mot transportleder, som· är centrala i SADCC

samarbetet. SADCCs arbetsmetod är att samarbeta om konkreta projekt 

utan att bygga upp stora mellanstatliga institutioner. En transportkommis

sion etablerades i Maputo 1981 och ett SADCC-sekretariat i Gaborone 

1982. För de övriga sektorerna sköts samordningen av de olika länderna 

med hjälp av enheter i respektive fackministerier. Tretton samarbetsområ

den har hittills fastlagts, varav transporter och kommunikationer är de 

viktigaste. Vid ett möte i Lesothos huvudstad Maseru i januari 1983, med 

deltagande av representanter på hög nivå från SADCC-liinderna och ett 

50-tal i-länder och internationella organisationer, presenterades ett antal 

projekt som gäller livsmedelsförsörjning och industri samt studier på bl a 

energiområdet. Utfästelser om finansiering av nya projekt till ett värde av 

mellan 160 och 200 milj US dollar gjordes vid Maseru-konferensen. 

Sveriges bistånd 

En särskild anslags post för stöd till regionalt samarbete infördes 1981/82 

då 60 milj kr anslogs. Budgetåret 1982/83 höjdes anslagsposten till 100 milj 

kr. varav 15 milj kr för Östafrikanska utvecklingsbanken. EADB. För 

1983/84 har anslagsposten höjts till 115 milj kr, samtidigt som det angavs 

att SIDA i sin fortsatta beredning av SADCC-insatser bör räkna med en 
planeringsram på 110 milj kr för budgetåren 1984/85 och 1985/86. Vid 

Maseru-konferensen gjordes en svensk utfästelse om 330 milj kr för treårs

perioden 1983/84-1985/86. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 262 

Det svenska stödet inriktas på projekt som länderna inom SADCC-grup

pen presenterar inom sina samarbetsområden. Målet med insatserna är att 

minska SADCC-ländernas beroende av Sydafrika och omvärlden samt öka 

samarbetet i regionen. Insatserna motiveras sålunda huvudsakligen av 

oberoendemålet, medan övriga mål för biståndet kommer i andra hand. 

Jnom transport- och kommunikationssektorn har framför allt två prin

ciper varit vägledande vid val av insatser. För det första har en bedömning 

gjorts av de olika projektens betydelse för att snabbt förbättra transporter

na och kommunikationerna mellan länderna. För det andra har Sverige 

koncentrerat sitt stöd till områden, där svenskt näringsliv är speciellt 

konkurrenskraftigt. 

Hittills har beslut fattats om sju insatser och ett antal studier. Insatserna 

gäller konsultstöd till transportkommissionens tekniska enheter. en mikro
vågslänk mellan Botswana, Zimbabwe och Zambia i samfinansiering med 
Norge, en internationell telefonväxel i Zimbabwe, en väg i Swaziland fram 
till gränsen mot Mor;ambique i samfinansiering med Afrikanska utveck
lingsbanken, fortsättning av vägen på den mor;ambikanska sidan till Ma

puto. teleutrustning till järnvägen i Botswana samt en mikrovågslänk mel

lan Tanzania och Malawi tillsammans med Norge och EG. Vidare hat ett 
antal studier om ytterligare projekt genomförts bl a avseende rullande 
järnvägsmateriel, elektrifiering av järnvägarna i Swaziland och södra Mo

r;ambique, internationella telenätet i Mor;ambique och förbättringar av Dar 

es Salaams hamn och Tazarajärnvägen. Utanför sektorn transporter och 

kommunikationer har svenskfinansierade studier rört ett regionalt mark
vårdssekretariat och regional lärarutbildning. Vidare har stöd till energi

och industriseminarier utgått. 

Humanitärt bistånd i Latinamerika 

Anslaget för humanitära insatser i Latinamerika var budgetåret 1982/83 
100 milj kr. Därav utnyttjades ca 50 milj kr för ändamål i Centralamerika. 

För budgetåret 1983/84 har 110 milj kr anslagits. 
Det svenska stödet till humanitära insatser i Latinamerika inleddes efter 

militärkuppen i Chile 1973, och syftade då främst till att bistå chilenska 

flyktingar. Det humanitära stödet har sedermera utvidgats till att oa1fatta 

utsatta grupper och familjer i flertalet länder i Latinamerika där mänskliga 

rättigheter kränks. Betydande belopp kanaliseras till offer för förtryck i 

Chile, Argentina och Uruguay samt till centralamerikansk1:1 länder såsom 

El Salvador och Guatemala. 

Medlen används bl a för stöd till flyktingar och hemlösa. rättslig och 

medicinsk hjälp till politiska fångar och deras anhöriga. för stipendier samt 
underhållsbidrag till familjer. vilkas försörjare har fängslats eller dödats. I 
några fall lämnas stöd till mindre verkstäder för att främja sysselsättning 
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samt till barnbespisningar och sk folkmatsalar i slumområden. En verk
samhet som ökar i betydelse är stöd till återvändande flyktingar, bl a i 

Bolivia. 

Efter förslag av beredningen för humanitärt bistånd kanaliseras medlen 

till mottagarna genom svenska och internationella enskilda organisationer. 

Bland dessa kan nämnas Arbetarrörelsens Internationella Centrum. Fri

kyrkan Hjälper, Kyrkornas Världsråd, Lutherhjälpen, Rädda Barnen, 

Röda Korset, Svenska Amnestyfonden och World University Service. 

Situationen i Centralamerika har de senaste åren påkallat insatser av 

nödhjälpskaraktär för att hjälpa ett ökande antal flyktingar att överleva. 
Som en följd av inbördeskriget i El Salvador har drygt 40000 civila dödats. 

Därtill kommer hundratusentals hemlösa ~om är på flykt i det egna landet. 
Följderna av kriget i Guatemala börjar anta samma proportioner. även om 

antalet människor som flyr landet är lägre. Enligt en försiktig beräkning av 
FNs flyktingkommissarie var antalet centralamerikanska flyktingar utan
för hemlandet i januari 1983 ca 315000, varav flertalet var salvadoraner. 
Av dem bistods endast 81000 av flyktingkommissarien. Av dessa var 
33 500 från El Salvador och 31 000 från Guatemala. FN s flyktingkommis

sarie har inte mandat att bistå de människor i regionen - kanske en halv 

miljon - som är hemlösa i det egna landet. Dessa människor måste i hög 

grad lita till humanitär hjälp från andra länder och hjälporganisationer. 

Hjälporganisationernas arbete genomförs i många fall under stora svå

righeter. Det är därför svårt att väsentligt öka hjälpinsatserna. Det bör 

emellertid finnas en beredskap för nya insatser som kan föranledas ·av 

förändringar i den politiska utvecklingen i Latinamerika. 

Humanitärt bistånd i södra Afrika 

Stödet till flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika lämnas dels 

direkt till befrielserörelserna, dels genom svenska och internationella orga

nisationer. De största mottagarna är befrielserörelserna African National 

Congress (ANC). som arbetar för ett Sydafrika fritt från apartheid, och 

South West Africa People's Organization (SWAPO), som verkar för ett 

självständigt Namibia. 

Under budgetåret 1982/83 utbetalades 137,7 milj kr av det disponibla 

beloppet på 169,8 milj kr. För budgetåret 1983/84 har anvisats 160 milj kr. 

Dessa fördelas översiktligt enligt följande (milj kr): 

1982/83 1983/84 

I. Befrielserörelser 
ANC (Sydafrika) 27,2 32 
SWAPO (Namibia) 43 47 

2. Stöd genom enskilda organisationer 61.5 
3. Stöd genom FN 8.3 81 

Summa 140,0 160 
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Härtill kommer en ingående reservation om 32, I milj kr för budgetåret 

1982/83. 

Det svenska humanitära stödet till ANC och SWAPO utnyttjas främst 

till inköp av livsmedel, fordon, kläder. sjukvårdsutrustning och undervis

ningsmaterial som används till det dagliga uppehället för flyktingar. Inkö

pen sköts av befrielserörelserna själva eller av SIDA. I flyktinglägren 

söker man öka självförsörjningsgraden. För detta ändamål har inom bi

ståndet jordbruksredskap, utsäde och utrustning upphandlats. En mindre 

del av medlen används till information och administration. I Tanzania 

används det svenska stödet till ANC till bl a uppbyggande av jordbrukspro

jekt, skolor och verkstäder. Danmark, Norge, UNHCR och Sverige finan

sierar ett gemensamt hälsovårds-, vattenförsörjnings- och utbildningspro

jekt för namibiska flyktingar i Angola. 

Närmare hälften av det svenska humanitära stödet till södra Afrika 

lämnas genom enskilda organisationer. svenska och internationella. De 

viktigaste kanalerna för stipendiering och utbildningsprogram har varit 

World University Service och Africa Educational Trust samt samv'ätdes

sekretariatet. Rättshjälp och bistånd till politiska fångar och fångars fa

miljer har lämnats genom International Defcnce and Aid Fund. Svenska 

Kyrkans Mission och Lutherhjälpen samt fackliga och ideella organisatio

ner har också förmedlat bidrag. 

Inom ramen för FNs verksamhet har bistånd lämnats genom FNs fond 

för apartheidpolitikens offer, FNs Namibiafond, FNs publicitetsfond mot 

apartheid och FNs utbildningsprogram för södra Afrika. Medlen har förde

lats efter rekommendationer av beredningen för humanitärt bistånd. 

Katastrofbistånd m m 

Anslaget för katastrofbistånd mm uppgick under budgetåret 1982/83 till 

300,7 milj kr. Härav har drygt 287 milj kr anvisats för ett 90-tal insatser: En 

senarelagd utbetalning av tidigare beviljade medel på 12 milj kr har härtill 

belastat 1982/83 års anslag. Sammanlagt har således 299 milj kr eller nästan 

hela anslaget tagits i anspråk. 

I programländerna är förväntningarna stora på att Sverige, som betydel

sefull partner i utvecklingssamarbetet, skall bistå med additionella resurser 

vid en katastrof. Vår långvariga erfarenhet av ekonomiska och sociala 

förhållanden i programländerna innebär särskilda förutsättningar att utfor

ma katastrofbiståndet på ett flexibelt och ändamålsenligt sätt, som ger 

långvarig och för framtiden förebyggande verkan. 

Afrika, som på många håll sedan länge lider av svår torka, fortsätter att 

vara dominerande mottagare av det svenska katastrofbiståndet. 

Drygt 20% av under året beviljade medel för katastrofbistånd har avsett 

?ilaterala insatser. mestadels i form av livsmedel. Mottagarna av bilateralt 
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bistånd har med tre undantag - Bolivia, Sao Torne och Principe samt 

Sudan - varit programländer för svenskt bistånd. 

Enskilda organisationer utgör den viktigaste kanalen för katastrofbi

stånd. Mer än hälften av anvisade medel har avsett insatser av varierande 

storlek i svenska enskilda organisationers regi. Röda korset, inklusive dess 

internationella moderorganisation, är den i särklass störste bidragsmotta

garen med drygt 80 milj kr. vilket är något mer än vad som utgått till övriga 

enskilda organisationer tillsammans. 

Knappt 25 % av under året anvisade medel har gällt FN-administrerade 

insatser, som i första hand avsett flyktinghjälp. Bistånd till flyktingar och 

hemlösa utgör alltjämt ett viktigt inslag i det svenska katastrofbiståndet. 

med knappt hälften av anvisade medel för ändamålet. Härtill kommer 
Sveriges reguljära bidrag till UNHCR och UNRWA. 

Specialenheten för katastrolbjälp inom beredskapsstyrkan för FN-tjänst 

har under året avslutat sitt arbete för UNHCR i Honduras och genomfört 

tre nya insatser, avseende dels iordningställande av fordon för distribution 

av förnödenheter till hemvändande ghananer som utvisats från Nigeria. 
dels uppröjning av krigsraserade flyktingläger i södra Libanon för 

UNRWAs räkning, dels också under sensommaren 1983 iordningställande 

av lastfordon i Etiopien för effektivare distribution av förnödenheter till 

drabbade, ofta svårtillgängliga, områden. Efterfrågan på de tjänster Sj'e

eialenheten kan erbjuda är fortfarande stor. De erfarenheter som förvär

vats genom specialenhetens arbete under de senaste åren har under hösten 

1983 prövats av en partsammansatt referensgrupp under SIDAs ledning i 

syfte att ge regeringen underlag för beslut om kompletterande föreskrifter 

för specialenheten utöver vad som tidigare fastställts. 

Destination 

Afrika 
Svenska röda korset/Internationella 

rödakorskommitten för hjälp till 
flyktingar och hemlösa 

Svenska röda korset/Röda 
korsföreningarnas förbund för 
katastrofförebyggande insatser i 
östra Afrika 

Svenska röda korset/Röda kors
föreningarnas förbund för kata
strofförebyggande insatser i södra Afrika 

Algeriet 
Rädda barnen för hjälp till 

Västra Saharaflyktingar 

Angola 
Transportinsats för distribution 

av förnödenheter 

Beslutade insatser <milj kr) 

Budgetåret 
1982/83 

17,0 

3,7 

4,8 

8,0 . 

I juli-
1 dec 1983 

5 
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Destination 

BMswana 
Vatteninsats efter torka 

Djibouti 
World Univcrsity Service (WUS) för 

utbildningshjälp till flyktingar 
från Etiopien 

Etiopil•n 
Svenska röda korset för katastrof

förebyggande insats 
Evangeliska fosterlandsstiftelscn för 

livsmedelshjälp till eritreaner 
Katastrofinsats (vegetabilisk olja, 

lokala transportkostnader) 
Svenska röda korset för hjälp till 

torkdrabbade 
Rädda barnen för hjälp till torkdrabbade 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen/De 

Dövas Afrikamission för rehabilite
ringsinsats för eritreaner 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen för 
livsmedelshjälp till tigreaner 

Specialenheten för katastrothjälp för 
transportinsats 

Svenska röda korset för hjälp till 
återvändande flyktingar 

Svenska röda korset för hjälp till 
behövande tigreaner 

Transportinsats för distribution av 
förnödenheter 

Lutherhjälpen för nödhjälp 

Ghana 
Svenska röda korset för hjälp till 

återvändande från Nigeria 
Lutherhjälpen för leverans av vegetabi

lisk olja till återvändande från 
Nigeria 

Frikyrkan hjälper för förnödenheter till 
återvändande från Nigeria (inkl smärre 
insatser i Togo) 

Svenska specialenheten för katastrof
hjälp/FN för transportinsats 

Kap Verde 
Hjälp efter torka 

Lesotlw 
Katastrofbistånd (vegetabilisk olja. 

mediciner) 
Livsmedelsinsats 

Mauretanien 
Svenska röda korset för livsmedels

insats efter torka 

Mor;ambique 
Tilläggsanslag för skogsinsats 
Livsmedelsinsats 
Lutherhjälpen för livsmedelsinsats 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1982/83 

5,0 

0.290 

5,5 

5.0 

5,0 

2.3 
2.6 

0.380 

2,0 

2,0 

0,075 

0.5 

1,5 

5,0 

2.0 
2.5 

2,7 

6,0 
7,0 

I juli-
! dcc 1983 

2,5 

0,4 

0,4 

2 

15,0 
0,6 

0,6 

266 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 

Destination 

Ruanda 
Svenska röda korset för hjälp till 

ugandiska flyktingar 
UNHCR för hjälp till ugandiska 

flyktingar 

Sao Tome och Principe 
Utvecklings insats 
Katastrothjälp 

Somalia 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) 

för flyktinginsats 

Sudan 
Tilläggsanslag för vatteninsats 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen för 

hjälp till etiopiska flyktingar 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen för 

l\iälp till ugandiska flyktingar 
Lutherhjälpen för katastrofförebyggande 

insats 

Tan~unia 
WFP för transport av majs från Zimbabwe 

Tchad 
Frikyrkan hjälper för boskapsvaccination 

Tu ni.lien 
Stockholms läns 4 H för katastrofhjälp 

efter översvämningar 

Vr:anJa 
Trosgnistans mission för frakt av för

nödenheter 

Zimbabwe 
Lutherhjälpen för katastrofinsats 

efter torka 

Övre Volta 
Frikyrkan hjälper för katastrof

förebyggande insats 
Pingstmissionen för hjälp till 

torkdrabbade 

ASIEN 
Afghanistan 
Svenska afghanistankommitten för 

hälsoinsats 
Svenska röda korset för hjälp efter 

jordbävning . 
Svenska Afghanistankommitten för 

hälsoinsats och nödhjälp 
Lutherhjälpen/lnter Aid Committee 

för nödhjälp 

Bangladesh 
Svenska röda korset för hjälp till 

torkdrabbade 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
198:!/83 

0.4 

1,0 

3,0 

0,225 

IO,O 

1.9 

0.6 

3.0 

0.350 

0.4!0 

O.o30 

3,6 

1.6 

1,083.5 

0,5 

0,5 

1 juli-
] dee 1983 

3.0 
1,0 

1,0 

0,100 

3.0 

0,9 

267 
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Destination 

Burma 
Svenska röda korset för katastrofföre

byggande insats 

Indien 
Lutherhjälpen för hjälp efter 

ev klon 
Lutherhjälpen för hjälp efter över-

svämning 
Svenska röda korset för vatteninsats 
Frikyrkan Hjälper för vatteninsats 
Svenska röda korset för hjälp till 

torkdrabbade 

Iran 
Svenska röda korset för hjälp till 

kurder 

Iran/Irak 
Svenska röda korsct/lntematil)nella 

röda korskl)mmitten för hjälp till 
krigsdrabbade 

Kampuchca 
FNs program för Kampuchea 

FAO 
UNHCR 
UNICEF 
WFP för hjälp vid thai-kampucheanska 

gränsen 
Frikyrkan Hjälper för rehabiliterings

insats 
Svenska röda korset för hälsoinsats 

Laos 
UNHCR för hjälp till åter

vändande flyktingar 

Nepal 
Svenska röda korset för hjälp till 

översvämningsdrabbade 

Pakistan 
UNHCR för hjälp till afghanska 

flyktingar 
Lutherhjälpen för hjälp till 

afghanska flyktingar 
Svenska röda korset/Internationella 

rödakorskommitten för hjälp till 
afghanska flyktingar 

Svenska röda korset/Röda kors
föreningamas förbund för 
hälsoinsats 

Sri Lanka 
Erikshjälpen för hjälp till hemlösa 

familjer 
Svenska röda korset för hjälp till 

hemlösa familjer 

Thailand 
Svenska röda korset för hjälp till 

kampucheanska flyktingar 

Beslutade insatser fmilj kr) 

Budgetåret 
1982/83 

2,7 

1.0 

2.5 
1.5 
0.250 

6.6 

0.5 

7.5 

12 
(7) 
(2) 
(2) 

(I) 

l ,32 
1,8 

17 

0,9 

3 

l,l 

I juli-
1 dec 1983 

0.320 

2.0 

0,264 

0,7 

268 
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Destination 

Vietnam 1 

Svenska röda korset för hjälp efter 
tyfon 

Katastrofbistånd efter tyfon 
Rädda Barnen för katastrofinsats 
Frikyrkan Hjälper för katastrofinsats 

Arabrepubliken Yemen 
UNICEF för hjälp efter jordbävning 
Rädda Barnen för hjälp efter jord-

bävning 
Svenska röda korset för hjälp efter 

jordbävning 
Lutherhjälpen för hjälp efter jord

bävning 

Folkrepubliken Yemen 
Rädda Barnen för vatteninsats 

efter översvämning 

Östra Timar 
UNICEF för katastrofförebyggande insats 
Svenska röda korset/Internationella 

röda korskommitten för nödhjälp 

Mellanöstern 
Extrabidrag till UNRWA 

Libanon 
Bidrag till enskilda organisationer för 

humanitära hjälpinsatser 
Frikyrkan Hjälper 
Lutherhjälpen 
Rädda Barnen 
Svenska röda korset 
Kontantbidrag och tält till UNRWA 
Specialenheten för katastrotbjälp/ 

UNRWA för röjning av raserade flykting
läger 

UNICEF för rehabilitering 
Frikyrkan Hjälper för rehabilitering 
Palestinagrupperna för sjukvårdsinsats 
Rädda Barnen för socialhjälp till 

krigsskadade barn 
Svenska röda korset/ICRC för krigsdrabbade 

Svrien/ Libanon 
Svenska röda korset för sjukvård åt 

palestinska flyktingar 

Västbanken 
Frikyrkan Hjälper, rehabiliteringsinsats 

LATINAMERIKA 
Bidrag till UNHCR för insats i 

Centralamerika 

Argentina 
Tältmissionen för hjälp till över

svämningsdrabbade indianer 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret I juli-
1982/83 I dec 1983 

1.5 
3 
3 
1,3 

2 

3 

0,760 

0,325.5 

1,719,5 

1,2 

1,4 

5 

15 
(2,7) 
( 1.8) 
() .5) 
(9) 
7 

0,4 
4 
1,8 
0,146 

1,6 
4,3 

4 

0,082 

10 

0,400 
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Destination 

Bolivia 
Katastrofinsats (elektrifiering) 
Frikyrkan Hjälper för hjälp efter 

översvämning 
Erikshjälpen för hjälp efter över

svammng 
Specialenheten för katastrofhjälp/ 

UNDP för vatteninsats i torkdrabbade 
områden 

Frikyrkan Hjälper för hjälp med 
utsäde efter torka 

Brasilien 
Frikyrkan Hjälper för hjälp till 

torkdrabbade 

Ecuador 
Bidrag till FAO för gödningsmedel 
Frikyrkan Hjälper för insats efter 

översvtimningar 
Lutherhjälpen för insats efter över

svämning 

Honduras 
Specialenheten för katastrofhjälp/ 

UNHCR för insats till förmån för 
Mishitoflyktingar 

Nicaragua 
Livsmedelsinsats 
Konsultinsats 

Peru 
Svenska röda korset för hjälp 

efter översvämning 
Pingstmissionen för insats efter 

översvämning 
Frikyrkan Hjälper för insats i tork-

och översvämningsdrabbade områden 
Rädda Barnen för hjälp till 

torkdrabbade 

EUROPA 
Polen 
Bidrag till enskilda organisa

tioner för humanitära insatser 
AIC 
Lutherhjäfpen 
Frikyrkan Hjälper 
Röda korset 
Rädda Barnen 

Turkiet 
Svenska röda korset för 

jordbävningsdrabbade 

Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret 
1982/83 

15 

0,225 

0,152 

3 

0,385 

0.8 

I0,972 

8 
(3) 
(2,5) 
(0,5) 
( 1.5) 
(0,5) 

!juli-
I dec 1983 

5,5 

0,765 

0,5 

0,280 

0,660 

0.467 

0,750 

0,750 
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Beslutade insatser (milj kr) 

Budgetåret I juli-
Destination 1982/83 I dec 1983 

Öl'rigt 
Svenska röda korset för administra-

tiva omkostnader 0,774,7 
SIDA för bidrag till enskilda organisa-

tioners fraktkostnader 0,1 
Stöd till WHO för katastrofförebyggande 

insatser 2,5 
Extrabidrag till UNHCR för särskilda 

program 
Extrabidrag till UNHCR 5,0 
Svenska röda korset för smärre insatser 2,0 
Svenska röda korset för utredning 

om katastrofbistånd 0,350 
Nordiska Afrikainstitutet för 

seminarium om torka i Afrika 0,040 
SIDA-utredning om specialenheten 

för katastrofhjälp 0,055 
287.135.73 68,320,500 

1 Utöver angivna insatser belastas budgetåret 1982/83 av utbetalning av 12 milj kr 
avseende insats under budgetåret 1981/82. 
2 Utnyttjat av anvisat högstbelopp om 12 milj kr. 
3 Jämte belastning med 12 milj kr för katastrofbistånd till Vietnam budgetåret 
1981/82, dvs 299,135,7. 
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Särskilda program 

Ämnesinriktad verksamhet 

Den ämnesinriktade verksamheten har successivt knutits fastare till det 

landprogrammerade biståndet och koncentrerats till allt färre ämnesområ

den och insatser. Den ger utrymme för en experiment- och försöksverk

samhet, som normalt inte kan rymmas inom enskilda landprogram. 

Samarbetet bedrivs med FN-organ. andra mellanstatliga organ samt 

institutioner och företag i Sverige. Verksamheten är avsedd för områden, 

där de internationella insatserna bedömts vara otillräckliga. De flesta insat

serna syftar till att förbättra situationen för den fattigare delen av lands

bygdsbefolkningen. 

Fördelning av medel för den ämnesinriktade verksamheten (.milj kr) 

Ämnesområde 1982/83 1983/84 

Hälsovård 13.8 11.5 
Industriell teknik 12,9 5,6 
Landsbygdens vattenförsörjning 3,9 2.9 
Energi 8.7 
Lantbruk och livsmedelsförsörjning 25.7 1 17,3 
Miljö- och markvård 18,0 
Undervisning 10,5 11,6 
Massmedieutveckling och kulturstöd 1.6 2.2 
Kvinnor och utveckling 5,9 7.1 
Utvecklingsalternativ 7.1 3.8 
Övrigt 9,6 9.1 

Summa 91,02 97,8 

1 Inklusive 2.4 milj kr för stöd till IAEA. 
2 Exklusive anslagsposten Miljö- och markvård samt energi som under 1982/83 
uppgick till 80 milj kr. 

Hälsovård 

Sjukdomar hos en stor del av u-landsbefolkningen utgör ett allvarligt 

hinder för utvecklingsansträngningarna. De vanligaste sjukdomarna är un

dernäring, diarreer. luftvägsinfektioner, var för sig eller i samspel. särskilt 

hos barnen. Alltför många och tiita graviditeter inverkar negativt på hälso

och näringstillståndet för såväl kvinnor som barn. 

I allt större omfattning inriktas den ämnesinriktade verksamheten på 

experimentinsatser som stöder det bilaterala hiilsobiståndet. Tre av de 
planerade insatserna har ett direkt samband med pågående insatser i mot

tagarländerna. Det gäller stödet till hälso- och sjukvårdsforskning i Etio

pien, det regionala nutritionssamarbetet i Afrika samt ett seminarium om 

läkemedelsplanering. Samtliga andra insatser utgör indirekt ett komple
ment och stöd till det bilaterala biståndet. 

SIDA samarbetar främst med Viirldshälsovårdsorganisationen (WHOJ 
men också med andra internationella och svenska organisationer. De 
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svenska insatserna sker inom fyra delområden, nämligen utveckling av 

primärhälsovårdsstrategiri. attitydpåverkan och information, läkemedels

hantering samt handikappinsatser. 

Stödet fortsätter till WHOs rehabiliteringsprogram för handikappade 

personer. 

Industriell teknik 

Industrialiseringen i u-länderna måste grundas på hänsyn till deras spe

ciella tekniska och ekonomiska förutsättningar och samplaneras med sats

ningen på landsbygdens utveckling. Detta kan innebära en koncentration 

på upprustning och effektivisering av befintlig industri samt framställning 

av industriprodukter, som är väsentliga för landsbygdsutvecklingen. 

Viktiga områden för biståndet är anpassad teknik, utbildning av småfö

retagare, tekniköverföring, utbildning i industriellt underhåll och kvalitets

kontroll, industriellt rättsskydd, standardisering och hamnadministration. 

Som exempel kan nämnas småindustristödet iill Tanzania. Botswana 

och Swaziland som nu kompletteras med en regionalt arrangerad utbild

ning för småföretagare i ILOs regi. Nya projekt av liknande karaktär är nu 

under beredning. 

Landsbygdens vattenförsörjning 

Målet för det svenska biståndet till landsbygdens vattenförsörjning är att 

förbättra hälsotillståndet för de fattigaste grupperna genom att förse dem 

med rent vatten. 

Den ämnesinriktade verksamheten är i huvudsak knuten till vattenpro

grammen i programländerna. I likhet med det bilaterala samarbetet har 

insatserna inom den ämnesinriktade verksamheten huvudsakligen inriktat 

sig på anpassad teknik och sanitära åtgärder samt vattenvård och utbild

ning. Projekten inriktas på ett ökat folkligt deltagande, anpassad ieknik 

och utbildning. drift och underhål!. upprustning av befintliga anläggningar 

samt förstärkning av mottagarländernas planering och samordning. En ny 

insats planeras, nämligen vidareutbildning av personal i ledande ställning 

inom vattenmyndigheter i programländerna. 

Energi 

De svenska biståndsinsatserna inom energiområdet har hittills till helt 

övervägande del finansierats inom landramarna. Även på sikt skall ener

giinsatserna i huvudsak inrymmas i landramarna. Stöd till insatser inom 

energiplaneringsområdet och för utveckling av nya och förnybara energi

källor kan emellertid även i fortsättningen komma att ligga utanför land

programrnen. 

18 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Till grund för de svenska biståndsinsatserna ligger SIDAs "Riktlinjer för 
energibistånd", vilka utarbetades år 1980. I dessa riktlinjer prioriteras fyra 
områden. Två av dessa, vattenkraft och byskogar, är redan väl represente
rade i det landprogrammerade biståndet. 

De medel för energiändamål som funnits utanför landramarna har i 
första hand använts för insatser inom övriga två prioriterade områden, 
nämligen energiplanering samt information och introduktion av nya och 
förnybara energikällor. 

Under 1983/84 planeras stöd till bla förnybara energikällor, gengaspro
jekt samt energibesparande åtgärder. 

Lantbruk och livsmedelsförsörjning 

Ämnesområdet omfattar lantbruk, skogsbruk och fiske. 
Prioriterade områden är produktion och lagring inom jordbruket, organi

sationsformer för landsbygdsutveckling, byskogsbruk och fiskodling. 
SIDA har hittills samarbetat främst med FAO och med Sveriges lant

bruksuniversitet (SLU). Samarbetet med FAO har utvärderats av en fristå
ende expert under 1982/83. Utvärderingsmannen rekommenderar ett fort
satt samarbete med F AO i stort sett med den inriktning som programmet 
haft de senaste åren. 

Inga nya insatser föreslås för 1983/84, däremot fyra avtalsförlängningar 
avseende husdjursproduktion, lantmannabyggnader. byskogsbruk och 
fiskodling. 

Samarbetet med Internationella atomenergiorganet OAEA) fortsätter. 

Miljö- och markvård 

Miljöförstörelsen i u-länderna är delvis av en annan karaktär än i tlerta
let i-länder. Den drabbar mer direkt möjligheterna att tillgodose de mänsk

liga basbehoven av mat, vatten och bränsle. Aktiv vård av naturresurserna 
är en förutsättning för utveckling. Detta gäller särskilt strävandena att 
förbättra levnadsvillkoren för landsbygdens många fattiga människor i 
u-länderna. 

Miljö- och markvårdsvogrammets huvudkomponenter är utbildning, 
informationsspridning och faktainsamling, naturresursplanering samt kon
kreta fältprojekt. 

Under 1983/84 planeras stöd till ett markvårds-/byskogsprogram i Sahel
regionen som påbörjades 1982. Stödet uppgår till 12 milj kr och syftar 
huvudsakligen till att etablera byskogsplanteringar. Programmet genom

förs av FAO och UNSO (FNs särskilda organ för Sahelområdet och 
Sudan). 

Dessutom ges stöd för ett markvårdsprogram för Lesotho, ett vatten
kvalitetsprogram inom Mekongområdet, regional markvård i Östafrika och 
fortsatt samarbete med olika internationella organ. 
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Undervisning 

Under de senaste åren har antalet undervisningsinsatser inom den äm

nesinriktade verksamheten skurits ned. De återstående insatserna har 

inriktats på att stärka landprogrammen. Insatserna har koncentrerats till 

utbildningsplanering, utbildning på landsbygden. idespridning och utveck

ling av den svenska resursbasen. 

SIDA har nära följt de program som erhållit stöd genom ILO, UNESCO 

och dess institut för utbildningsplanering; IIEP, i syfte att påverka pro

grammen mot en ökad fältorientering. I kontakterna med mottagarländer

nas myndigheter har SIDA sökt väcka ett större intresse hos dessa att inte 

bara utnyttja de internationella organisationernas utbildningscrbjudanden, 

utan att även påverka utformningen av dessa. SIDA har också medverkat i 

utvärderingen av program och på olika sätt sökt utnyttja organisationernas 

erfarenhet i aktiveringen av den svenska resursbasen. 

För 1983/84 planeras fortsatt stöd till organisationen Foundation for 

Education and Production (FEPl. Ett mindre belopp kommer att avsättas 

för spridning av kännedom om innovationer och utveckling av resursbasen 

inom undervisningsområdet. Stödet fortsätter till International Institute 

for Educational Planning (IIEP). 

Massmedieutveckling och kulturstöd 

Stödet till massmedieutveckling har varit av experimentell och innovativ 

karaktär. Projektens långsiktiga mål har varit dels att utveckla och planera 

medieutbildning genom seminarier och kurser, dels att till landsbygdens 

folk förmedla yrkeskunskap på medieområdet och möjligheter att ge och ta 

emot information. De hittillsvarande insatserna har utvärderats. Under 

1982/83 har en interdepartemental grupp utarbetat förslag till riktlinjer för 

biståndet på medieområdet. 

SIDA överväger stöd till en speciell fond för rekrytering av journalister/ 

lärare för södra och sydöstra Afrika och stöd till Inter-Press Service (IPS). 

På kulturområdet pågår förberedelser för tre mindre nya insatser i Zim

babwe, M0<;ambique och Angola. 

SIDA har under 1982 med hjälp av journalisthögskolan vid Stockholms 

universitet genomfört en utvärdering av alla svenskstödda insatser inom 

massmedieområdet. 

Kvinnor och utveckling 

Planeringen av nästa kvinriokonferens - preliminärt förlagd till Nairobi 

1985 - har nu inletts. Från svensk sida har man understrukit vikten av att 

fullfölja tidigare insatser till förbättringar för kvinnorna framför allt inom 

områdena hälsa, utbildning och arbete genom att utarbeta konkreta pro

gram som kan ge praktiska resultat. 
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Det svenska biståndet på kvinnoområdet har under senare år i allt högre 

grad inriktats på den ekonomiska grunden för kvinnors villkor, framför allt 

genom satsning på projekt för att skapa sysselsättning och inkomster. 

Avsikten är att fortsätta med denna inriktning och ta itu med de pro

blemområden som kommit till synes genom de tidigare projektens verk

samhet. Det gäller tex frågor som marknadsanalyser och marknadsföring 

samt distributions- och försörjningsorganisation i samband med inkomst

skapande verksamhet. 

SIDA planerar nu flera nya insatser, bl a i Etiopien. Zimbabwe. Indien 

och Ecuador. 

Som ett led i försöken att förbättra biståndet till kvinnor i u-länderna, 

tillsatte SIDA hösten 1982 en referensgrupp för kvinnobistånd. Kvinnorå

det för Internationellt Bistånd. I rådet finns bl a representanter för samtliga 

riksdagspartier. Kvinnorådets främsta uppgift är att bidra till att kvinno

aspekter integreras i det allmänna biståndet så att detta når båda könen. 

Rådet besökte 1982/83 Indien och Bangladesh och håller nu på att utarbeta 
en strategi för kvinnobiståndet. 

Uti•eck/ingsaltemativ 

Fortsatt stöd till svenska organisationer eller institutioner med opinions
bildandc. utbildande och utredande verksamhet prioriteras. För 1983/84 

planeras fortsatt stöd till Dag Hammarskjöldfonden, inklusive stöd till 

International Foundation for Devclopment Alternatives. Därutöver utgår 

ett mindre belopp för bidrag till svenska organisationer och institutioner 

med arbetsuppgifter på detta område. 

Övrigt 

Denna post omfattar insatser inom omrädena sparfrämjande verksam

het, internationell upphandling. kooperation, sysselsättning och arbets

marknad. Den sparfrämjande verksamheten torde från och med budgetåret 

1984/85 föras över till ämnesområdet lantbruk och livsmedelsförsöi:jning, 

eftersom den huvudsakligen avser sparstimulerande åtgärder på landsbyg

den. Avsikten är att insatserna inom dessa områden successivt skall av

vecklas inom den ämnesinriktade verksamheten och överföras till det 

landprogrammerade biståndet och när det gäller delar av stödet till koope

ration till posten Internationella enskilda organisationer. 

Stödet fortsätter till utveckling av sysselsättnings- och basbehovsstrate

gier i södra Afrika genom Southern African Team for Employment Promo

tion (SATEPl. 

lntemationella enskilcla organisationer 

Stöd till dessa organisationer har tidigare redovisats under Ämnesinrik

tad verksamhet. Budgetåret 1982/83 inrättades emellertid en särskild del-
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post för detta ändamål. Medlen anslås för stöd till Internationella Koopera

tiva Alliansen (IKA) och Kyrkornas Världsråd (K VR). För budgetåren 

1982/83 och 1983/84 har ca 18 milj kr anslagits för stöd till JKA och 2,5 milj 

kr till KVR. Stödet avser insatser främst inom utbildning. rådgivning och 

hälsovård. 

Biträdande experter och FN-obsen'alörer 

Under 1982/83 har 47 biträdande experter rekryterats. För 1983/84 be

räknas antalet sjunka väsentligt till ca 15. Under hösten 1983 var ca 80 

SIDA-finansierade biträdande experter i tjänst. I detta antal ingår också ca 

10 biträdande experter för tjänster vid internationella organisationers sek

retariat. Därutöver finansierar SIDA under 1983/84 10 FN-volontärer. För 

budgetåret 1983/84 har 34.1 milj kr anslagits för denna delpost. 

Insatsförberedelser och resulta/l'ärdering 

Medlen under denna delpost är avsedda för att tillfälligt förstärka SIDAs 

personal för att förbereda. kontrollera och utvärdera svenska biståndspro
gram. En stor del av verksamheten sker i samarbete med sk institutionella 

konsulter, främst Sveriges lantbruksuniversitet, Fiskeristyrelsen. Stock

holms Universitet och Sveriges Exportråd. Delposten uppgår budgetåret 

1983/84 till 35 milj kr och kommer att utnyttjas för bla genomgångar av 

Kotmale-projektet i Sri Lanka, samarbetet med två internationella hälso

konsulter, konsultstudier av importstödet, analys av utbildningssektorn i 

Mo\:ambique samt en utredning om distansundervisning i Etiopien. 
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Enskilda organisationer 

Stödet till de enskilda organisationerna har flerdubblats sedan 1974/75. 

Denna ökning har skett i takt med att organisationernas kapacitet ökat. 
Under 1982/83 utbetalades sammanlagt 186,7 milj kr av totalt tillgängliga 

231 milj kr. Reservationerna har under senare år varit ca 15-20% av 

anslaget. 
Bidragen fördelades på 68 olika länder, främst i Afrika. De 6 största 

mottagarländerna var: 

Tan:.rnni;1. 
Etiopien 
Bangladesh 
Indien 
Zaire 
Zimbabwe 

1982/83 
milj kr 

15,9 
10,5 
9,8 
9.2 
8,6 
6,3 

Missionsorganisationerna mottog den största delen av bidragen, 86,4 
miij kr. De humanitära organisationerna erhöll 33,2 milj kr. Bidragen till 
fackliga och kooperativa insatser var 27 milj kr respektive 9 milj kr. 

Liksom tidigare år har stödet i huvudsak använts till hälsovårds- och 

utbildningsprojekt. Stödet till landsbyg?sutvecklingsprojekt har ökat. Stöd 

har utgått för investeringar och till drifts- och underhållskostnader i lokal 

valuta. 

Ramal'tal 

Genom att teckna ramavtal med de större organisationerna har SIDA 

vunnit administrativa lättnader i hanteringen av de snabbt växande ansla

gen. Från och med budgetåret 1982/83 har ramavtal ingåtts med följande 

tio organisationer: Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation (AROJ, 

Frikyrkan Hjälper, LO/TCO, Handikapprörelscns Internationella Bi

ståndssekretariat (SHIAJ, Pingstmissionens u-landshjälp, Rädda Barnen, 

Swedish Co-operative Centre (SCC). Svenska Missionsrådet (SMR). 

Svensk Volontärsamverkan (SYS) samt Utbildning för Biståndsverksam

het (UBV). Av det totala anslaget går omkring 85 % till dessa organisatio

ner. 
Under 1983/84 planerar även Arbetarrörelsens Internationella Centrum 

(AJC) teckna ramavtal med SIDA. 

Volontärbidrag 

Genom stödet till enskilda organisationer får också ett allt större antal 
svenskar möjlighet till praktisk erfarenhet av arbete i u-land. Vid budget

årsskiftet 1982/83 finansierades 560 volontärer med biståndsmedel. Yolon-
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tärschablonen höjdes den I juli 1983 från 60000 kr per volontär och år till 

85000 kr. Volontärbidragens andel av anslaget kommer därmed att uppgå 

till drygt 25 %. 

Organisationerna har erhållit bidrag till en utredning för att kartlägga 

volontärernas villkor och organisationernas behov av statligt stöd. 

Direktstöd till kvinnoorganisationer 

Stöd har även lämnats direkt till kvinnoorganisationer i u-länder, huvud

sakligen inom programlandskretsen. Stödet är inriktat på att ge försörj

ningsmöjligheter åt kvinnor och underlätta deras arbete. 

V-krediter 
Svenska förmånliga u-landskrediter - u-krediter - infördes efter beslut 

av riksdagen i december 1980. Systemet innebär att vissa krediter inom det 
statsstödda svenska exportkreditsystemet, administrerat av exportkredit
nämnden (EKN) och AB Svensk Exportkredit (SEK), kan tillföras ett 
gåvoelement av biståndsmedel utöver den subvention som ligger i SEK

systemet. De krediter som på detta sätt kan göras speciellt förmånliga skall 
avse svenska leveranser till projekt i u-länder som har en hög utvecklings

främjande effekt och som avser: 
- länder med vilka Sverige bedriver tekniskt samarbete, 

- programländer för svenskt bistånd samt 

- andra u-länder vilkas utvecklingspolitik ligger i linje med de svenska 

biståndspolitiska målen. 

V-krediter kan lämnas i samband med leveranser av kapitalvaror och · 

tjänster för utvecklingsfrämjande projekt i vissa u-länder. Den bistånds

mässiga prövningen görs av beredningen för internationellt tekniskt samar

bete (BITS) som i förekommande fall samråder med SIDA. Beredningen 

har att pröva vilka projekt som kan anses uppfylla kraven vad gäller bl a 

utvecklingseffekt. Beredningen skall vidare fastställa prioriteringen mellan 

ärenden och ta ställning till den biståndsubventionering som kan accepte

ras och som uttrycks i uppmjukade kreditvillkor. U-krediterna har hittills 

nästan alltid lämnats med en förmånlighetsgrad på 25 %. Kreditgivningen 

sker via SEK och garantigivningen via EKN. U-krediter till programländer 

för svenskt bistånd beviljas av regeringen och garanteras mot biståndsan

slagen. 
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V-kreditgivningen 1980/81-1982/83 

Inkomna an- Antal Varav Krediter Tillstyrkta krediter 
sökningar till- som lett 
period styrkta till som blivit men ännu 

krediter kontrakt inaktuella ej klara 

jan-juni 1981 29 15 8 6 I 
juli-dec 1981 29 Il 4 6 I 
jan-juni 1982 48 18 8 4 6 
juli-dec 1982 48 14 0 0 14 
jan-juni 1983 53 7 0 0 7 

Summa 207 65 20 16 29 

Av tabellen kan utläsas att antalet ansökningar nått en volym av omkring 

100 per år. Vidare antyder den att tiden från beslut till dess kontrakt 

tecknas genomsnittligt ligger i storleksordningen 12-18 månader.· Under 
1981 och 1982 tillstyrktes ca 40% av ansökningarna. Av tillstyrkta ansök
ningar synes omkring hälften så småningom bli inaktuella. Hittillsvarande 

erfarenheter pekar således på att ca 100 ansökningar inkommer per år. att 
av dessa ca 40 accepteras och att drygt 20 så småningom leder till kontrakt. 

Beredningen hade vid utgången av budgetåret 1982/83 ställt sig positiv 
till 65 u-krediter omfattande ett kreditbelopp på sammanlagt 2 500 milj kr. 
Beredningen hade avstyrkt 63 ansökningar. 56 hade återtagits och reste
rande 23 ärenden var vid periodens slut under utredning. 

Krediterna har nästan helt inriktats på programländerna för svenskt 

bistånd genom SIDA och länder med vilka beredningen bedriver tekniskt 

samarbete (sk BITS-länder). Denna landinriktning har betingats av att 

beredningen i systemets uppbyggnadskede varit återhållsam vad gäller 

utvidgning av länderkretsen. Antalsmässigt är krediterna jämnt fördelade 

mellan BITS-länderna och programländerna. Volymmässigt har dock pro

gramländerna hittills haft en klart större andel. Mot bakgrund av den 

försämrade kreditvärdigheten och det därmed begränsade utrymmet för 

nya engagemang i flertalet programländer torde denna ländergrupps andel 

komma att minska framgent. 

Kreditgivningen har främst inriktats på projekt för energiförsörjning. 

industri samt transporter och kommunikationer. 

Aktuella u-krediter, fördelning på sektorer 

Energiförsörjning 
Transport och kommunikation 
Tillverkningsindustri 
Jordbruk och fiske 
Gruvindustri 

Summa 

Kreditbelopp Andel 
milj kr 

786 
431 
490 

66 
26 

1799 

44 
24 
27 
4 
I 

100 
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De u-krediter som hittills beviljats har således främst avsett direkt pro

duktionshöjande investeringar och projekt inom fysisk infrastruktur. Pro

jekten har dock spänt över vitt skilda verksamhetsområden såsom tex 

förbättring av navigationsförhållanden i Suezbukten, produktion av matol

ja i Algeriet, en försöksanläggning för malmanrikning i Tunisien, tillverk

ning av teleutrustning i Indien och utbyggnad av ett pappersbruk i Kina, 

Denna spridning på verksamheter har också medfört att u-krediterna be

rört många svenska företag. 

Anslaget för u-krediter uppgick 1980/81 till 60 milj kr, 1981/82 till 120 milj 

kr och 1982/83 till 300 milj kr. Härtill har beredningen givits rätt att för 

gåvoelement i u-krediter av ointecknde reservationsmedel utnyttja 42 milj 

kr. Av totalt 522 milj kr hade vid utgången av 1982/83 480 milj kr intecknats 

för krediter som tillstyrkts av beredningen. Av de intecknade beloppen 

hade dock endast 74 milj kr utbetalats såsom avräkningsbelopp för de 

krediter om totalt 3% milj kr för vilka låneavtal träffats och garantiförbin

delse utfärdats av EKN. 

För budgetåret 1983/84 uppgår anslaget för u-krediter till 500 milj kr. 

Med gällande förutsättningar möjliggörs därmed förmånlig kreditgivning 

till ett totalt belopp av ca I 500 milj kr. Riksdagen har godkänt att utfästeler 

om gåvoelement i u-krediter under 1983/84 kan lämnas upp till 1,5 gånger 

anslaget, dvs 750 milj kr. Detta förbättrar möjligheterna att utbetalningar

na närmar sig den anslagna medelsramen och att anslagsreservationerna 

således minskar. 

From den ljuli 1982 garanteras samtliga u-krediter till programländer 

mot biståndsanslagen. Om särskilda skäl föreligger kan sådan sk bistånds

garanti medges även i samband med u-krcdit till annat land. Regeringen 

beviljade på förslag från beredningen under 1982/83 15 u-krediter med 

risktäckning mot biståndsanslaget. De totala utestående garantiförbindel

serna mot biståndsanslagen uppgick per den 30juni 1983 till 444 milj kr. ·1 

detta belopp ingår även biståndsgaranterade engagemang ingångna före 

1982/83 för krediter till Tanzania och Sri Lanka (Kotmale-projektet). som 

ej avser u-krediter, samt en del av den kreditram till M0<;ambique som 

garanterats mot biståndsanslag. 

Säkerhetsreserven. som i första hand skall tas i anspråk i samband med 

skadeersättningar på krediter som omfattas av biståndsgarantier, uppgick 

den 30juni 1983 till 57 milj kr. Säkerhetsreserven utnyttjades i maj 1983 för 

en första skadeersättning på 5.3 milj kr. Totalt har säkerhetsreserven 

tillförts 23, l milj kr av premier och 38,8 milj kr genom ianspråktagande av 

ointecknde reseryationsmedel som överförts efter särskilda beslut av rege

ringen. 
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BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER 

Den följande statistiken avser de utbetalningar som gjorts budgetåret 

1982/83 av biståndsorganen SIDA, SAREC, BITS, JMPOD och Swedfund. 

Utbetalningar som inte kunnat länderfördelas, har förts till de regionala 

posterna eller övrigposten. Så har också skett med bidragen till de länder 

som totalt erhållit mindre än I milj kr. Också visst forskningsbistånd och 

humanitärt bistånd redovisas på det sättet. Utbetalningarna för u-krediter 

avser avräkningar mot biståndsanslaget för gåvoelement för kreditförbin

delser som utfärdats under 1982/83. Swedfunds utbetalningar särredovisas 

eftersom de inte utgör bistånd enligt vedertagna definitioner. Utgifterna för 

den centrala biståndsadministrationen har utelämnats. Det multilaterala 

biståndet (under anslaget C 1) ingår inte i statistiken emedan det inte visat 

sig möjligt att på ett rättvisande sätt fördela det biståndet på enskilda 

länder. 

Utbetalningar av Swedfund 1982/83 

Land Aktie- Lån Totalt 
kapital (tkr) 

Ecuador 2260 5000 7260 
Guinea-Bissau 587 509 I 096 
Kenya 1458 1458 
Kina. Folkrepubliken 2370 2370 
Kongo, Folkrepubliken 353 353 
Sri Lanka 815 451 1266 
Sudan 1523 1523 
Tunisien 482 833 1315 
Zambia 2277 2277 4554 

12125 9070 21195 



Utbetalningar 1982/83 "C ., 
0 

SIDA SAREC BITS JMPOD ::s .... 
Land Land ram Särskilda pro- Humanitärt Enskilda Livs- Bistånds- Tekniskt U-kre- Totalt \C 

OCI 
inkl land- gram, Regio~ bistånd organi- medels- kontor samar- di ter utbetalat <...i ---program- nala insatser och kata- sationer bistånd bete 1982/83 OCI 

""' kostn. m.m. strofer (tkr) .. -= 
Afghanistan 1584 60 1644 = 
Algeriet 26 6900 218 603 1100 8847 

~ Angola 69183 516 834 2570 3566 76669 
Argentina 1972 1972 Si 

IJQ 

"" Bangladesh 141335 468 597 9762 3015 505 15 155 697 r.11 

Bolivia 2 377 2874 1403 4656 
Botswana 73 376 1 103 9794 475 93 2038 1630 88509 c: -Burundi 3928 3928 

., 
Brasilien 3 150 3150 ~ 

~ 
[Il 

Q. 
Centralafr. ~ 

'Cl 
Republiken 3210 3210 "" Chile 7 1 311 1 318 

., -Cuba 4624 399 5005 2600 9 12637 
~ 

9 
Cypern 1260 1260 ~ = -Dominikanska 

~ -Republiken 6656 6656 

Ecuador 4185 2172 498 6855 
Egypten 1300 2920 3 760 16500 17 24497 
Etiopien 75139 3 117 19408 10122 4334 2773 2208 2600 29 119730 

Gambia 1619 1619 t-..J 
00 

Ghana 1214 993 2207 
,.,,., 

Guinea Bissau 65248 647 - 243 416 2579 200 544 69877 



SIDA SAREC BITS IMPOD '"Cl ., 
0 

Land Landram Särskilda pro- Humanitärt Enskilda Livs- Bistånds- Tekniskt U-kre- Totalt ::s 
inkl land- gram. Regio- bistånd organ i- medels- kontor sam ar- di ter utbetalat ... 

\C 
program- nala insatser och kata- sationer bistånd bete 1982/83 QC 

(..,; 
kostn. m.m. strofer (tkr) --QC 

Honduras 2100 620 
~ 

2720 ... 
= 

Indien 381789 605 8750 9214 - 2 933 3 285 1400 68 408044 = 
Iran 9500 9500 = Israel 82 1010 I 092 -· ;" 

(JQ 

Jamaica s 542 5 542 = 
Jordanien 4690 4690 tll 

Kampuchea 12 14900 14912 c -Kap Verde 38803 14 5000 2270 1141 47228 
., 

- ~ 
Kenya 98192 I 038 4887 3641 107758 .., 
Kina 909 25 100 26009 "' Q. 
Kongo 2402 2402 

.., 
"C = 

Laos 63 248 67920 
., 

390 I 000 3 282 -.., Lesotho 21 127 901 51 - 9070 Il 31 160 9 
Libanon 34282 640 11605 46527 

.., 
= .... .., 

Mal i 1578 62 1640 .... 
Marocko 11215 11 215 
Mauretanien 2700 8820 11 520 
Mexico 1630 1630 
M0<;ambique 246810 5900 11516 3 144 2 754 3 780 3 326 21 277 251 

Namibia 798 6837 7635 t-..1 
Nepal 1888 1888 oc 

""'" Nicaragua 39165 I 157 30995 4485 23 3 650 9700 25 89200 
Nordjemen 4727 1813 7152 13 692 



- - --· - - -- --- - --·· ----

SIDA SAREC BITS IMPOD "' ., 
0 

Särskilda pro- Livs-
'C 

Land Land ram Humanitärt Enskilda Bistånds- Tekniskt U-kre- Totalt . 
inkl land- gram, Regio- bistånd organi- medels- kontor di ter utbetalat -samar- \C 
program- nala insatser och kata- sationer bistånd bete 1982/83 QC 

!M 
kostn. m.m. strofer (tkr) 00 

---·-·- -·-- '!:-
Pakistan 19 386 16010 1970 510 183 19 38078 -Peru 2662 2662 = = Polen 8000 8000 
Portugal 162\1. 48 200 I 224 3 \()() ~ 
Ruanda 3 504 148 3 652 

;-
IJQ 
~ 

Sierra Leone 1635 I 635 Ut 

Somalia 8501 I 038 64 2424 2438 14465 c:: Sri Lanka 143 551 739 2419 1721 705 26 149161 -Sudan 1500 16003 3910 1140 190 3 139 18 25900 
., 
:;:: 

Swaziland 4927 257 740 5924 ,, 
Sydjemen 3 735 3 735 "' Cl. 
Syrien 6130 6130 

,, 
'C 
~ ., 

Tanzania 414456 2650 15 771 1311 7161 2528 63 443 940 -,, Togo 1284 1284 3 
Tunisien 918 85 410 1102 4686 2692 17 9910 

,, 
= -,, Uganda 2698 2 168 817 5 683 -

Vietnam 367949 167 16818 508 6491 6384 2547 30 400894 

Zaire 8629 563 9192 
Zambia 195740 1268 1307 I 328 109 4045 5 203 802 
Zimbabwe 81404 I 059 2600 6280 2219 200 3 93765 t-.J 

00 

Övre Volta 1600 272 1872 
\Jl 

Ej länderfördelat 
Afrika 37 152 50922 6524 950 42 95 590 
Asien 1200 64 1264 
Latinamerika och 
Karibien 85789 92 8445 ·300 94626 
Övrigt 183 811 147948 56107 3495 103 350 19829 514 540 

Totalt 2 551875 245437 527628 185980 108048 49160 143 781 53465 59000 544 3924918 
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NORDISKT BISTÅNDSSAMARBETE 

De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet samarbetat på 
biståndsområdet. I samarbetet ingår gemensamma biståndsprojekt, som 

administreras av något av de nationella biståndsorganen. SIDA adminis

trerar den nordiska insatsen för stöd till jordbruket i M0<;ambique. På 

samma sätt administrerar Danmark kooperativa projekt i Tanzania och 

Kenya, och Finland ett projekt i Tanzania för utbildning på jordbruksom

rådet. 
Projektverksamheten inom det nordiska biståndssamarbetet har regle

rats i en konvention mellan samtliga nordiska länder, vilken underteck

nades i mars 1981. Enligt denna skall ärenden av principiell karaktär, 

såsom utvidgning, förlängning och revision av insatserna, beslutas av det 

nordiska ministerrådet, som även fastställer ekonomiska ramar. Den lö
pande granskningen av biståndsprojekten sker genom den 1976 inrättade 

ämbetsmannakommitten för biståndsfrågor. Genom konventionen upprät
tades även en rådgivande kommitte med lekmannarepresentation. 

Förutom samarbetet på projektområdet sker regelbundna överläggning

ar i ämbetsmannakommittcn i multilaterala och bilaterala ärenden mellan 
tjänstemän i de nordiska ländernas biståndsadministrationer och utrikes
ministerier. 

Det nordiska samarbetet i biståndsärenden omfattar även informella 

överläggningar. tex i anslutning till internationella möten. där de nordiska 

länderna ofta uttrycker en gemensam hållning. De nordiska länderna har 
även en gemensam representation i Världsbanken, de regionala utveck

lingsbankerna och den internationella jordbruksutvecklingsfonden 
(IFAD). 
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FÖRKORTNINGSLEXIKON 

AfDB African Development Bank Afrikanska utvecklingsban-
ken 

AfDF African Development Fund Afrikanska utvecklingsfon-
den 

ANC African National Congress 
AsDB Asian Developmcnt Bank Asiatiska utvecklingsban-

kcn 
AsDF Asian Devclopmcnt Fund Asiatiska utvccklingsfon-

den 
BITS Swcdish Commission for Beredningen för intcmatio-

Technical Co-operation nellt tekniskt samarbete 
CDB Caribbean Development Karibiska utvecklingsban-

Bank ken 
CFA Committee on Food Aid Po- Kommitten för livsmedels-

licies and Programmes bistånd 
CGIAR Consultative Group on Inter- Konsultativa gruppen för 

national Agricultural Re- internationell jordbruks-
search forskning 

CILSS Committee Inter-Etats de Koordinerande kommitten 
Lutte contre la Secheress för utveckling i Sahelom-
au Sahel rådet 

CTC United Nations Centre for FNs center för transnatio-
Transnational Corpora- nella företag 
tions 

DAC Development Assistance OECDs kommitte för bi-
Committee ståndsfrågor 

EADB East African Development Östafrikanska utvecklings-
Bank banken 

ECOSOC Economic and Social Coun- FNs ekonomiska och soci-
cil ala råd 

EG The Common Market De europeiska gemenska-
perna 

EKN Swedish Export Credit Gua- Exportkreditnämnden 
rantee Board 

FAC Food Aid Convention Livsmcdelshjälpskonven-
tionen 

FAO Food and Agricultural Or- FN s livsmedels- och jord-
ganization bruksorganisation 

GATT General Agreement on Ta- Allmänna tull- och handels-
riffs and Trade avtalet 

HABITAT United Nations Center for FNs boende- och bebyggcl-
Human Settlemcnts secenter 

IAEA International Atomic Energy Internationella atomener-
Agency giorganet 

IBRD International Bank for Re- Världsbankcn 
construction and Dcvelop-
ment 

ICA International Co-operative Internationella kooperativa 
Alliance alliansen 

IDA International Development Internationella utvecklings-
Association fonden 
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IDB Interamerican Development lnteramerikanska utveck-
Bank lingsbanken 

IEA International Energy Agency Internationella energimyn-
digheten 

IEFR International Emergency Internationella katastrof-
Food Rcserve lagret för livsmedel 

IFAD International Fund for Agri- Internationella jordbruks-
cultural Development utvecklingsfonden 

IFC International Finance Cor- Internationella finansie-
poration ringsbolaget 

IIED International Institute for Internationella miljö- och 
Environment and Deve- naturvårdsinstitutet 
lopment 

ILO International Labour Organi- Internationella arbetsorga-
zation nisationen 

IMF lnternational Monetary Fund Internationella valutafon-
den 

IMO International Maritime Or- Internationella sjöfartsor-
ganization ganisationen 

IMPOD Import Promotion Office for Importkontoret för u-lands-
Products from Developing produkter 
Countries 

IPPF Intcrnational Planned Pa- Internationella familjepla-
renthood Federation neringsfcderationen 

ISO Internationel Standardiza- Internationella standardise-
tion Organization ringsorganisationen 

ITC International Trade Centre UNCT AD/GATTs interna-
tionella handelscentrum 

LLA Lesotho Liberation Army 
MON AP Moi;ambique Nordic Agri- Det nordiska jordbrukspro-

cultural Programme grammet för Moi;am-
bique 

OECD Organization for Economic Organisationen för ekono-
Co-operation and Develo- miskt samarbete och ut-
pement veckling 

OPEC Organization of Petroleum De oljeexporterande län-
Exporting Countries dernas organisation 

RNM Resistencia Nacional de Mo-
i;ambique 

SADCC Southern Africa Develop-
ment Coordination Con-
ference 

SAREC Swedish Agency for Re- Styrelsen för u-lands-
search Co-operation with forskning 
Developing Countries 

SDR Special Drawing Rights Speciella dragningsrätter 
SEK Swcdish Export Credit Cor- AB Svensk Exportkredit 

poration 
SHIA Swedish Organization of the Svenska handikapporgani-

Handicapped I nternational sationernas internatio-
Aid Foundation nel\a biståndsstiftelse 

SIDA Swedish International Deve- Styrelsen för internationell 
lopment Authority utveckling 
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SWAPO South-West Africa People's 
Organization 

SWEDFUND Swedish Fund for Industrial Fonden för industriellt 
Co-operation with Deve- samarbete med u-länder 
loping Countries 

SYS Swedish Volunteer Service Svensk Volontärsamver-
kan 

UBV Utbildning för bistånds-
verksamhet 

UNCDF United Nations Capita! De- FNs kapitalutvecklings-
velopment Fund fond 

UNCTAD United Nations Conference FNs konferens för handel 
on Trade and Develop- och utveckling 
ment 

UNDP United Nations Develop- FNs utvecklingsprogram 
ment Programme 

UNEP United Nations Environment FN s miljöprogram 
Programme 

UNESCO Unitcd Nation Educational. FNs organisation för ut-
Scientific and Cultural Or- bildning, vetenskap och 
ganization kultur 

UNFDAC United Nations Fund for FNs fond för kontroll av 
Drt1g Abuse Control beroendeframkallande 

medel 
UNFPA United Nations Fund for Po- FNs befolkningsfond 

pulation Activities 
UNHCR United Nations High Com- FNs flyktingkommissarie 

missioner for Refugecs 
UNICEF United Nations Children's FN s barnfond 

Fund 
UNIDO United Nations Industrial FNs organisation för indu-

Development Organiza- striell utveckling 
tion 

UNITA Uniä National para a Inde-
I 

pendencia Total de Ango-
la/National Union for the 
total Liberation of Angola 

UNITAR United Nations Institute for FNs utbildnings- och forsk-
Training and Research ningsinstitut 

UNRWA United Nations Relief and FNs hjälporganisation för 
Works Agency for Pale- Palestina-tlyktingar 
stine Refugees in the Near 
East 

UNSO United Nations Sudano-Sa- FNs särskilda organ för Sa-
helian Office helområdet och Sudan 

wcc World Council of Churches Kyrkornas Världsråd 
WEP World Employment Pro- ILOs världssysselsätt-

gramme ningsprogram 
WFP World Food Programme Världslivsmedelsprogram-

met 
WHO World Health Organization Världshälsoorganisationen 

19 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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WIPO 

WMU 

World Intellectual Property 
Organization 

World Maritime University 

Världsorganisationen för 
den intellektuella ägan
derätten 

Internationella sjöfartsuni
versitetct 
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LAND REGISTER 

I registret upptas u-länder som. direkt eller indirekt. tar emot svenskt 
bistånd. 

Algeriet 83, 165. 265, 281 
Angola 46. 73. 190-193, 261. 264, 

265, 275 
Argentina 262, 269 

Bangladesh 42, 73, 194-197, 267, 
276, 278 

Bolivia 83. 165, 263, 265, 270 
Botswana 43. 69, 73. 198-201, 258. 

261, 262, 266, 273 
Brasilien 270 
Burma 267 

Chile 262 
Costa Rica 83. 165 
Cuba 83, 165 

Djibouti 266 
Dominikanska Republiken 83. 165 

Ecuador83, 165,270.276 
Egypten 83. 165 
El Salvador 66. 262. 263 
Etiopien 69. 202-205, 265. 266. 

272, 276. 277. 278 

Ghana 64. 266 
Guatemala 262, 263 
Guinea Bissau 206-209 

Honduras 265, 270 

Indien 33. 47, 69, 73, 210-214. 268. 
276,278. 281 

Irak 36, 83, 268 
Iran 36, 268 

Jamaica 83. 165 
Jordanien 83 

Kampuchea 64, 268 
Kap Verde 215-217, 266 
Kenya 218-221, 286 
Kina 33. 61, 83, 165. 281 

Laos 222-225, 268 
Lesotho 43. 46. 69, 73, 226-228, 

261. 266. 274 
Libanon 66. 265. 269 

Malawi 73. 261, 262 
Malaysia 73. 83 
Mauretanien 266 
Mexico 39. 83 
Mm;ambique 43, 46, 73. 229-233, 

244, 261, 262. 266, 275, 277, 281, 
286 

Namibia 46. 72, 261. 263, 264 
Nepal 268 
Nicaragua 69, 234-237, 270 
Nigeria 83, 165, 265 

Pakistan 66, 70. 83. 165, 268 
Panama 83 
Peru 83, 270 
Polen 270 
Portugal 83, 165 

Ruanda 267 

Sao Torne och Principc 74, 265, 267 
Somalia 83, 267 
Sri Lanka 69, 70. 71. 73, 76. 238-

241. 268, 277, 281 
Sudan 66, 83, 165, 265, 267, 274 
Swaziland 43. 71. 73. 242- 244. 261, 

262, 273 
Syrien 269 

Tanzania44, 73. 245-248, 261, 262, 
264. 267,273, 278,281. 286 

Thailand 73. 268 
Tunisien 83, 165. 267. 281 
Turkiet 270 

Uganda 267 

Vietnam 249-252, 269 
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Zaire 66. 278 
Zambia 69, 73, 253-256. 261. 262 
Zimbabwe 43, 69, 73. 257-260. 

261. 262, 267. 275, 276, 278 

292 
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Bilaga 2 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter den 1 januari 
1984. 

I. Beskickningar (subsidiära ackrediteringsorter inom parentes) 

Abidjan Guatemala 
(Lome. Ouagadougou. Porto Novo) (San Salvador, Tegucigalpa) 

Abu Dhabi* Haag 
Addis Abeba Hanoi 

<Djibouti) Harare 
Alger Havanna 
Amman* (Kingston) 
Ankara Helsingfors 
Athen Islamabad 
Bagdad <Male) 
Bangkok Jakarta 

(Vientiane) Jeddah 
Beijing 

(Pyongyang) 
Beirut 

(Amman) 
Belgrad 

<Tirana) 
Berlin 
Bern 
Bissau* 
Bogota 

(Panama) 
Bonn 
Brasilia 

(Muscat, Sana) 
Kairo 

(Khartoum) 
Kinshasa* 
Kuala Lumpur 

(Rangoon) 
Kuwait 

(Abu Dhabi, Doha, Manarna) 
Köpenhamn 
Lagos 

(Accra) 
Lima 

(La Paz) 
(Asunci6n) Lissabon 

Bryssel (Bissau, Praia) 
(Luxemburg) London 

Buda pest Luanda 
Bucnos Aires (Sao Torne) 

<Montevideo) Lusaka 
Bukarest (Lilongwe) 
Canberra Madrid 

(Honiara, Port Moresby, Port Vila) Managua 
Caracas (San Jose) 

<Bridgetown. Port of Spain) Manila 
Colombo* Maputo 
Damaskus (Mbabanc) 
Dar es Salaam 
Dhaka 
Dublin 
Gaborone 

(Maseru) 

Mexico 
Monrovia* 
Montevidco* 
Moskva 

(Ulan Bator) 

•beskickningen förestås av en t f charge d'affaires 
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Nairobi · 
(Bujumbura, Kampala, Kigali) 

New Delhi 
(Colombo, Kathmandu) 

Oslo 
Ottawa 

(Nassau) 
Paris 
Prag 
Pretoria 
Pyongyang* 
Quito 
Rabat 
Reykjavik 
Rom 

(Valletta) 

Il. Delegationer 

Santiago de Chile 
Seoul 
Singapore 
Sofia 
Teheran 
Tel Aviv 

(NicosiaJ 
Tokyo 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane* 
Warszawa 
Washington 
Wellington 

(Apia, Nuku alofa. Suva) 
Wien 
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Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Ge

neve 
Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna (EGJ i Bryssel 

Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 

III. Lönade konsulat 

a) Generalkonsulat 

Berlin 
Chicago 
Frankfurt 
Hamburg 
Hongkong 
lstanbul 
Leningrad 
Los Angeles 
Marseille 
Minneapolis 
Montreal 
Miinchen 
New York 
Rio de Janeiro 
Sydney 

bl Konsulat 

Amsterdam 
Barcelona 
Las Palmas 
Marie hamn 
Palma de Mallorca 
Szczecin 
Vancouver 
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Stockholmsbaserade ambassadörer 

De fem sändebuden har följande ackrediteringar: 
I. Bamako (Mali), Banjul (Gambia). Conakry (Revolutionära Folkrepubli

ken Guinea), Dakar (Senegal), Freetown (Sierra Leone), Monrovia 
(Liberia), Niamey (Niger) och Nouakchott (Mauretanien). 

2. Belmopan (Belize), Castries (St Lucia), Georgetown (Guyana), Para
maribo (Surinam). Port-au-Prince (Haiti), Santo Domingo (Domini
kanska Republiken) och St George's (Grenada). 

3. Aden tDemokratiska Folkrepubliken Yemen), Mogadiscio (Somalia), 
Moroni (Comorerna). Port Louis (Mauritius), Tananarive (Madagaskar) 
och Victoria (Seychellerna). 

4. Bangui (Centralafrikanska Republiken). Brazzaville (folkrepubliken 
Kongo). Kinshasa (Zaire), Libreville (Gabon), Malabo (Ekvatorial
guinea) och Yaounde (Kamerun). 

5. Vatikanstaten/Heliga Stolen. 
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Bilaga 3 

Artikel XI i Avtal om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken . 

Article XI 

Status, Immunities, and Privileges 

Section I. Scope of Article 
To enablc the Bank to fulfill its purpose 

and the functions with which it is entrusted, 
the status, immunities, and privileges set 
forth in this article shall be accorded to the 
Bank in the territories of each member. 

Section 2. Legal Status 
The Bank shall possess juridical personal

ity and, in particular, full capacity: 
(a) to contract; 
(b) to acquire and dispose of immovable 

and movable property; and 
(c) to institute legal proceedings. 

Section 3. Judicial Proceedings 
Actions may be brought against the Bank 

only in a court of competent jurisdiction in 
thc tcrritories of a member in which the Bank 
has an office, has appointed an agent for the 
purpose of accepting service or notice of pro
cess, or has issued or guaranteed securities. 

No action shall be brought against the 
Bank by members or persons acting for or 
deriving claims from members. However. 
member countries shall have recourse to 
such special procedures to settlc controver
sies between the Bank and its members as 
may be prescribed in this Agreement, in the 
by-laws and regulations of the Bank or in 
contracts entered into with the Bank. 

Property and assets of the Bank shall, 
wheresoever located and by whomsoever 
held. be immune from all forms of seizure. 
attachment or execution before the delivery 
of final judgment against the Bank. 

Section 4. lmmunity ofAssets 
Property and assets of the Bank, whereso

evcr located and by whomsoever held, shall 
be considered public international property 
and shall be immune from search, requisi
tion. confiscation, expropriation or any other 
form or taking of foreclosure by executive or 
legislative action. 

Artikel XI 

Status, immuniteter och privilegier 

Sektion I. Artikelns omfattning 
För att möjliggöra för banken att fullgöra 

sitt syfte och de uppgifter som den har anför
trotts skall status, immuniteter och privile
gier varom stadgas i denna artikel beviljas 
banken i varje medlems territorier. 

Sektion 2. Rättslig ställning 
Banken skall vara juridisk person och 

synnerhet vara berättigad att 
a) ingå överenskommelser; 
b) förvärva och avyttra fast och lös egen

dom; 
c) anhängiggöra rättegång. 

Sektion 3. Rättegångar 
Rättsliga åtgärder mot banken kan vidtas 

endast inför behörig domstol i en medlems 
territorium, där banken har kontor, har ut
nämnt ett ombud för att mottaga delgivning 
eller underrättelse om rättegång eller har 
emitterat eller garanterat värdepapper. 

Rättsliga åtgärder mot banken kan ej vidtas 
av medlemmar eller personer, som företräder 
medlemmar eller vilkas krav härrör från med
lemmar. Medlemsländer skall dock ha till
gång till sådana särskilda förfaranden till bi
läggande av tvister mellan banken och dess 
medlemmar, varom kan stadgas i detta avtal, 
i bankens bolagsordning och instruktioner 
eller i överenskommelser som ingåtts med 
banken. 

Bankens egendom och tillgångar skall var 
de än befinner sig eller i vems besittning de 
än är, vara skyddade mot alla former av be
slag, kvarstad eller utmätning innan laga
kraftvunnen dom mot banken föreligger. 

Sektion 4. Tillgångarnas immunitet 
Bankens egendom och tillgångar, var de än 

befinner sig och i vems besittning de än är, 
skall anses vara offentlig internationell egen
dom och skall vara skyddade mot husrannsa
kan och annan undersökning, förfogande, 
konfiskering och expropriation eller annan 
form av beslag eller utmätning genom exeku
tiv eller lagstiftande åtgärd. 
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Section 5. lnviolahility of Archires 
The archives of the Bank shall be inviola

ble. 

Section 6. Freedom <~f Assets from Restric
tions 

To the extent necessary lo carry out the 
purpose and functions of the Bank and to 
conduct its operations in accordance with 
this Agreement. all property and other assets 
of the Bank shall be free from restrictions, 
regulations, controls and moratoria of any 
nature, except as may otherwise be provided 
in this Agreement 

Section 7. Privilege for Communications 
The official communications of the Bank 

shall be accorded by each member the same 
treatment that it accords to the official com
munications of other members. 

Section 8. Personal lmmunitie.1· and Privi
leges 

All governors, executive directors, alter
nates, officers, and employees of the Bank 
shall have the following privileges and immu
nities: 

(a) lmmunity from legal process with re
spcct to acts performed by them in their öffi
cial capacity, except when the Bank waives 
this immun ity. 

(b) When not local nationals, the same im
munities from immigration restrictions, alien 
registration requirements and national ser
vice obligations and the same facilities as re
gards exchange provisions as are accorded 
by members to the representatives, officials, 
and employees of comparable rank of other 
membe~. · 

(c) The same privileges in respect of trav
eling facilities as are accorded by members to 
representatives, officials, and employees of 
comparablc rank of other members. 

Section 9. lmmunities from Taxation 
(a) The Bank, its property, other as sets, 

income, and the operations and transactions 
it carries out pursuant to this Agreement. 
shall be immune from all taxation and from 
all customs duties. The Bank shall also be 
immune from any obligation relating to the 
payment, withholding or collection of any 
tax, or duty. 

Sektion 5. Arkivens okränkbarhet 
Bankens arkiv skall vara okränkbara. 

Sektion 6. Tillgångarna.1· .frihet från restrik
tioner 

I den mån det är nödvändigt för att genom
föra bankens syften och funktioner och leda 
dess verksamhet i enlighet med detta avtal. 
skall bankens hela egendom och övriga till
gångar vara befriad från restriktioner, före
skrifter, kontrollåtgärder och moratorier av 
varje slag, med undantag för vad som stadgas 
i detta avtal. 

Sektion 7. Privilegium l'id kommunikation 
Bankens officiella meddelanden skall av 

varje medlem ges samma behandling som 
medlemmar ger andra medlemmars officiella 
meddelanden. 

Sektion 8. Personliga immuniteter och pril'i
legier 

Alla styrelseledamöter, direktionsmedlem
mar, suppleanter, chefstjänstemän och an
ställda i banken skall ha följande privilegier 
och immuniteter: 

a) Immunitet möt rättegång vad avser 
handlingar som de utfört i tjänsten utom då 
banken häver denna immunitet. 

bl För dem som icke är medborgare i vis
telselandet samma immuniteter från inrese
restriktioner, registrering av utlänningar och 
värnplikt och samma lättnader beträffande 
valutabestämmelser som av medkminarna 
beviljas andra medlemmars officiella repre
sentanter, tjänstemän och anställda i jämför
bar ställning. 

c) Samma privilegier beträffande reselätt
nader som av medlemmarna beviljas andra 
medlemmars officiella representanter, tjäns
temän och anställda i jämförbar ställning. 

Sektion 9. Skattefrihet 
a) Banken, dess egendom, övriga tillgång

ar, inkomster och den verksamhet och de 
transaktioner den utför enligt detta avtal skall 
vara befriade från all beskattning och alla 
tullavgifter. Banken skall även vara befriad 
från åtagande i samband med betalning, un
danhållande eller indrivning av varje skatt 
eller avgift. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 298 

(b) No tax shall be levied on or in respect 
of salaries and emoluments paid by the Bank 
to executive directors, alternates, officials or 
employees of the Bank who are not local 
citizens or other local nationals. 

(c) No tax of any kind shall be levied on 
any obligation or security issued by the 
Bank, including any dividend or interest ther
eon, by whomsoever held: 

(il which discriminates against such ob
ligation or security solcly because it is is
sued by the Bank; or 

(ii) if the solc jurisdictional basis for 
such taxation is the place or currency in 
which it is issued, made payable or paid, or 
the location of any office or place of busi
ness maintained by the Bank. 

(d) No tax of any kind shall be levied on 
any obligation or security guaranteed by the 
Bank, including any dividend or interest 
thereon. by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such ob
ligation or security solely because it is 
guaranteed by the Bank; or 

(ii) if the sole jurisdictional basis for 
such taxation is the location of any office 
or place of business maintaincd by the 
Bank. 

Section IO. Implementation 
Each member, in accordance with its ju

ridical system. shall take such action as is 
necessary lo make effective in its own terri
tories the principles set forth in this article, 
and shall inform the Bank ofthe action which 
it has taken on the matter. 

h) Ingen skatt skall påläggas löner och ar
voden, som av banken utbetalas till direk
tionsmedlemmar, suppleanter, chefstjänste
män eller anställda i banken, vilka ej är inlän
ningar. 

cl Ingen skatt av något slag skall påläggas 
någon skuldförbindelse eller värdepa:,:iper. 
som utställts eller emitterats av banken. inbe
gripet utdelning eller ränta därpå, oavsett 
vem som innehar dessa: 

I) som medför särbehandling av sådan 
skuldförbindelse eller sådant värdepapper 
endast på grund av att de utställts av ban
ken; eller 

21 om den enda rättsliga grunden för så
dan beskattning är orten eller valutan som 
de utställts i, gjorts betalbar i eller har beta
lats i, eller på belägenhet beträffande ett av 
banken utnyttjat kontor eller en av banken 
utnyttjad verksamhetslokal. 
d) Ingen skatt av något slag skall påläggas 

någon skuldförbindelse eller något värdepap
per som garanteras av banken. däri inbegri
pet utdelning eller ränta därpå, oavsett vem 
som innehar dessa: 

I) som medför särbehandling beträf
fande sådan förbindelse eller sådant värde
papper endast på grund av att de garan
teras av banken; eller 

2) om den enda rättsliga grunden för så
dan beskattning är belägenheten av ett av 
banken utnyttjat kontor eller verksamhets
lokal. 

Sektion 10. Fullgörande 
Varje medlem skall, i överensstämmelse 

med sitt rättssystem, vidtaga de åtgärder som 
är nödvändiga för att göra de i denna artikel 
fastställda principerna giltiga i sina egna terri
torier och medlemmen skall meddela banken 
den åtgärd som vidtagits i detta hänseende. 
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Bilaga 4 

forslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier 
vissa fall 

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

Bilaga 1 

Immunitet och/eller privilegier gäller 
för följande 

Internationella organ 

32 lnleramerikanska 
utvecklingsbanken 

Fysiska personer 

Ledamöterna i 
bankens stvrelse 
och personer med 
tjänst hos eller 
uppdrag av banken 

Tillämplig 
internationell 
överenskommelse 

Avtal den 8 april 
1959 om upprällan
de av Interameri
kanska ut veck
lingsbanken 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

1 Bilagan omtryckt 1979: 9. Senaste lydelse 1983: I062. 
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Bilaga 6 till budgetpropositionen 1984 Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 6 

Försvarsdepartementet 

Översikt 

Till försvarsdepartementet hör 

- det militära försvaret 

- civilförsvaret 
- det ekonomiska försvaret (utom oljelagring) 

- det psykologiska försvaret 

- räddningstjiinsten i fred. 

I departementet bereds dessutom iirenden rörande samordning mellan 
totalförsvarets olika grenar. 

Det militära försvaret 

Försvarsmaktens nm·arande resurser 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering framgår av följande sam

manställning. 

Armen 

Fiil(förband /.oka{förn·an:f("irband 

23 infanteri- och norrlandsbrigader Ca I 00 bataijoner 

(motsvarande) 400 - 500 sjiilvständiga kompanier 

4 pansarbrigader (motsvarande) Totalt ca 300000 man 

I mekaniserad brigad 
Ca 100 självständiga infanteri-, pan- Henmlmet ca 100000 man 

sar-. artilleri- och luftvärns(robot) Armen totalt ca 700000 man 

bataljoner m. m. 

Fördelningsstaber med stabs- och 

sambandsförband 

Totalt ca 300000 man 

1 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100. Biluga 6 
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Marinen 

2 ytattacktlottiljcr (2 jagare och 12 

torpedbåtar) 

I självständig torpedbålsdivision (6 

torpedbåtar) 
4 patrullhåtsdivisioner ( 16 patrull

båtar) 

4 helikopterdivisioner 

Ubåtstlottiljer ( 12 ubåtar) 

Flygvapnet 

12 jakttlygdivisioner (ca 220 flyg

plan) 

5.5 medeltunga · attacktlygdivi

sioner. 4 lätta attacktlygdivisioner 

(ca 150 flygplan) 

6 spaningstlygdivisioner (ca 60 flyg

plan) 

5 transporttlyggrupper och en 

Minfartygstlottiljer (3 minfartyg transportflygdivision 

samt hjälpminfartygJ 4 sambandstlygdivisioner 

I I minröjningsflottiljer 10 helikoptergrupper 

Kustartilleribrigader 50 lednings-. stridslednings- och 

Kustartilleribataljoner luftbevakningsförband samt llyg-

Spärrbataljoner och spärrkompa- basbataljoner 

nier (fasta och rörliga) 

Artilleri- och robotbatterier 

Kustjägarkompanicr 

Minutläggningsdivisioner 

Ca 30 lednings- och basförband 

Operativ ledning m. m. 

Högkvarteret 

6 militärområdesstaber m. m. 

Totalt kan försvarsmakten mobilisera ca 850 000 man (inkl. hemvärn). 

Det militära förs\·arets fortsatta uh·cckling 

1982 ärs försvarsbeslut - med den inriktning som statsmakterna besluta

de om under våren 1983 - ligger till grund för det militära försvarets 

utveckling. 

I den programplan för perioden 1984/85 - 1988/89 som överbefälhavaren 

liimnadc in till regeringen i december 1983 konstaterar han att de ekono

miska resurserna med nu aktuella förutsättningar inte räcker till för att 

fullfölja intentionerna i 1982 års försvarsbeslut. Orsakerna iir flera. bl. a. 

dollarkursens uppgång. 

Regeringen har ansett problemen vara av en sådan omfattning att man 

bedömt det som nödviindigt att grundligt utreda den uppkomna situationen 

och tänkbara handlingsmöjligheter. innan beslut fattas om det militära 

försvarets fortsatta utveckling. Inte heller de ekonomiska resurserna för 

det militära försvaret, försvarsgrenarnas anslag eller anslagen inom huvud

programmet Operativ ledning m. m. behandlas i budgetpropositionen. För

slag på dessa områden kommer att föreläggas i riksdagen i en särskild 

proposition i mars 1984. 

Däremot behandlas i propositionen anslagen inom huvudprogram 5 Ge

mensamma myndigheter m. m. samt vissa andra frågor som rör det militära 

försvaret. 
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- ABAB: s monopol på bevakning av lokaler och anläggningar som är 

betydelsefulla för totalförsvaret begränsas till särskilt viktiga anlägg

ningar och lokaler. 

- Utbildningstiden förlängs för vissa värnpliktiga inom marinen. 

- Nya riktlinjer ges för försvarets provnings verksamhet. Provningsavdel-

ningcn vid försvarets materielverk reduceras från ca 550 till 375 per

sonår. 

Förbättrade värnpliktsförmåner 

Regeringen föreslår förbättringar av värnpliktigas förmäner från den 

juli 1984 med sammanlagt 24 milj. kr. Dagersättningen höjs från 22 till 23 

kr. Förplägnadsersättningcn ökas från 20 till 25 kr. per dag. Maximibelop

pet för familjepenning för maka höjs från 1 500 till I 560 kr. per månad och 

maximibeloppet för familjepenning för barn från 750 till 780 kr. per månad. 

Civilförsvaret 

Civilförsvarets nuvarande resurser 

Civilförsvarets resurser efter mobilisering framgår av följande samman

ställning. 

Ledning 

Centrala, regionala och lokala lcd

ningsenheter 

12 alarmeringsledningar gruppera

de i luftförsvarsccntraler 

30 tlyggrupper 

Skydd 

Organisation för utrymning och in

kvartering 

55 000 skyddsrum med ca 6 mil

joner platser 

3.9 miljoner skyddsmasker för 

vuxna 

Räddning 

268 fältstaber 

718 undsättningsplutoner 

350 sjukvårdsplutoner 

433 vattengrupper för brandtjänst 

244 specialplutoner för bl. a. 

skyddstjänst 

474 ohscrvationsgruppcr 

791 underhålls-. förråds- och tekni

kerenhcter 

5 24Ö ordnings- och bcvakningsen

hetcr 

793 vcrkskyddsenhcter 

I kommunerna organiseras dessutom drygt I 500 självständiga brand

grupper för lokal brandtjänst. 

Totalt ingår ca 250000 personer i civilförsvarets krigsorganisation. varav 

ca 45 000 personer i verkskyddet. Omfattande ändringar i krigsorganisa

tionen har genomförts. Ytterligare sådana skall genomföras under den 

pågående femårsperioden. 
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Civilförs\'arcts fortsatta utveckling 

Civilförsvarets utvt:ckling under perioden 1984/85 - 1988/89 skall ha den 

inriktning som anges i 1982 års försvarsbeslut. Huvudinriktningen skall 

vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av konventionella strids

medel. Skyddet mot kärnvapt:n och kemiska stridsmedel skall dock ägnas 

ökad uppmärksamhet. Förmågan att möta verkningarna av ett överras

kande angrepp skall ökas. 

Under perioden 1984/85 - 1986/87 kommer ansvaret för civilförsvars

verksamheten i krig på lokal nivä. och det planläggningsansvar i fred som 

hänger samman därmed. att föras över till kommunerna. 

Uppbyggnaden av en hemskyddsorganisation inleds under budgctäret 

1984/85. Den skall när den är färdig bestå av 8000 hemskyddsgrupper om 

vardera tre personer, alla rekryterade och utbildade i fred. samt närmare 

100000 hemskyddsombud. Minst hälften av personalen i hemskyddsgrup

pcrna bi;:r;iknas vara krigsplacerad den I juli 1986. 

I avvaktan på att kommunerna har utarbetat lokala skyddsplaner före

slås för 1984/85 inga nya bemyndiganden för skyddsrum i småhusområden. 

Regeringen föreslår en bemyndiganderam på 661,8 milj. kr. (i prisläget 

februari 1983) för skyddsrum för 1984/85. 

I 1982 ftrs försvarsbeslut anges som ·mål att varje medborgare inom en 

tioårsperiod skall ha tillgång till en skyddsmask. Regeringen föreslår nu att 

detta mål skall uppnås 3 - 4 år senare. 1 

För civilförsvar (utom skyddsrum) föreslås en planeringsram på 2 089.2 

milj. kr. (i prisläget februari 1983) för perioden 1984/85 - 1988/89. För 

budgetån:t 1984/85 föreslås en utgiftsram om 403 ,5 milj. kr. i samma pris

läge. 

Det ekonomiska försvaret 

Det ekonomiska försvarets resur·ser skall - i enlighet med 1982 års för

svarsbeslut - inriktas på att klara oundgängliga behov vad gäller livsme

del. beklädnad. värme samt hälso- och sjukvård. Genom att satsa på 

inhemska substitut och förberedelser för omställning till inhemsk produk

tion i ett krisläge kan den dyrbara beredskapslagringen minskas. 

Regeringens budgetförslag för det ekonomiska försvaret finns på flera 

huvudtitlar och omfattar tillsammans 2483 milj. kr. Över försvarsdeparte

mentets huvudtitel beräknas 386.1 milj. kr. 

Övrigt totalförsvar 

Regeringens förslag uppgår till ca 500 milj. kr. och går till bl. a. psykolo

giskt försvar, civilbefälhavarnas verksamhet, vissa signal- och telt:anord

ningar. kommunal beredskap m. m. 
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Räddningstjänst 

Kustbevakningens beredskap för bekämpning av olje- och kemikalicut

släpp förstärks, bl. a. genom höjd personalberedskap och fortsatt anskaff

ning av ny materiel. 

Flygbcvakningen av våra havsområden skärps, bl. a. för att förhindra 

olagliga oljeutsläpp. Detta avses ske i samverkan mellan marinen och 

kustbevakningen, bl. a. genom samutnyttjande av tre nya flygplan. 

Förslagen för räddningstjänsten uppgår till totalt 33.3 milj. kr. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 framgår av följande sam-

manställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Förändring 
1983/84 1984/85 

A. Försvarsdepartementet m. m. 46,0 43,3 - 2.7 

B. Armeförband 6 862.2 7 105,0 1 +242,8 
c. Marinförband 2 850.7 2 905,0 1 + 54.3 
D. flygvapenförband 5 950.5 6475,0 1 +524,5 
E. Operativ ledning m. m. 738.4 815.0 1 + 76,6 
F. Gemensamma myndigheter m. m. 4091,72 3435,7' -656.0 

Summa B - F (det militära 
försvaret) 20493,5 20735,7 1 +242,2 

G. Civilförsvar (inkl. 
skyddsrum) 854,54 I 083,05 +228,5 

H. Ekonomiskt försvar 525,6 386,I -139,5 

I. Övrigt totalförsvar 97,3 136,8 + 39,5 

J. Räddningstjänst 39,7 33,3 - 6,4 

K. Övriga ändamål 23,9 150,8 +126,9 

Totalt för försvarsdepartementet 22080,5 22 569,0 +488,5 

' Preliminärt förslag. De slutliga beloppen kommer att redovisas i särskild proposi
tion i mars 1984. 
~ Inkl. 2 500 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1983/84. 
3 Inkl. 1800 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1984/85. 
4 Inkl. 110 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1983/84. 
5 Inkl. I 00 milj. kr. för beräknade pris- och löneökningar till medelprisläget för 
budgetåret 1984/85. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Thunborg 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regcringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser försvarsde

partementets verksamhetsområde 

1 Huvudtitelns utformning 

Bilagan har i huvudsak disponerats på samma sätt som bilaga 6 till 1983 

års budgetproposition. Efter littera A. Försvarsdepartementet m. m. följer 

avsnitt om säkerhetspolitik. strukturförändringar och samordning samt 

bevakning av totalförsvarsohjekt. Dessa avsnitt är gemensamma för total

försvaret. Propositionen har efter dessa delar avsnitt om det militära 

försvaret, civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övrigt totalförsvar 

m. m. I det sistnämnda avsnittet ingår. förutom littera I. Övrigt totalför

svar. littera J. Räddningstjänst och littera K. Övriga ändamål. Avsnittet 

om det ekonomiska försvaret har omdisponerats. 
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Fjärde huvudtiteln 

A. Försvarsdepartementet m. m. 

A I. Försvarsdepartementet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

28904191 

29920000. 

27 300000 

Kostnader och medelshehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 198'2/83 

Planerat 

Försvarsdepartementet 26 710 

Tillkommer/a1·gär: 

Medgiven prisreglering 

Mcdelsbehov 

+3200 

29910 

Utfall 

28904 

28904 

1983/84 

Planerat 

29920 

29920 1 

7 

1984/85 

Föredra-
ganden 

'27 300 

27 3002 

1 Mcdelprisläge för budgetåret 1983/84. Prisregleringsmedel disponeras inte. 
2 Medclprisläge för budgetåret 1984/85. Prisregleringsmedel disponeras inte. 

Personal 

Personalkategori 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Antal anställda omräknat till personår 

198'2/83 1983/84 

Planerat Utfall Planerat 

87 79 85 
42 34 37 

129 113 122 

1984/85 

Föredra-
gandcn 

90 
42 

132 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag ans.laget till 27.3 

milj. kr. Vid min bedömning av försvarsdepartementets mcdclsbehov har 

jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget som en tillämpning av 

huvudförslaget medför. Jag har vidare räknat medel för den pfrsonal som 

förts över till försvarsdepartementet genom departementsreformen. Jag· 

har också beaktat att departementets lokalkostnader i fortsättningen kom

mer att belasta trettonde huvudtitelns anslag H 6. Regeringskansliets för

valtningskontor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarsdepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 27 300000 kr. 
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A 2. Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7055000 

6870000 

8 

1 Utgiften redovisas under anslaget F 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära 
försvaret. 

Från anslaget täcks utgifter för bl. a. totalförsvarets upplysningsnämnd, 

totalförsvarets chefsnämnd, delegationen för efterforskningsbyråns verk

samhet, oljekrisnämnden och riksnämnden för kommunal beredskap. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 

och till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum samt till Svenska röda korset. 

Kostnader och medelshehov (I 000-taf kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

I. Totalförsvarets upp-
lysningsnämnd 

2. Ovriga nämnder 
Bidrag till 
3. Centralförbundet 

Folk och Försvar 
4. Stiftelsen Gällöfsta 

kurscentrum 

Kostnader 

Tillko111111erla1·gdr: 
Centralförbundet Folk 

och Försvar, medlems
avgifter och skrifter 
m.m. 

Stiftelsen Gällöfsta 
kurscentrum, driftin
täkter m. m. 

Medgiven prisregle
ring 

Medelsbehov 

1982/83 

Planerat 

1310 
955 

2 340 

6235 

10840 

- 430 

-3950 

580 

7040 

1983/84 

Utfall Planerat 

1500 1460 
937 1205 

2608 2400 

6597 7120 

11642 12185 

- 498 - 430 

-4312 -4700 

6832 7055 1 

1984/85 

Nämnden Föredra-
gamlcn 

I 510 I 510 
857 825 

2 717 2415 

7720 7600 

12804 12350 

- 380 - 380 

-5050 -5100 

7 374 68702 

1 Medelprisläge för budgetåret 1983/84. Prisrcgleringsmedel disponeras inte. 
~ Medelprisläge för budgetåret 1984/85. Prisregleringsmedel disponeras inte. 

I. Totalförsvarets upplysningsniimnd 

Prisomräkningen medför att kostnaderna ökar med 50 000 kr. 

2. ärriga nämnder 

Pris- och löneomräl.;.ningen samt vissa volymförändringar inom de övriga 

nämnderna medför att kostnaderna minskar med 348 000 kr. 
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3. Centra/förbundet Folk och Försmr 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 212000 

kr. 

b) Två massmediaseminarier m. m. samt minskade intäkter ökar förbun

dets kostnader med 155000 kr. 

4. St(fielsen Gällöfsta kurscentrum 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 150000 kr. 

b) Kostnaderna för drift av kursgården ökar med 450000 kr. 

c) För utbyggnad av anläggningen krävs ett banklån på ca 6.5 milj. kr. 

med statlig garanti. 

f"öredragande1is överl'iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 6870000 kr. Vid min bedömning av nämndernas medelsbchov 

har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget som en tillämpning av 
huvudförslaget medför. 

För att få balans mellan service- och lärarkapacitet samt förläggnings

och arbetsutrymmen vid Gällöfsta kursgård krävs en viss utbyggnad av 

förläggningar och grupparbetsrum. Jag förordar att en statlig garanti om 

6.5 milj. kr. ställs som säkerhet för ett banklån till Stiftelsen Gällöfsta 

kurscentrum för finansiering av nämnda utbyggnad. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta att en statlig garanti om 

6500000 kr. får ställas som säkerhet för ett banklån till Stiftelsen 

Gällöfsta kurscentrum, 

2. till Vissa nämnder m. m. inom totalförsvaret för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 6870000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

70468171.2 

8600000 

8600000 
1 Varav 4290000 kr. i prisrcgleringsmedel. 
z Anslaget vart. o. m. budgetåret 1982/83 förslagsanslag. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp, 8,6 

milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 8 600 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

737 513 

470000 

535000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 535 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

10 

488811 

att till Ertra utRifier för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservations

anslag av 535 000 kr. 
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2 Säkerhetspolitiska överväganden 

Tendensen till fördjupad spänning mellan supermakterna har fortsatt att 

prägla de säkerhetspolitiska ·perspektiven under det gångna året. De 

smärre tecken på vilja till en återupptagen dialog som tidvis kunnat skönjas 

har ånyo ersatts av en stämning av akuta politiska motsättningar. Utveck

lingen visar hur lätt även isolerade händelser kan utlösa en återgång till en 

skarp retorisk konfrontation grundad på ömsesidig och djupt förankrad 

misstänksamhet. 

Det försämrade förhållandet mellan supermakterna sätter sin prägel på 

hela det internationella klimatet. Eftersom supermakterna uppfattar sina 

intressen vara direkt berörda i många av de pågående regionala och lokala 

konflikterna i världen. kan även geografiskt begränsade oroligheter få 
vittomfattande säkerhetspolitiska konsekvenser. Tendensen att betrakta 

problem i Tredje världen främst i ljuset av supcrmaktsrivalitcten är mycket 
farlig. Denna rivalitet - eller öst-västperspektivet som sådant - kan var

ken erbjuda tillräckliga förklaringar eller acceptabla lösningar på konflikter 

i Tredje världen. Flera av konflikterna under år 1983 illustrerar detta. 

Kriget mellan Iran och Irak fortsätter på fjärde året med mycket stora offer 

på båda sidor utan att någon lösning kan skönjas. Eventuell tillförsel av 

mer avancerade vapensystem kan innebära en ny fara för upptrappning av 

konflikten. I det söndrade och krigsdrabbade Libanon har konflikten för

värrats. Samtidigt har stormaktsengagemanget i området kommit att ytter

ligare öka. 

Den sovjetiska ockupationen av Afghanis~an går in på sitt femte år. 

medan befolkningens motstånd och omvärldens protester mot detta över

grepp fortsätter. I Sydostasien och Södra Afrika har utvecklingen visat hur 

stormakternas engagemang på grund av strategiska intressen fördjupar 

lokala konflikter och försvårar lösningar som innebär att berörda folk 

bereds tillfälle att utnyttja sin självbestämmanderätt. Det mönstret har 

också gällt i Centralamerika. där kampen mot århundraden av nöd och 

förtryck möts av våld från dem som motsätter sig de folkliga kraven på en 

dräglig tillvaro. Med utländska vapenleveranser och militärt bistånd trap

pas våldet upp. och risken för öppet krig i regionen ökar. I Östeuropa har 

de polska militärernas försök att på ytan skapa en återgång till normala 

förhållanden i landet inte kunnat dölja hur motsättningen mellan folkliga 

frihetssträvanden och regimernas kontrollkrav fortsätter att skapa spän

ning i Östeuropa. 

Den tilltagande användningen av våld på olika håll i världen inger oro. 

Den minskande respekten för folkrätten och FN-stadgans principer har 

åtföljts av ett alltmer öppet åsidosättande av FN: s uttalade vilja. FN: s 

generalsekreterare har varnat för att medlemsländerna gt:nom att avlägsna 

sig från stadgans normer och förpliktelser närmar sig en ny internationell 
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anarki. Ett stärkande av FN: s roll som instrument för kollektiv säkerhet 

ter sig därför ytterst angeläget. 

Kapprustningen har fortsatt i ett uppdrivet tempo, medan praktiskt taget 

inga framsteg ännu gjorts i rustningskontroll- och nedrustningsfrågor av 

central betydelse. Den växande fredsrörelsen utgör en sund reaktion mot 

regeringarnas oförmåga att bryta de etablerade rustningsmönstrens onda 

cirkel. Huvudansvaret för de uteblivna resultaten i nedrustningsarbetet får 

bäras av de båda supermakterna. Ett begränsat framsteg utgörs emellertid 

av det faktum att samtalen om begränsning av de strategiska kärnvapnen. 

de s. k. ST ART-förhandlingarna, har fortsatt trots de politiska motsätt

ningarna. Avståndet mellan parternas positioner synes ha minskat något 

under det gångna året. Allt talar dock för att förhandlingarna blir komplice

rade och långvariga. 
Supermakternas förhandlingar i Genevc om de regionala kärnvapnen i 

Europa avbröts på senhösten 1983. Sedan N A TO inlett den utplacering av 

nya medeldistansraketer varom villkorligt beslut fattades år 1979, lämnade 

Sovjetunionen förhandlingarna utan att något datum för ett återupptagande 

fastställts. l samband därmed förklarade Sovjetunionen sin avsikt att möta 

utplaceringen av NATO: s medeldistansraketer med nya egna vapensys

tem. Det förefaller vara en uppenbar risk att ytterligare ett nytt och farligt 
skede i kärnvapenkapprustningen i Europa nu inleds. Desto angelägnare är 

det att förhandlingarna i Geneve snarast återupptas och att en överens

kommelse nås innan NATO: s utplaceringsprogram fullbordats. 

Även andra pågående förhandlingar av betydelse för Europas säkerhet 

präglas av låsningar och djupa motsättningar. l Wiensamtalen om militära 

styrkereduktioner i Centraleuropa (MBFR) har ett antal kompromisser 

uppnåtts beträffande målen för nedskärningarna. men den grundläggande 

oenigheten om de rådande styrkenivåerna. från vilka nedskärningarna 

skall företas. består oförändrad. 

Uppföljningsmötet i Madrid till konferensen om säkerhet och samarbete 

i Europa \ESK) har efter tre års arbete kunnat fullföljas med enighet bland 

de deltagande länderna kring ett slutdokument innehållande nera viktjga 

beslut. Av särskild betydelse är beslutet att i Stockholm sammankalla 

konferensen om förtroende- och säkcrhetsskapande åtgärder och nedrust

ning i Europa. Därmed etableras ett viktigt forum för en fortsatt dialog 

mellan öst och väst i syfte att minska misstron mellan maktblocken, 

minska risken för en väpnad konflikt och på sikt ge hidrag till en nedrust

ningsprocess. Värdskapet för Stockholms-konferensen lägger ett speciellt 

ansvar på Sverige att konstruktivt bidra till förhandlingarna. och regering

en kommer att göra särskilda ansträngningar för att konferensen skall leda 

till positiva resultat. 

Som del av Europa kan de nordiska länderna inte undgå att beröras av 

de stormaktsmotsättningar som präglar förhandlingarna om kontinentens 
säkerhet. Härtill kommer dessutom att det nordiska området i sig under 
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avsevärd tid .vuxit i strategisk betydelse. Huvudorsaken till denna utveck

ling är utbyggnaden av de sovjetiska marinbaserna på Kola-halvön, vilkas 

lokalisering till stor del är betingad av globalstrategiska och geografiska 

faktorer i förening med den vapentekniska utvecklingen. Denna utbyggnad 

har följts av det norska beslutet om förhandslagring i mellersta Norge av 

viss utrustning för amerikanska marinkårsförband. Den ökning av den 

militära aktiviteten i det nordiska området som ägt rum på båda sidor bör 

ses som ett led i supermakternas bevakande av sina globala intressen och 

som en del av den strategiska maktbalansen dem emellan, och den bör 

därför inte uppfattas som primärt riktad mot Sverige. Utvecklingen kan 

dock inte undgå att på olika sätt få återverkningar också för Nordens del. 

Vårt land befinner sig inte längre i periferin av stormaktens militärstrate

giska intressekonflikter. Ett tecken härpå är att Sveriges territorium under 

senare år har utsatts för ett antal grova kränkningar av främmande ubåtar. 

Det mest påtagliga exemplet har varit den sovjetiska ubåten U \37: s 

grundstötning utanför Karlskrona hösten 1981. Den kommission som rege

ringen tillsatte efter incidenterna i Hårsfjärden hösten 1982 konstaterade 

med fullständig säkerhet att flera främmande ubåtar förekommit i detta 

område. Överbefälhavaren har vidare konstaterat, att Sverige också fort

sättningsvis under sommaren 1983 med hög sannolikhet utsattes för ett 

betydande antal kränkningar. 

Respekten för vår säkerhetspolitiska linje kräver att vi redan i fredstid 

ingriper med största fasthet mot kränkningar av vårt territorium. Skärpta 

regler för ingripande mot främmande ubåtar har införts fr. o. m. den 1 juli 

1983. Betydande resurser har anslagits för att påskynda en förstärkning av 

ubåtsskyddet. Därmed kommer vår förmåga att ingripa mot främmande 

ubåtar stadigt att höjas. Det är vår skyldighet och vår bestämda föresats att 

med alla till buds stående medel hävda Sveriges territoriella integritet. 

Det är ett globalt intresse att kärnvapnens roll i stormakternas relationer 

reduceras. I de nordiska länderna finns inte några kärnvapen. Det är 

viktigt att detta läge består. Regeringen eftersträvar därför att få till stånd 

en överen~kommelse som gör Norden till en kärnvapenfri zon. Syftet med 

ett dylikt zonarrangemang är att minska kärnvapenhotet mot det nordiska 

området. Förslaget om en korridor i Centraleuropa fri från slagfältskärnva

pen syftar till att minska risken för att en väpnad konflikt snabbt trappas 

upp till ett kärnvapenkrig. Regeringen avser att långsiktigt fortsätta arbetet 

med dessa förslag i förvissning att ett genomförande av dem också verk

samt skulle bidra till att lindra spänningen mellan maktblocken. 

De senaste årens allvarliga utveckling i världen förändrar inte de grund

läggande slutsatser som drogs i 1982 års försvarsbeslut. Trots skärpta 

stormaktsmotsättningar och de påfrestningar som de senaste årens ubåts

kränkningar inneburit för svensk del kvarstår förutsättningarna för de 

överväganden som redovisades i samband med det senaste försvarsbeslu

tet oförändrade. Den svenska säkerhetspolitiken, grundad på vår alliansfri-
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het syftande till neutralitet i krig och stödd på ett för våra förhållanden 

starkt försvar, ligger fast. Regeringen kommer konsekvent och bestämt att 

fullfölja denna politik. Förtroendet för vår vilja och vår förmåga att i krig 

bevara neutraliteten måste vidmakthållas. Det får varken skapas farhågor 

eller förväntningar om att Sverige ens under starkt yttre tryck skulle 

överge sin neutralitetspolitik. Den svenska nationen står enad kring de 

säkerhetspolitiska principerna. Det är en ovärderlig tillgång som skall 

bevaras. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om säkerhets- och försvarspolitiken. 
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3 Strukturförändringar och samordning 

3.1 Översynsprojektet 

I prop. 1980/81: 20 (bil. JJ anmälde dåvarande chefen för försvarsdepar

tementet att han avsåg att låta kartlägga de besparingsmöjligheter som 

skulle kunna uppnås genom samverkan mellan försvaret och övriga sam

hällssektorer. Vidare anmälde han i prop. 1980/81: 100 !bil. 7) att ett 

översynsprojckt hade startats. Jag vill här redovisa arbetsläget för de delar 

som nu kvarstår av detta översynsprojekt. 

3.2 Försvarsmaktens transportflyg 

Försök med att använda försvarsmaktens transportflyg för värnpliktsre
sor har pågått sedan december 1982. Regeringen beslutade, efter framställ

ning från överbefälhavaren. i juni 1983 att försöksverksamheten skall pågå 

t. o. m. den 31 mars 1984. Överbefälhavaren skall senast den 31 december 

1983 inkomma till regeringen med redovisning av dittills vunna erfarenhe

ter av försöken. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att 

bereda riksdagen möjlighet att ta del av vunna erfarenheter. 

3.3 Flygplan för havsövervakning 

Regeringen har den 3 mars 1983 uppdragit åt överbefälhavaren att i 

samråd med generaltullstyrelsen redovisa hur behovet av flygplan för 

övervakning av våra havsområden kan samordnas när det gäller såväl 

anskaffning som utnyttjande, drift och underhåll av flygplanen. Överbefäl

havaren har i skrivelse den 27 september 1983 redovisat uppdraget. Av 

skrivelsen framgår bl. a. att samma typ av flygplan kan användas för de 

behov som marinen och kustbevakningen har för övervakning av våra 

havsområden. Överbefälhavaren redovisur vidare olika alternativ till ett 
samordnat utnyttjande av flygplanen. Överbefälhavaren beslöt i januari 

1982 att hyra flygplan för att genom försöksverksamhet pröva hur mari

nens sjöbevakning och möjligheterna att i fred påvisa närvaron av främ

mande ubåtar på svenskt vatten skulle kunna förbättras. För~ökcn pågår. 

Regeringen har den I december 1983 uppdragit ål överbefälhavaren att 

fortsätta utredningsarbetet med inriktning mot alternativet att marinen och 

kustbevakningen i civil form gemensamt utnyttjar tre llygplan med integre

rad utrustning. Inom ramen för uppdraget skall även behandlas resultatet 

av den försöksverksamhet som bedrivs inom marinens sjöbevakning. 
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Överbefälhavaren skall också utreda och komma med förslag till ytterliga

re samordning med annan statlig flygverksamhet av likartad karaktär. 

3.4 Samordning mellan kommuner och fredsförband 

I prop. 1981/82: 102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalför

svarets fortsatta utveckling (bil. I) anmälde föredragande departements

chefen att en inventering har gjorts av möjligheterna till ett ökat samutnytt

jande av försvarets och det övriga samhällets resurser. Han anmälde 

vidare att arbetet med att undersöka möjligheterna till en ökad samordning 

mellan kommuner och fredsförband borde drivas vidare med hänsyn till de 

besparingar som kunde förväntas. Riksdagen !FöU 1981/82: 18, rskr 374) 

hade inte något att erinra mot vad föredragande departementschefen an

fört. I april 1983 gav regeringen försvarets rationaliseringsinstitut i uppdrag 

att till januari 1984 göra en kartläggning av möjligheterna till en ökad 

samordning mellan försvarets fredsförband och övriga delar av samhället. 

3.5 Totalförsvarets ledning 

I 1982 års försvarsbeslut uttalades att totalförsvaret inte utgör någon 

organisation utan är ett samlingsbegrepp för alla nödvändiga åtgärder i 

syfte att förbereda samhällets omställning till kris- och krigsorganisation. 

Vidare uttalades att den som leder en verksamhet i fred skall leda samma 

verksamhet i krig och ansvara för de fredstida beredskapsåtgärderna. 

Försvarets rationaliseringsinstitut har fått i uppdrag att till den I oktober 

1984 översiktligt gå igenom uppgifter och resurser på olika nivåer av den 

civila delen av totalförsvaret samt utarbeta ett förslag till en ny lednings

struktur. 

Totalförsvarets chefsnämnd har fått i uppdrag att till den I oktober 1984 

redovisa förslag till hur beredskapshänsyn skall beaktas i samhiillsplane

ringen. 

3.6 Utredningen om försvarets gemensamma myndigheter 

I prop. 1982/83: 100 (bil. 6) anmälde föredragande dcpartementschefen 

att en utredning (Hpg 5-kommitten) pågick om försvarets gemensamma 

myndigheter !Fö 1982: 06). Kommitten har haft i uppdrag att göra en 

förstudie om möjligheterna till dels struktmforändringar och ytterligare 

kostnadsreduceringar inom försvarets s. k. gemensamma myndigheter, 

dels ökad samordning med övriga statliga myndigheter. Kommitten har i 

september 1983 överlämnat betänkandet (Os Fö 1983: 5) Strukturföränd

ringar och samordning. 
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Flera av kommittens förslag berör verksamhet utanför försvarsdeparte

mentets område och kan anses innebära en utvidgning av det arbete som 

startades med det s. k. översynsprojektet. Förslagen innebär i regel att 

fortsatta utredningar behövs. Kommittens betänkande remissbehandlas 

f. n. Remissyttrandena över den del av betänkandet som handlar om för

svarets datacentral har kommit in. Jag behandlar nu enbart kommittens 

förslag beträffande datacentralen. 

3. 7 Försvarets datacentral 

Kommitten anser att en nedläggning av försvarets datacentral främst 

skulle underlätta den övergång till decentraliserad datakraft som har på

börjats. Kommittens förslag innebär att de resurser för utveckling av 

datasystem som nu finns vid försvarets datacentral överförs till försvarets 

rationaliseringsinstitut den I juli 1984. Vidare förutsij.tts att de delar av 

datacentralen som svarar för driften delas· upp på de två huvudsakliga 
användarna senast den 30 juni 1986. 

Flera av de remissinstanser inom försvaret som har yttrat sig över 

förslaget att lägga ned försvarets datacentral - bl. a örerhefiillwl'llren, 

chefen för armen. försvarets materiell'erk och .t<Jrsvarets rationaliserings

institut - biträder utredningens förslag i detta avseende. Däremot av

styrker de flesta av dessa myndigheter utredni,llgcns förslag om hur _data

centralens resurser bör fördelas på övrig~fiyndigheter och anser ;1tt det · 

behövs bättre underlag i denna del. Bland övriga remissinstanser anser 

främst chefen för flygi·apnet, försvarets datacentral, fi'irsvarets forsk

ningsanstalt, cil'i(for.\'\'l/rSStyre/sen, statskontoret och riksrevisivnn·erket 

att utredningens förslag dels är bristfälligt underbyggda. dels har begrän

sats alltför mycket genom att beröra främst försvarets datacentral. De 

anser att förbättrat beslutsunderlag behövs. Samma syn företräds. av Cen

tra/organisationen SACOISR och Tjänstemännens Centra/organisation 

(TCOJ. 

Jag är inte beredd att nu förorda en nedläggning av försvarets datacen

tral utan anser liksom praktiskt taget"alla remissinstanser att det behövs ett 

vidgat beslutsunderlag. Arbetet med att ta fram ett sådant underlag genom

förs främst som ett led i den utveckling av försvarets informationssystem 

som jag kommer att beskri_va närmare i det följ<inde (s. 43 f.). 

3.8 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om arbetet med strukturförändringar 

och samordning inom försvaret och mellan försvaret och andra 

delar av den offentliga verksamheten. 

2 RiksdaRen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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4 Bevakning av totalförsvarsobjekt 

4.1 Gällande ordning 

l syfte att effektivisera bevakningen av militära anläggningar och andra 

objekt som är viktiga från totalförsvarssynpunkt tillskapades år 1964 efter 

riksdagsbeslut samma år (prop. 1964: 108. SU 121. rskr 261) ett särskilt 

statligt bevakningsbolag, Allmänna bevakningsaktiebolaget (ABAB). 

För att skapa garantier för att det nya bolaget ~kulle få svara för bevak

ningen av anläggningar som var betydelsefulla för totalförsvaret föreskrevs 

att myndigheterna inte fick anlita något annat bolag än ABAB. Till en 

början gällde ABAB: s särställning endast inom Storstockholmsområdet 

men det förutsattes i riksdagsbeslutet att särstållningen skulle utvidgas i 

takt med att ABAB: s verksamhet växte. 

ABAB: s verksamhet omfattar huvudsakligen bevakning med hjälp av 

väktare och därmed sammanhängande tjänster. Ursprungligen svarade 

ABAB också för teknik. installation, underhåll och service i fråga om 

larmsystein. Den verksamheten övertog televerket (numera Tele Larm 

AB) år 1975. ABAB svarar dock alltjämt för larmmottagning och utryck
ning i samband med larm. 

F. n. regleras ABAB: s särställning av förordningen ( 1975: 874) om an

ordnande av bevakning. I den föreskrivs att vissa uppräknade statliga 

myndigheter skall anlita ABAB för bevakning och televerket för installa

tion och underhåll av bevakningsanordningar i fråga om lokaler, förva

ringsutrymmen och andra anläggningar som är betydelsefulla från total

försvarssynpunkt. s. k. skyddsföremål, under förutsättning att skyddsföre

målet finns inom någon i förordningen namngiven kommun. Av de viktiga 

totalförsvarsmyndigheterna är det bara luftfartsverket som inte omfattas 

av förordningen. De kommuner det gäller är de större kommunerna i 

Stockholms, Uppsala. Östergötlands, Malmöhus. Hallands, Göteborgs 

och Bohus. Älvsborgs och Värmlands län. 

4.2 Monopolutredningen 

1 betänkandet (SOU 1978: 48) Konkurrens på lika villkor föreslog mono

polutredningen att ABAB: s och televerkets särställning borde upphävas. 

De skäl som utredningen angav var främst att myndigheternas eget ansvar 

för bevakningens effektivitet har skärpts sedan särställningen infördes 

samtidigt som kontrollen över bevakningsföretagen har ökat genom att 

krav på auktorisation har införts genom lagen (] 974: 191) om bevaknings

företag. 

Utredningen föreslog samtidigt <tll ABAB skulle tillföras ett kapitaltill

skott. Motiven för detta var i huvudsak följande. 
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ABAB: s väktare har tjänstemannavillkor medan väktare i övriga bevak

ningsföretag har LO-villkor. På grund härav ligger ABAB: s lönekostnader 

15 - 20 procent högre än branschen i övrigt. Om ABAB: s särställning 

skulle avskaffas, är det inte sannolikt att ABAB-gruppen skulle klara 

konkurrensen med den marknadsdominerande Securitas-gruppen. Genom 

ett kraftigt kapitaltillskott till ABAB skulle ett privat monopol på bevak

ningsmarknadcn kunna förhindras. 

4.3 Statsmakternas beslut 

På grundval av monopolutredningens betänkande lämnades prop. 

1978/79: 134 om behandlingen av gällande särställningar för vissa företag 

och myndigheter vid leveranser till staten m. m. 

I fråga om ABAB och televerkets tarmdivision anslöt sig föredraganden. 

statsrådet Mundebo, till den av monopolutredningen framförda uppfatt

ningen att kvalitetsskillnaderna mellan ABAB och de större privata vakt

bolagen inte längre är av någon avgörande betydelse. 

Propositionen mynnade ut i ett förslag att en översyn skulle göras av 

möjligheterna att begränsa särställningen för ABAB och televerkets tarm

division till att endast omfatta bevakningsobjekt med hög prioritet från 

skyddssynpunkt. Vid översynen, som föreslogs äga rum inom regerings

kansliet, borde också konsekvenserna för ABAB och televerkets tarmdivi

sion av en sådan begränsning redovisas. Även begränsningseffekten på 

möjligheterna att upprätthålla konkurrensen inom bevakningsbranschen 

borde belysas. Vid översynen borde särskilt beaktas behovet av att ge

nomföra eventuella omställningar smidigt och successivt så att den berör

da personalens intressen tillgodosågs på ett tillfredsställande sätt. 

Vid finansutskottets behandling av propositionen (FiU 1979/80: 6) reser

verade sig de socialdemokratiska ledamöterna och uttalade att det inte 

fanns något behov av den föreslagna översynen (s. 14). Ett av de utmär

kande dragen för bevakningsmarknaden var. enligt reservanterna, risken 

för att den privata Securitasgruppen skulle få ett totalt monopol. Denna 

risk måste bedömas som särskilt allvarlig med tanke på de känsliga upp

gifter som handhas av bevakningsföretagen. Det faktum att ABAB: s per

sonal har förmånligare anställningsvillkor än vad fallet är i de privata 

bevakningsföretagen och att ABAB dessutom uppvisar en högre standard 

än konkurrenterna i fråga om personalkontroll, utbildning och personal

kvalitet ansåg reservanterna inte böra få utgöra motiv för att privata 

bevakningsföretag skall tillåtas konkurrera ut ABAB genom lägre priser. 

Riksdagen beslöt i enlighet med förslaget i propositionen (FiU 

1979/80: 6, rskr 45). 
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4.4 Regeringens beslut med anledning av propositionen 

Genom beslut den 10 april 1980 uppdrog regeringen (försvarsdeparte

mentet) åt överbefälhavaren (ÖB) att i samråd med rikspolisstyrelsen 

undersöka om det skulle vara möjligt att från skyddssynpunkt gradera 

skyddsföremålen på ett sådant sätt att särställningen för ABAB och tele

verkets tarmdivision begränsades till bara vissa skyddsföremål. 

4.5 Överbefälhavarens redovisning 

ÖB: s principiella uppfattning är att den lämpligaste formen för bevak

ning av militära skyddsföremål är bevakning i egen regi. I den mån detta 

inte går, bör bevakningen anförtros ABAB. Skälen härför är av säkerhets

mässig karaktär såsom personsäkerhet, utbildning. utländsk inblandning, 

statlig kontroll samt samverkan och samordning. 
De objekt som är betydelsefulla från totalförsvarssynpunkt (skyddsföre

målen) indelas enligt anvisningar från ÖB i högviktiga (klass A). viktiga 

(klass B) och övriga (oklassificerade). 

Vid anlitandet av bevakningsbolag är det viktigt att entreprenören kan 

garantera att bevakningen handhas av duglig och pålitlig personal och att 

myndigheten ges full insyn i och kan påverka verksamheten. Enligt ÖB: s 

principiella uppfattning talar detta för att ABAB skall anlitas, om bevak

ningen avser högviktiga skyddsförcmål. Det är också olämpligt från säker

hctssynpunkt att olika bevakningsbolag får insyn i sådana skyddsföremål, 

vilket skulle kunna bli följden om fri konkur:·ens införs. I så måtto, hävdar 

ÖB, bör ABAB: s särställning behållas och självfallet i princip gälla hela 

landet. 

ÖB anser också att det är lämpligt med fortsatt särställning för ABAB i 

fråga om andra typer av skyddsföremål. Härför talar bl. a. att företaget inte 

låter oprövad personal tjänstgöra vid totalförsvarsobjekt och att utbild

ningen för personalen ligger över miniminivån och dessutom genomförs 

innan vederbörande tas i anspråk inom totalförsvaret. I den mån även 

andra större vaktbolag tillämpar detta förfaringssätt och rent bevaknings

tekniska kvalitetsskillnader inte kan påvisas torde det dock vara möjligt att 

avstå från anspråken om särställning för ABAB i fråga om skyddsföremål 

enligt klass B och oklassificerade föremål. Ett oeftergivligt krav vid an

budsinfordran från andra företag än ABAB är dock att garantier mot 

utländsk insyn eller påverkan lämnas. Det bör emellertid alltid finnas 

möjlighet för en bevakningsansvarig myndighet att i särskilt fall med bort

seende frän eventuella kostnadsjiirnförelser hos regeringen hemställa att 

ABAB skall äga företriide som uppdragsgivare. 

Behovet av särställning för televerket iir inte lika påtagligt. Det ligger 

mycket närmare till hands att acceptera fri konkurrens när det gäller 
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upphandling av teknik än bevakningstjänster. Det gäller i princip att för 

varje särskilt fall införskaffa bästa möjliga teknik till lägsta möjliga pris 

under beaktande att säkerhetsaspekterna kan tillgodoses. I dessa ingår att 

underhållet av en installerad tarmanläggning inte får överlåtas till en annan 

firma utan godkännande av ÖB eller rikspolisstyrelsen. ÖB kan därför 

numera godta att särställningen i fråga om upphandlingen för televerket 

upphävs om - på samma sätt som ovan anförts beträffande ABAB - den 

bevakningsansvariga myndigheten ges möjlighet att hos regeringen hem

ställa att televerket med hänsyn till sekretessaspekterna skall äga företräde 

för visst uppdrag även om en likvärdig produkt är offererad till ett lägre 

pris av en annan leverantör. 

4.6 Remissutfallet 

ÖB: s förslag har remissbehandlats. 
Till förslaget ansluter sig i allt väsentligt försvarets civi(förvaltning, 

f ortifikationsfön,altningen, förSl'arets materie/verk. förs1'aret s forsknings

anstalt, överstyre/sen för ekonomiskt försvar, försl'(1rets rationaliserings

institut, socialstyre/sen. vägverket. sjöfartsverket, statens järnvägar, läns

styrelserna i Stockholms, Östergötlands. Malmöhus, Göteborgs och Bo

hus samt Värmlands län, LO och Handelstjänstemannafiirbundet. 

Postverket anser att det är angeläget att verket - liksom hittills - har 

möjlighet att med utgångspunkt i de sammanvägda faktorer som måste 

bestämma verkets skyddsåtgärder - t. ex. i förekommande fall bevak

ning - välja den bevakningsform och det bevakningsföretag som i det 

enskilda fallet bedöms vara lämpligast. 
Televerket finner inte att några hinder föreligger mot att ABAB: s sär

ställning upphävs. Televerket ansluter sig till ÖB: s uppfattning att särställ

ningen för televerkets larmverksamhet bör upphöra. 

Luftfartsverket, som står utanför särställningen, anser att det även fort

sättningsvis är adekvat att vissa av luftfartsverkets flygplatser är högvik

tiga skyddsföremål men att luftfartsverket ändå står utanför förordningens 

tillämpningsområde. 

Livsmedel.1Terket bedömer att dess lokaler kan hänföras till kategorin 

oklassificerade skyddsföremål och att särställningen för ABAB inte är 

nödvändig i fråga om den typen av skyddsföremål. 

Statens vattenfallsl'erk anför att kraftindustrin i dag anlitar ABAB en

dast i mindre omfattning för bevakning av landets fyra kärnkraftverk. 

Erfarenheten visar att personalen vid det andra bolag som utnyttjas är 

pålitlig och har god utbildning. Samordning och samverkan fungerar också 

smidigt. Enligt kraftindustrins uppfattning är det anlitade vaktbolaget inte 

underlägset ABAB i dessa avseenden. Även inom kategorin högviktiga 

skyddsföremål bör en gradering av betydelsen kunna göras så att flera 
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auktoriserade bcvakningsföretag ges möjlighet att konkurrera om bevak

ningsuppdragen. Erfarenheterna från kraftindustrin visar att konkurren

sen. utöver ett lägre pris, ger en bättre bevakning med större lyhördhet för 

anläggningsägarens krav. 
Förenadefabriksl'erken (FFV) anlitar såväl ABAB som Securitas. Nå

gon avgörande skillnad i kvalitet beträffande bevakningen har inte kunnat 

iakttas. För FFV är det av stort intresse att kostnadsaspekterna inte skjuts 

i bakgrunden. Det är därför angeläget att fredsbevakningen av B-föremålcn 

får utföras av det företag som kan göra detta mot lägsta kostnad och med 

uppfyllande av det krav som rikspolisstyrelsen ställer i varje enskilt fall. 

S1·enska arhetsgivareföreningen !SAF) anför som sin grundläggande 

uppfattning att konkurrens skall ske på lika villkor. Mycket starka skäl 

skall föreligga för undantag från denna princip. De skäl som ÖB åberopar 

för ABAB: s särställning vad gäller bevakning av skyddsföremål i klass B 

och de oklassificerade skyddsföremålcn är inte så starka att de motiverar 

denna särställning. Redan på grund av lagen om bevakningsföretag är den 

statliga insynen och kontrollen reglerad. Denna insyn och kontroll kan 

givetvis anpassas till de krav som ÖB kan ställa. SAF vill alliså fästa 

uppmärksamheten på att de faktorer som åberopas av ÖB till stöd för 

ABAB: s särställning inte är för handen. Vad gäller de högviktiga skydds

föremålen har ÖB till stöd för ABAB: s särställning åberopat det olämpliga 

i att olika bevakningsbolag får insyn i sådana skyddsföremål. Detta synsätt 

kan SAF i princip acceptera på så sätt att kretsen av entreprenörer begrän

sas. I detta ligger då att de privata bolag som i dag anlitas för högviktiga 

skyddsföremål givetvis behåller sin särställning, även om ABAB skulle 

etablera sig på orten i fråga. Vad gäller särställningen för televerkets 

larmdivision delar SAF ÖB: s synpunker att någon särställning inte be

hövs. 

S1·enska transportarbetareförbundet anför som sin principiella uppfatt

ning att så få hinder och restriktioner som möjligt skall uppställas i närings

politiska frågor. Förbundet pekar särskilt på att bevakningsföretagen är 

underkastade en obligatorisk auktorisation. Vidare får antas att en under 

åren alltmer förbättrad utbildning inom bevakningsföretagen bör ha bidra

git till att personalen hos åtminstone de större bevakningsföretagen fått 

kunskaper om arbetets art och vikt. Det synes därför inte längre sakligt 

motiverat att särställa ABAB. Kunnig och beprövad bcvakningspersonal 

finns i dag inom ett stort antal företag. Med anledning av det anförda bör. 

enligt förbundet, ÖB kunna använda sig av tjänster från flera bevaknings

företag än vad som nu är fallet. Förbundet finner därför ÖB: s ställningsta

gande i fråga om bevakningen av skyddsföremål enligt kategorierna B och 

oklassificerade som en minsta godtagbara liberalisering av anbudsprinci

pcrna. 

ABAB hänvisar i sitt remissvar till en början till de motiv som angavs för 

bildandet av ABAB. ÖB har även i den nu föreliggande redovisningen 
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ytterligare understrukit de säkerhetsmässiga faktorer, som talar för att 

ABAB: s särställning skall bestå och som en logisk följd härav omfatta hela 

landet. ABAB delar helt ÖB: s uppfattning vad gäller motiven för särställ

ningen och den föreslagna geografiska utökningen. När det gäller den 

föreslagna begränsningen av särställningen till endast högviktiga skydds

föremål ifrågasätter ABAB om gränsdragningen mellan A- och B-föremål 

från säkerhetssynpunkt är- så klar att man bara därav kan göra en sådan 

uppdelning som ÖB föreslår. ÖB uppställer vidare som ett oeftergivligt 

villkor för en begränsning av särställningen att garantier mot utländsk 

insyn eller påverkan erhålls. ABAB hävdar att en sådan garanti bara kan 

säkras genom ett statligt ägande av företaget. För ett behållande av sär

ställningen talar också att det är olämpligt att flera bevakningsföretag får 

insyn i anläggningar som är viktiga för totalförsvaret, vilket ju kan bli 

följden av fri konkurrens. - För ABAB: s verksamhet skulle slopandet av 

särställningen innebära olika nackdelar. ABAB: s möjligheter att upprätt

hålla en beredskap för en hastig förstärkning av bevakningen hos totalför

svarsmyndighctcrna skulle minska. Stordriftsfördelarna skulle gå förlora

de vilket skulle minska ABAB: s konkurrensförmåga. En kraftig minskning 

av företagets personalstyrka måste ske. - Vad gäller särställningen för 

televerket talar samma skäl för behållandet av den som i fråga om ABAB. 

Securitas menar att en fri anbudsgivning leder till en förbättrad konkur

rens och därigenom en förhöjd effektivitet och lägre priser. Securitas 

bedömer att köparna av ABAB: s tjänster bör kunna göra en besparing på 

12 milj. kr. om särställningen slopas. - Efter den nya lagstiftningen om 

bevakningsföretag finns inte någon skillnad mellan ABAB och övriga 

företag i dokumenteringen av personalens pålitlighet. Det finns därför 

ingen anledning till förmodan att personalens pålitlighet skulle vara lägre i 

de andra företagen. Inte heller skiljer sig kraven i fråga om utbildning 

eftersom också utbildningen grundar sig på den förut nämnda lagstiftning

en. ÖB: s uppfattning att utlänningar inte skall ges insyn i försvarsviktiga 

anläggningar delas helt av Securitas, som i sin nuvarande bolagsordning 

har en s. k. utlänningsklausul. Ägarna till Securitas-företagen är svenska 

medborgare. Securitas delar också uppfattningen att staten bör ha en god 

insyn i de företag som bevakar skyddsföremål av olika slag. Detta sker 

också genom den tillsyn som enligt lagen om bevakningsföretag skar

utövas av länsstyrelserna. - Securitas kan inte se något som helst skäl 

varför inte en p_rivat entreprenör inom bevakningsområdet skulle kunna 

vara underleverantör till försvarsmaktens olika grenar, när det i andra 

sammanhang förekommer leveranser till försvarsmakten från företag och 

branscher som inte alls har den statliga insyn som förekommer inom 

bevakningsbranschen. Om försvarsmakten vill ha en särskild bevaknings

organisation bör den användas för sitt ändamål inom försvarsmaktens 

anläggningar och inte utnyttja sin särställning för att bedriva affärsverk

samhet. Detta förhållande kan ge kunderna den uppfattningen att det 
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skulle föreligga en kvalitetsskillnad mellan ett statligt bevakningsföretag 

som används för militära bevakningar och ett privat bevakningsföretag, 

som saknar möjlighet att få utföra sådana uppdrag. ABAB: s särställning 

måste därför tas bort. Detsamma gäller televerRets särställning. 

BevakninRsrädet anser att de krav på utbildning och de möjligheter till 

insyn som lagen om bevakningsföretag innehåller motiverar ett bortta

gande av särställningen för ABAB. 

4. 7 Föredragandens överväganden 

Det är av stor betydelse för rikets säkerhet att anläggningar och lokaler 

som är viktiga frå11 totalför~varssynpunkt bevakas på ett tillfredsställande 

sätt. Som ÖB har framhållit måste garantier finnas för att bevakningen av 

skyddsföremål handhas av duglig och pålitlig personal och att staten har 

insyn i och kan påverka verksamheten hos det företag som anlitas för 

bevakningen. 
Visserligen har genom lagen (1974: 191) om bevakningsföretag införts en 

samhäilskontroll av bevakningsföretagen men denna kontroll ger inte sam

ma möjligheter till insyn och påverkan som ett statligt ägande. ÖB har mot 

bakgrund härav föreslagit att åtminstone de skyddsföremål som är högvik

tiga skall bevakas av ABAB trots de ökade kostnader som uppstår härige

nom. 
Jag ansluter mig till ÖB: s uppfattning att det från säkerhetsmässiga 

utgångspunkter är motiverat att låta ett statligt bolag ensamt ha hand om 

bevakningen av våra viktigaste skyddsföremål. Det kan inte vara accepta

belt att utomordentligt känslig information om vårt totalförsvar samlas hos 

ett eller flera enskilda företag utan reella möjligheter för staten att kontrol

lera hur denna information hanteras och utnyttjas. Jag föreslår därför att 

särställningen för ABAB behålls men begränsas till de högviktiga skydds

föremålen. Nuvarande geografiska inskränkning kan inte anses· motiverad 

utan den nu förordade särställningen bör gälla hela landet. Den bör också 

omfatta alla statliga myndigheter. 

Jag är medveten om att den förändring som jag förordar kan skapa 

problem såväl för de företag vilka i dag svarar för bevakningen av högvik

tiga skyddsföremål utanför monopolområdet, som för ABAB, som förlorar 

delar av sin nuvarande särställning. Jag anser därför att det behövs en 

övergångstid av fyra år för att avveckla de kontrakt som har tecknats med 

stöd av nu gällande regler. Om någon myndighet också efter utgången av 

fyraårsperioden skulle komma fram till atr·eu byte av bevakningsföretag 

skulle vålla väsentliga olägenheter, har myndigheten alltid möjlighet att 

ansöka om dispens hos regeringen. ' 
När det gäller särställningen för Tcle Larm AB har nästan alla remissin-

stanser förordat att den särställningen skall slopas. Jag har ingen avvi

kande uppfattning. 
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Jag har i ärendet samrått med chefen för kommunikationsdepartementet 

och statsrådet R. Carlsson. 

4.8 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för bevakningen av totalförsvarsobjekt 

som jag har förordat. 
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5 Det militära försvaret 

5.1 Planerings- och ekonomisystemet 

År. 1972 infördes ett nytt planerings- och budgetsystem för försvaret 

(SOU 1969:25. prop. 1970:97. SU 203. rskr 420). I promemorian (Os Fö 
1977: 5) Försvarets planerings- och ekonomisystem <FPEJ - Utveckling 

och principer redovisas närmare idcerna i systemet mot bakgrund av de 

fem första årens erfarenheter av dess praktiska tillämpning. 

Syftet med systemet är att skapa ett sådant arbetssätt och ett sådant 

beslutsunderlag att man med tillgängliga resurser kan åstadkomma dugliga 

krigsförband och en beredskap som är anpassad till de säkerhetspolitiska 

förhållandena. Systemet skall också ge en hög effektivitet i verksamheten 

och, genom delegerat ansvar, arbetstagarna en ökad tillfredsställelse i 

arbe"tct. 
Parallellt med systemets utveckling genomfördes organisationsutred

ningar i syfte att klarlägga hur ledningsmetoder och organisationsstruk

turer skulle anpassas till varandra. Resultatet av detta arbete redovisades 

vid 1977/78 års riksmöte genom propositionen 1977/78: 63 om försvarsmak

tens centrala ledning m. m. Riksdagen har i sitt beslut med anledning av 

propositionen (FöU 9, rskr 174) förutsatt att instruktionerna för myndighc~ 

tema på central nivå anpassas till principerna i ledningssystemet. 

I beslut våren 1980 i anslutning till propositionen 1979/80: 135 om för

svarsmaktens högre regionala ledning m. m. (FöU 19, rskr 326) framhöll 

riksdagen att försvarets planerings- och ekonomisystem är ett sam I a t 

I ed ni n g s sys t cm för all verksamhet i fred inom försvaret. Lednings

systemet arbetar med målstyrning genom uppdrag och målstyrningen 

borde enligt riksdagens mening skapa förutsättningar för decentralisering. 

Ledningssystemet har därefter för försvarsmaktens del reglerats genom 

förordningen() 983: 276) om verksamheten inom försvarsmakten. I förord

ningsmotiven ( 1983: I) ges en grund syn på ledningsförhållandena. I förord

ningen behandlas försvarsmaktens uppgifter och organisation samt verk

samhetens ledning och genomförande. Vidare innehåller förordningen be

stämmelser om samverkan inom totalförsvaret och regler för verksamhe

ten under krig och vid krigsfara. 

Försvarsmaktens uppgift ~r att försvara landet mot väpnade angrepp 

utifrån. Försvarsmakten skall ha sådan beredskap att den tidigt kan möta 

sådana angrepp. 

Försvarsmakten skall i fred inrikta verksamheten på att bygga upp 

krigsförband och att förbereda förbandens användning för landets försvar. 

Försvarsmakten skall i fred också ha förmåga att upptäcka och avvisa 

kränkningar av svenskt territorium. Försvarsmakten skall kunna ställa en 

särskild beredskapsstyrka till Förenta Nationernas förfogande för fredsbe

varande uppgifter. 

Verksamheten i fred (produktionen) inom försvarsmakten planeras och 

genomförs för särskilda program. För den övergripande planeringen bildas 
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huvudprogram och avvägningsprogram. Huvudprogrammen och avväg

ningsprogrammen delas i sin tur in i delprogram. 

Delprogrammen motsvarar olika slag av krigsförband. Pansarbrigad 

m. m .. Ubåtsförband och Jaktförband är exempel på delprogram. 

A vvägningsprogrammen tar främst sikte på stridskrafter av olika slag. 

De är i huvudsak avsedda att utnyttjas i den långsiktiga planeringen. 

Indelningen i och benämningen på avvägningsprogrammen anpassas fort

löpande till behoven i studie- och planeringsverksamheten. Indelningen i 

huvudprogram återspeglar bl. a. försvarsgrensvis ansvarsförhållandena i 

försvarsmaktens fredsorganisation. 

Överbefälhavaren lämnar i sin pr9gramplan för det militära försvaret 

underlag för statsmakternas beslut om utvecklingen inom såväl avväg

ningsprogrammen som huvudprogrammen. 

Följande figur visar ett exempel på hur delprogrammen f. n. förs sam

man till avvägningsprogram och huvudprogram. 

Avv.:ign1nc:;s· 
program 

Del
progran1 

Organisa
toriska 
ruv~d

progra:-n 

Man:-
strids-
lörl>and 

Armf
lörband 

ÖvPr· 
vattrns-
strids-
förbaric.: 

Fjarr-
strids-
för!JamJ 

Marin· 
förband 

L.ifltör-
wars-
tcirband 

Flygvapen
förband 

O::ierativ Allr.ian Ge11r:n-
ledning försvars- sarr.r;1a 
lilr.1 forskning myndig· 

Operativ 
ledninq 
i.111 

hfler 
11r1 

Gemensamma 
r.iyndigt'·eter 
r.111 

Produktionen hänförs till olika delproduktionsområden. Dessa förs sam

man till huvudproduktionsområden och avvägningsområden. Indelningen i 

huvud- och delproduktionsområden samt avvägningsområden framgär av 

följande figur (intagen på s. 28). Indelningen i avviigningsområden används 

i den långsiktiga planeringen och indelningen i huvudproduktionsområden 

i den löpande verksamheten. 
Viktiga delar av produktionen inom delproduktionsområdet Allmän led-

ning och förbands verksamhet är program- och fackuppgifterna. 

I programansvaret ingår att 

I. utarbeta underlag för beslut om avvägningen inom programmet. 

2. lämna förslag till den produktion som varje myndighet skall bedriva 

inom programmet, 

3. följa produktionens utveckling vid de myndigheter som arbetar för 

programmet och vid behov vidta åtgärder för att ändra produktionens 

inriktning. 
4. värdera produktionens resultat i förhållande till målen. 
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5. genomföra utredningar och studier. 

Fackuppgiften är att inom ett visst sakområde lämna expertmässigt 

underlag för produktionen. Fackuppgiften avser ett bestämt sakområde 

(fack) enligt regeringens bestämmande. 

Huvudproduktions
områden 

Ledning och 
förbands
verksamhet 

Materielan
skaffning 

Anskaffning av 
anläggningar 

Del produktions
om råden 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 

Operativ och krigsorga
nisatorisk verksamhet 

Utbildning till och av 
fast anställd personal 
mm 

Grundutbildning av 
värn pi iktiga 

Repetitionsutbildn i ng 
av värn pi iktiga 

Centralt vidtaget mate
riel underhåll mm 

Centralt vidtagen mate
rielanskaffning mm 

Markanskaffning 

Nybyggnader mm 

Centraltbeslutade 
ombyggnads- och under
håll såtgärder 

Utveckl i ngsa rbete 

Avvägnings
områden 

Vidmakt
hållande 

Omsättning 
~_,, ... och tillför-

sel 

Forskning och Forskning och 
utveckling ~---t Tillämpad forskning 1---~ utveckling . 

t--~~~~~~~~-t 

Gru ndforskni ng 

Ansvariga för den operativa verksamheten är överbefälhavaren och 

militärbefälhavarna. Under militärbefälhavarna leds strids krafterna av 

försvarsområdesbefälhavarna. örlogshascheferna. chefen för första flyg

eskadern, sektorflottiljchefcrna m. fl. 

Programansvaret ligger främst på överbefälhavaren och försvarsgrens

eheferna. 

Ansvariga för produktionen är huvudsakligen försvarsgrenschefcrna när 

det gäller utbildning, försvarets materielverk och försvarets sjukvårdssty

relse i fråga om utveckling och anskaffning av materiel. fortifikationsför

valtningen när det gäller anskaffning av mark och anläggningar och större 

ombyggnads- och underhållsåtgärder på anläggningarna samt försvarets 

forskningsanstalt i fråga om forskning. 
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Indelningen i fack framgår av följande sammanställning där också de 

olika fackansvariga myndigheterna anges. 

Sakområde 

Det militäruför.1Taret 
Kameraltjänst 
Hälso- och sjukvård 
Fastighetsförvaltning 
Förplägnad 
Förråds verksamhet 
!Vlaterielunderhåll 
Verkstadsdrift 

Det militiira (örsrnret och 
ci1·ilförs1•arei 

Rationaliseringsverksamhet 

Fackansvarig myndighet 

Försvarets civilförvaltning 
Försvarets sjukvårdsstyrelse 
Fortifikationsförvaltningen 
Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk 

Försvarets rationaliscringsinstitut 

Anslagen till de tre försvarsgrensinriktade huvudprogrammen och hu

vudprogrammet Operativ ledning m. m. avgränsas efter indelningen i hu

vudprogram och huvudproduktionsområden. Anslagen inom huvudpro

grammet Gemensamma myndigheter m. m. knyter i stort sett an till indel

ningen i delprogram och huvudproduktionsområden. Den nuvarande an

slagsindelningen framgår av följande figur. 

Huvudproduk
tion som råde 

Ledning och Anskaffning Forskning och 
Huvud- förbands-

Materiel an
skaff ni ng av anlägg- utveckling 

program 

Armeförband 

Mari nförband 

Flygvapen
förband 

Operativ 
ledning mm 

Gemensamma 
myndigheter 
m rn 

verksamhet ningar 

I'"''''" I I'"'''' "I 
I A "'''' C2 I I'"'''' Cl I 

I A "'''' Dl 11 '"'''' D2 I I'"'''' Dl I I A "'' '' " I 

I'"''''" I I'"''' E2 I I'"''''" I 
Anslag 
F I - 4 
F 7 -18 

Anslag 
F 3 
F 7 
F 17 

Anslag 
F 5 
F 11 
F 13 
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5.2 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1982/83) 

5.2.l Myndigheternas preliminära årsredovisningar 

Produktionsmyndigheterna har i december 1983 lämnat in årsredovis

ningar avseende produktionen under budgetåret 1982/83. Överbefälhava

rens årsredovisning kommer att lämnas senare under budgetåret 1983/84. 

Jag finner det emellertid angeläget att redan nu lämna en sammanfattande 

redogörelse för verksamheten inom försvarsmakten. Redogörelsen grun

das i huvudsak på preliminära redovisningar i ans\agsframställningarna för 

budgetåret 1984/85 från myndigheter med produktionsansvar samt på över

befälhavarens redogörelse för tillståndet inom försvarsmakten i program

planen för det militära försvaret för perioden 1984185 - 1988189. 

Huvuddelen av krigsförbanden är användbara för sina huvuduppgifter 

direkt efter mobilisering. De korta utbildningstiderna i kombination med 

den inställda repetitionsutbildningen har emellertid för vissa förband med

fört att möjligheterna att använda personal och förband för alternativa 

uppgifter minskat. Möjligheterna att öva i större förband har varit begrän

sade. Detta har medfört att vissa förband har otillräcklig förmåga att direkt 

efter mobilisering klara sina huvuduppgifter. 

Antalet krigsförband med allsidig operativ användbarhet minskar. Den 

otillräckliga materielförnyelsen har gjort det nödvändigt att begränsa 

stridsuppgifterna för allt fler förband. 

Förändringar i det militärpolitiska läget samt inträffade ubåtsincidenter 

har medfört bcredskapshöjningar och insatser av större omfattning än 

normalt med höga kostnader som följd. 

Inom huvudproduktionsområdct Ledning och förbandsverksamhet har 

hittillsvarande analyser av besparingarna i fredsdriftcn visat att de mål som 

sattes upp i J 982 års försvarsbeslut i huvudsak har nåtts vad gäller budget

året 1982/83. Jag avser att återkomma med en utförligare redovisning av 

besparingsarbetet när förslag våren 1984 läggs om det militära försvarets 

fortsatta utveckling och om de anslag som tas upp med beräknade belopp i 

det följande. 

Den nya befälsordningen har införts under budgetåret. Den innebär en 

mycket stor omställning för försvarsmaktens personal och ökade utbild

ningskostnader. Rekrytering och utbildning av kvinnliga yrkcsofficerare 

har påbörjats inom alla försvarsgrenar. Chefen för armen har sett över 

behovet av militär personal i krigsorganisationen. Rekryteringen av yrkcs

officersaspiranter har därför minskats som ett led i anpassningen till det 

planerade personalbehovet. 

För krigsorganisationen kan sammanfattningsvis konstateras att strids

värdet har höjts för åtskilliga förband genom att de tillförts ny materiel. 

Inom huvudproduktionsområdct Materielanskaffning har för armens del 

bl. a. lagts ut tilHiggsbeställningar av haubitssystem 77 och band vagn 206. 
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Ett nytt cldhandvapen med ammunition, laseravståmlsinstrument till 

stridsvagn 103 och ombyggnad av vissa äldre infanterikanonvagnar till 

pansarvärnsrobotfordon re.sp. luftvärnsrobotfordon har beställts. Inom 

marinens område har beställts torpeder. ubåtsjaktmateriel och helikopter

materiel. Konstruktion och byggnad pågår av två robotbåtar av typ Stock

holm, två minröjningsfartyg av typ Landsort, ett bevakningsfartyg och 

fyra ubåtar av typ Västergötland. Ubåtarna av typ Sjöormen moderni

seras. Utbyggnaden av tunga fasta kustartilleribatterier (ERST AJ har slut

förts och anskaffningen av tunga rörliga batterier (KARIN) har fortsatt. 

För flygvapnets del har vissa begränsningar av nya beställningar vidtagits 

på grund av likviditetsproblem inom materielanskaffningsanslaget. Beställ

ning av delserie I av flygplan 39 (JASJ, ny igenkänningsutrustning till 

flygplan 35 och flygplan 37 samt förlängning av användningstiden för de 

tunga helikoptrarna har medgivits. Beställningarna av materiel för strids

lednings- och luftbevakningssystcmet samt bassystemet har komplette

rats. 
Utbildningsförutsättningarna varierar mellan myndigheterna inom för

svarsmakten när det gäller tillgång på lämplig mark och för ändamålet 

avsedda byggnader. utbildningsanordningar m. m. Inom huvudproduk

tionsområdet Anskaffning av anläggningar har kasernrenoveringsprogram

met fortsatt under budgetåret. Mark har anskaffats bl. a. för nya övnings

och skjutfält i Värmland, för 116 i Halland och för Skövde garnison. 

Anskaffningen av ytterligare övningsmark för Visby garnison har inte 

kunnat genomföras. Av kasernobjekt har bl. a. utbyggnaden i Skåne med 

anledning av P7: s och Lv4: s flyttning samt utbyggnaden av SI i Enkö

ping avslutats. Utbyggnaden för armens tekniska skola i Östersund och 

nybyggnaden av en militärområdesverkstad i Skövde samt en skolbyggnad 

och ett förråd vid KA 2 i Karlskrona har fortsatt. Nybyggnad av bl. a. en 

stabs- och förvaltningsbyggnad vid 116 i Halmstad. en hamnanläggning 

och två skolbyggnader vid Berga örlogsskolor samt en hangar vid vardera 

F4iÖstersund,F13 i Norrköping och F 16i Uppsala har påbörjats. Vidare 

har avvecklingen av mark och byggnader som inte längre behövs fortsatt i 

planerad omfattning. 

5.2.2 Det ekonomiska utfallet 

Jag går nu över till att behandla det ekonomiska utfallet för budgetåret 

1982/83. 
Utgiftsramen för det militära försvaret uppgick till 16610000000 kr. i 

prisläget februari 1981 (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 162. FöU 18. rskr 374). 

På grund av prisstegringar skall ramen räknas upp med 14,8 % enligt 

försvarsprisindex. I medelprisläget for budgetåret 1982/83. dvs. efter kom

pensation för prisökningarna. uppgick ramen alltså till ( 1.148 x 

16610000000) avrundat 19068,3 milj. kr. Detta belopp bör emellertid kor

rigeras enligt följande (I 000-tal kr.). 
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Tillkommer 
Löner till personal meds. k. NOM-garanti 
Vissa kostnader för uhåtsbärgning 
Ökade kostnader under litt. A. Försvars-

departementet m. m. 
Omlokaliseringskostnader 

A1·>1år: 

Överutnyttjande av utgiftsramen för 
budgetåret 1981/82 !prop. 1982/83: 100 
bil. 6 s. 22) 

Besparing under budgetåret 1982/83 

Summa korrigering 

+ 2000 
+ 1414 

+ 600 
+ I 091 

-230000 
-100000 

32 

+ 5105 

-330000 

-324895 

Till posterna i sammanställningen vill jag lämna följande kommentarer. 

I prop. 1978/79: 100 (bil. 7, Fö U 23, rskr 327) anförde dåvarande departe

mentschefen att särskilda medel inte borde beräknas för personal meds. k. 

NOM-garanti. Han utgick från att berörd personal skulle kunna ompla

ceras inom de angivna myndigheterna eller vid andra myndigheter. Om 

denna omplacering i något fall inte lyckades borde frågan om hur och i vad 

mån kostnaderna skulle täckas fä prövas när säkrare underlag för ställ

ningstagande förelåg. Kostnader för personal med NOM-garanti har under 

budgetåret 1982/83 uppkommit vid försvarsstaben, försvarets materielverk 

och försvarets forskningsanstalt. Ett belopp som motsvarar nämnda kost

nader har lagts till utgiftsramen genom ökning av prisregleringsmedlen. 

Vid bärgningen av den sovjetiska ubåten utanför Karlskrona förskotte

rades vissa kostnader från anslaget E I. Operativ ledning m. m.: Ledning 

och förbandsverksamhet. Dessa kostnader bör emellertid inte belasta ut

giftsramen för det militära försvaret. Ett belopp som motsvarar kostna

derna har därför lagts till utgiftsramen genom att prisregleringsmedlen har 

ökats. 

Kostnaderna under anslagen på littera A. Försvarsdepartementet m. m .. 

som under budgetåret 1982/83 låg inom utgiftsramen för det militära för

svaret, har ökat med 600000 kr. genom att vissa tjänster förts över från 

andra departement vid departementsreformen. Motsvarande belopp har 

lagts till utgiftsramen genom ökning av prisregleringsmedlen. 

Kostnaderna för investeringar, flyttningar och särskilda förmåner till 

personalen i samband med att vissa myndigheter inom försvarsmakten 

omlokaliseras skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: I bil. 6 s. 11, FöU 

17, rskr 231) beräknas utanför utgiftsramen. För budgetåret 1982/83 togs 

inte upp några omlokaliseringskostnader i ramberäkningen för det militära 

försv<~ret. Det har emellertid visat sig att sådana kostnader förekommit vid 

armens tekniska skola och fortifikationsförvaltningen. Ett belopp som 

motsvarar omlokaliseringskostnaderna har därför lagts till utgiftsramen 

genom att prisrcgleringsmedlen har ökats. 

Överutnyttjandet av utgiftsramen för budgetåret 1981/82 skall (prop. 

1981/82: 102 bil. 2 s. 162. FöU 18, rskr 374) dras av från ramen för 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 33 

budgetåret 1982/83. Detta har skett genom att prisregleringsmedlen har 

minskats i motsvarande mån. 

Riksdagen har vid 1982/83 års riksmöte beslutat att utgifterna inom det 

militära försvaret skall begränsas med 100 milj. kr. (prop. 1981/82: 102 bil. 

2, FöU 18. rskr 374). Detta har skett genom att prisregleringsmedel hållits 

inne. 

Enligt den redogörelse som jag har lämnat i det föregående blir den 

tillgängliga utgiftsramen för det militära försvaret budgetåret 1982/83 

(19068,3 - 324.9) 18 743,4 milj. kr. Enligt riksrevisionsverkets budgetredo

visning uppgick utgifterna under de rambundna anslagen inkl. ianspråk

tagna prisregleringsmedel till avrundat 18 750.4 milj. kr. Utgifterna var 

alltså (18750.4- 18743.4) 7 milj. kr. större än utgiftsramcn. Regeringen 

kommer med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 

57. FöU 9. rskr 271) att beakta överutnyttjandet när utgifterna för det 

militära försvaret för budgetåret 1983/84 prisregleras. 

5.2.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetåret 1982/83. 

3 Rihdai;en 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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5.3 Verksamheten under innevarande budgetår (1983/84) 

Verksamheten under budgetåret 1983/84 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1982/83: 100 (bil. 6. FöU 9, rskr 271) samt i reglerings

breven för budgetåret. 

Den ansträngda ekonomiska situationen ·medför att ambitionerna i för

hållande till föregående års plan måste sänkas inom de llesta verksamhets

områdena för att givna ekonomiska ramar inte skall överskridas. 

Inom huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet fort

sätter strävandena att minska kostnaderna för fredsdriften bl. a. genom en 

omfattande ratlonaliseringsverksamhet. Förberedelserna för nedläggning 

och avveckling av förband i enlighet med 1982 års försvarsbeslut forsätter. 

Så långt möjligt eftersträvas att de nämnda ambitionssänkningarna inte 

skall påverka den direkta utbildningsverksamheten. I vissa fall kan dock 

en kvalitetssänkning inte undvikas i utbildningsarbetet. 

Inom huvudproduktionsområdet Materielanskaffning har för armen be

ställts renovering och modifiering av stridsvagn 103 så att denna kan 

behållas i krigsorganisationen minst till år 2000. Artilleriammunition till 

15.5 cm haubitssystcm kommer att beställas. Inom ramen för de ytterligare 

250 milj. kr. som riksdagen (prop. 1983/84: 25 bil. 2. FöU 9. rskr 118) har 

beslutat tillföra marinen utöver tidigare tilldelade medel beställs bl. a. fyra 

minröjningsfartyg av typ Landsort och ombyggnad av fyra tunga helikopt

rar till ubåtsjakthelikoptrar samt system för fast undervattensbevakning. 

Anskaffningen av tunga rörliga batterier och sjömålsrobotar fortsätter. 

Inom flygvapnet sker beställningar för fortsatt utbyggnad av stridsled

nings- och luftbevakningssystemet. För flygplan 37 kan endast absolut 

nödvändig årlig verksamhet inom service- och underhållssidan beställas. 

Utbyggnaden av bassystemet sker i starkt reducerad takt. 

Inom huvudproduktionsområdet Anskaffning av anläggningar anskaffas 

mark, byggnader och anläggningar samt vidtas ombyggnads- och under

hållsarbeten för ca 860 milj. kr. Anskaffningen av mark fortsätter för I 16 i 

Halland samt för Skövde och Visby garnisoner. Anskaffning av mark för 

en utvidgning av artilleriskjutfältet i Boden kommer att påbörjas. Utbygg

naden för armens tekniska skola i Östersund fortsätter. Inom flygvapnet 

fortsätter. i starkt reducl.rad takt, utbyggnaden för nya radarstationer, 

utbyggnaden av basanordningar på tlygbaser och anpassning av flygba

serna till ett nytt flygbassystem. Ett antal byggnadsobjekt som redovisades 

i prop. 1982/83: 100 !bil. 6) kommer inte att kunna utföras eller påbörjas. 

Inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling görs försök 

och utvecklingsinsatser med nya pansarvärnsvapen. Fortsatta studier och 

försök genomförs inför framtida beslut om utveckling av nya lätta strids

fordon. Utveckling av fördelningsluftvärn med mörkerkapacitet och sikte 

till pansarvärnshelikoptrar påbörjas. Studier genomförs inför eventuell 

anskaffning av ett nytt artillerisystem. Inom marinen fortsiitter systemut-
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vecklingen for övervattensfartyg och ubåtar. Inom flygvapnet fortsätter 

studierna av ny stridslednings- och luftbevakningscentral och av stridsled

ningssystcm. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgctån:t 1983/84. 
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5.4 Det militära försvarets fortsatta utveckling 

5.4.1 Inledning 

Sedan överbefälhavaren hösten 1982 lämnade sin programplan för peri

oden 1983/84 - 1987 /88 har de ekonomiska förutsättningarna för det militä

ra försvaret förändrats. Den ändrade planeringssituationen har enligt över

befälhavaren medfört all den långsiktiga inriktningen i programplanen för 

perioden 1984/85 - 1988/89 i flera avseenden inte kunnat genomarbetas 

med sedvanlig noggrannhet i den programplan som överbefälhavaren liim

nade in i oktober 1983. Överbefälhavaren har därför i december 1983 

lämnat en ny programplan till regeringen med bl. a. förslag om det militära 

försvarets långsiktiga inriktning. Regeringens stiillningstagande härtill 

bereds f. n. i regeringskansliet och kommer att föreUiggas riksdagen under 

våren 1984. 
Jag begränsar mig därför i det följande till att sammanfatta överbefälha

varens programplan för perioden 1984/85 - 1988/89 i de delar som behövs 

som bakgrund till mina ställningstaganden i det föijande och till att redovi

sa mina ställningstaganden i fråga om besparingar i fredsorganisationen. 

informationssystem. värnpliktsutbildning m. m. 

5.4.2 Överbefälhavaren 

Inledningsvis anför överbefälhavaren att han i förra årets programplan 

konstaterade att intentionerna i 1982 års försvarsbeslut i huvudsak kunde 

fullföljas. Under det gångna året har emellertid de ekonomiska förutsätt

ningarna enligt hans mening radikalt försämrats. Detta beror enligt överbe

fälhavaren till en del på att resurserna för det militära försvaret har reduce

rats mot bakgrund av det statsfinansiella läget genom att planeringsramen 

har minskats med 800 milj. kr. för perioden 1982/83 - 1986/87 och att 

priskompensation om 100 milj. kr. har innchållits under budgetåret 

1982/83. Överbefälhavaren har emellertid oeksi1 funnit att de förändrade 

valutakurserna har haft ett avgörande inflytande på försvarets köpkraft 

och därmed varit den främsta orsaken till den kraftigt försämrade plane

ringssituationen. Överbefälhavaren har konstaterat att även andra faktorer 

bidragit till problemen. Flera objekt och verksamheter har oavsett valuta

frågan blivit dyrare. Orsaken till detta kommer fortlöpande att undersökas. 

Dessa förhållanden ledde enligt överbefälhavaren till ett mycket an

strängt likviditetslägc under budgetåret 1982/8: samt till en minskning av 

köpkraften som överbefälhavaren för perioden 1982/83 - 1988/89 har be

räknat till över sex miljarder kronor. 

Överbefälhavaren anför vidare att han enligt regeringens anvisningar har 

genomfört sin planering med de förutsättningar som gtillde i februari 1983. 
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Han har därvid konstaterat att osedvanligt stor osäkerhet föreligger beträf

fande den ekonomiska utvecklingen. Som exempel på osäkra faktorer 

anger han ett eventuellt beslut om avindexering av statsutgifterna, deval

veringens långsiktiga effekter på nettoprisindex och dollarkursens utveck

ling. 

Utifrån de förutsättningar som har legat till grund för planeringen kon

staterar överbefälhavaren att den mycket kraftiga minskningen av för

svarsmaktens köpkraft innebär att flera av de mål som uppsattes i försvars

beslutet inte kan nås. Avstegen är enligt överbefälhavaren så stora att 

försvarsbeslutets intentioner i flera betydelsefulla avseenden inte kaninfri

as. 

Överbefälhavaren anför vidare att det militära försvarets stöd åt den 

svenska säkerhetspolitiken med nuvarande utveckling kommer att bli av
sevärt svagare än vad som förutsattes i 1982 och 1983 års riksdagsbeslut. 

Den minskade köpkraften har enligt överbefälhavaren drabbat alla delar 

av försvarsmakten. Omfattande uppskov med främst materielanskaffning 

har framtvingats. Även utbildningen och byggnadsvcrksamheten berörs 

allvarligt. Överbefälhavaren finner att de operativa konsekvenserna kom

mer att bli betydande. 

Överbefälhavaren föreslår mot denna bakgrund att försvarsmaktens pla

nering för perioden 1984/85 - 1988/89 får utgå från förutsättningen att den 

minskning av köpkraften som har drabbat försvarsmakten kompenseras så 

att minst intentionerna i 1983 års riksdagsbeslut kan fullföljas och att 

därutöver vår ubåtsskyddsförmåga kan förstärkas. 

Antalet värnpliktiga förutses minska fr. o. m. år 1990. Detta ökar enligt 

överbefälhavaren kraven på att ta till vara alla utbildade värnpliktiga och 

behålla dessa inom försvarsmakten. 

Enligt överbefälhavaren brister emellertid balansen under planeringspe

rioden mellan tillgången på utbildningsplatser och antalet värnpliktiga som 

inte har genomgått grundutbildning. Trots att det antal som årligen uppnår 

värnpliktsåldern successivt minskar, kommer ett relativt stort antal värn

pliktiga att få vänta två eller tre år med att fullgöra grundutbildningen 

under 1980-talet. 

Beträffande utbildningsorganisationen anför överbefälhavaren att de

centralisering av beslutsbefogenheter är en grundläggande princip i det 

ledningssystem som tillämpas för försvaret. Utredningar och försök avse

ende samordning mellan olika myndigheter pågår på många garnisonsorter 

liksom försök i syfte att pröva olika rutiner vid en decentraliserad produk

tionsledning inom flera verksamhetsområden. 

Den nya befälsordningen ir:ifördes den I juni 1983. En översyn pågår f. n. 

av utbildningen vid militärhögskolan och försvarets förvaltningsskola. Fri

villig grundutbildning för kvinnor genomförs fr. o. m. år 1983 inom samtliga 

försvarsgrenar. Militärhögskolans rescrvofficerskurs organiseras fr. o. m. 

budgetåret 1983/84 för reservofficerare som skall placeras i befattningar på 

bataljonschefsnivån. 
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Inom ramen för den allmänna värnplikten skall alla värnpliktiga under 

grundutbildning ges sådan grundläggande militär utbildning att de kan 

krigsplaceras i försvarsmakten. En fortsatt utveckling av moderna utbild

ningsmetoder skall ske. Befälsuttagna värnpliktiga skall i ökad utsträck

ning delta i utbildningsarbetet. 

Repetitionsutbildningen planeras och genomförs inom armen i huvudsak 

enligt en särskild plan. Mot bakgrund av det ekonomiska läget har reduce

ringar dock gjorts i förhållande till den tidigare planläggningen vad gäller 

antal värnpliktiga och övade förband. Kostnadsminskningarna erhålls 

dock främst genom att övningarnas längd och omfattning varieras. Inom 

marinen har omfattande reduceringar av repetitionsutbildningen planerats 

in till förmån för den kortsiktiga insatsbcredskapen. 

Under förutsättning av statsmakternas godkännande avser överbefälha

varen att genomföra försök med delad krigsförbandsövning med början 

under budgetåret 1984/85. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har enligt överbefälhavaren stor 

betydelse för vårt försvar. De stärker försvarsviljan och därmed försvarets 

förankring i samhället. Överbefälhavaren anser att de organisationer som 

utbildar personal för uppgifter i försvarsmaktens krigsorganisation bör 

prioriteras. 

5.4.3 Föredragandens överväganden 

Inledning 

1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2, FöU 18. rskr 374) med 

den inriktning som statsmakterna gav beslutet under våren 1983 (prop. 

1982/83: 100 bil. 6, FöU 9, rskr 271) ligger till grund för det militära 

försvarets utveckling. Denna inriktning innebär ett vidmakthållande och 

en vidareutveckling av ett efter våra förhållanden starkt försvar grundat på 

principen om allmän värnplikt för män. Den allmänna värnplikten gör det 

svenska försvaret till ett folkförsvar och är en nödvändig förutsättning för 

att mobilisera det antal förband som behövs med hiinsyn till landets storlek 

och militärgeografiska läge så att ett uthålligt motstånd kan bjudas i alla 

delar av landet. Ett grundläggande krav i detta sammanhang är att de 

värnpliktiga får en sådan utbildning att våra krigsförband kan lösa sina 

förstahandsuppgifter direkt efter mobilisering. 

För att värnpliktsförsvaret skall vara trovärdigt gentemot omvärlden 

behöver våra försvarskrafter emellertid inte bara ha en god utbildning. De 

måste också utrustas med modern materiel. Diirför sker en teknisk förnyel

se av försvarets materiel som bl. a. belyses av den nu pågående ombeväp

ningen av våra jaktdivisioner med flygplan JA 37 Viggen och det nyligen 

inledda arbetet med att utveckla det allsidigt användbara flygplanet JAS 39 

Gripen. Dessa projekt visar att svensk flygindustri har förmåga att ut veck-

. la och tillverka avancerade flygplanssystem. Även den svenska robot-
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industrin har visat förmåga att utveckla och producera vapensystem på 

stor bredd. 

Ett sådant folkligt väl förankrat och teknologiskt högtstående försvar 

kan möta en angripare på stor bredd och med tillräcklig initialstyrka och 

uthållighet. Därigenom kan en operation mot oss väntas medföra så stora 

uppoffringar i tid och så stora förluster för en angripare, att de fördelar som 

står att vinna med angreppet inte är värda insatserna. Försvaret har då fyllt 

sin viktigaste uppgift. att vara fredsbevarande. Om Sverige trots allt blir 

indraget i krig, skall alla tillgängliga resurser kunna koncentreras på ett 

kraftfullt försvar. 

Respekten för vår neutralitet i krig och för det svenska territoriets 

integritet måste grundläggas och upprätthållas redan i fredstid genom att 

vårt militära försvar har förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar. 

Förmågan att ingripa mot kränkningar av vårt sjöterritorium kommer att 

förbättras med största skyndsamhet. Redan under budgetåret 1983/84 har 

marinen tillförts 250 milj. kr. för att ubåtsskyddsfunktionen skall kunna 

förstärkas. 

Den programplan för perioden 1984/85 - 1988/89 som överbefälhavaren 

har överlämnat hösten 1983 är den första som baserar sig på den inriktning 

av 1982 års försvarsbeslui som riksdagen har beslutat våren 1983. Den är 

framlagd vid ett tillfälle då betydande problem har uppstått för försvarets 

ekonomi till följd av den kraftigt stigande dolla~kursen och är redovisad i 

ett planeringsprisläge, nämligen februari 1983, när effekterna av devalve

ringen i oktober 1982 ännu inte har hunnit få fullt genomslag i den index 

enligt vilken försvaret priskompenseras. För flera av de materielprojekt 

som ingick i försvarsbeslutet har prisutvecklingen kraftigt avvikit från 

nettoprisindex. De prisreserver som avdelades i försvarsbeslu_tet har inte 

varit tillräckliga för att möta denna utveckling. Av dessa orsaker har 

överbefälhavaren sett sig nödsakad att anmäla ett betydande behov av 

omplanering i förhållande till det underlag som låg till grund för 1982 års 

försvarsbeslut. 

Problemen har ansetts vara av en sådan omfattning och konsekvenserna 

av möjliga åtgärder så stora att regeringen har bedömt det som nödvändigt 

att grundligt utreda den uppkomna situationen och tänkbara handlingsmöj

ligheter, innan beslut fattas om det militära försvarets fortsatta utveckling. 

Det är också önskvärt att dessa beslut kan tas i största möjliga enighet 

mellan de politiska partierna i riksdag~n. Jag har därför inbjudit företräda

re för de partier som är representerade i försvarsutskottet till överläggning

ar om den ekonomiska situationen inom det militära försvaret. 

Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört förordar jag att det militära 

försvarets fortsatta utveckling, de ekonomiska resurserna för det militära 

försvaret, försvarsgrenarnas anslag samt anslagen inom huvudprogrammet 

Operativ ledning m. m. inte behandlas nu utan att förslag föreläggs riksda

gen i mars 1984. 
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Anslagen inom huvudprogram 5 Gemensamma myndigheter m. m. samt 

vissa andra frågor rörande det militära försvaret är emellertid av en sådan 

art att ställning till dem bör kunna tas redan nu utan att man för den skull 

riskerar att föregripa de ställningstaganden som jag avser att återkomma 

till i mars 1984. 

Jag avser vidare tidigt under år 1984 föreslå regeringen att tillkalla en 

parlamentariskt sammansatt kommitte för att överväga och lämna förslag 

om säkerhetspolitikens inriktning och totalförsvarets fortsatta utveckling 

m. m. efter år 1987. 

Besparingar i fredsorganisationen 

Det är ännu för tidigt att göra en fullständig analys av de ekonomiska 

besparingarna under det första budgetåret av den period som 1982 års 

försvarsbeslut omfattar. Jag avser återkomma med en sådan analys i mars 

1984. 
För huvudprogrammet Gemensamma myndigheter m. m., där bespa

ringsmålet i huvudsak skall nås genom personalminskningar. kan dock 

redan nu redovisas personalutvecklingen under budgetåret 1982/83 och 

planeringen för återstoden av perioden 1982/83 - 1991192. 
Dåvarande chefen för försvarsdepartementet. statsrådet Gustafsson, an

gav i totalförsvarspropositionen (prop. 1981/82: 102 bil. 21 det mål för 

personalminskningarna som borde gälla för de aktuella myndigheterna. 

Detta mål framgår av följande sammanställning. 

Myndighet 

Försvarets civilför
valtning 

Försvarets sjukvårds
stvrelse 

Fortifikationsförvalt
ningen 1 

Försvarets materielverk 2 

Försvarets forsknings
anstalt~ 

Värnpliktsverket 
Försvarets rationalise

ringsinstitut 
Övriga myndigheter5 

Summa' 

Högst<t antal anställda (personår) 
budgetåret 

1981/82 1986/87 1991/92 

200 180 180 

74 63 60 

892 795 750 
3 523 2920 2470 

1206 I 080 1000 
3724 350 350 

93 69 60 
491 460 410 

6851 5917 5280 

Minskning 
t.o.m. 
budgetåret 
1991/92 

20 

14 

142 
1053 

206 
22 

33 
81 

1571 

1 Avser anslaget F 3. Fortifikationsförvaltningen (exkl. personal vid förvaltningens 
forskningscnhct). 
2 Inkl. personal vid förvaltningskontoret vid huvudavdelningen i Karlstad. 
3 Avser anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning (inkl. personal vid fortilikations
förvaltningens forskningsenhet). 
4 Inkl. 21 personår för marinens värnpliktskontor. 
~ Exkl. försvarets radioanstalt. försvarets gymnasieskola och försvarets läromedels
central. 
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När det gäller de uppsatta målen angav föredragande dcpartementsche

fcn i 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 6) att de femåriga 

målen enligt hans mening borde ses som uttalanden om vilka faktiska 

besparingar och personalminskningar som skulle genomföras under inne

varande försvarsbeslutsperiod. De tioåriga målen borde ses som uttalan

den om vilka planeringsforutsättningar som skulle användas vid den årliga 

planeringen. 

Dessa mål bör enligt min mening inte uttryckas i form av personalminsk

ningar utan som ett högsta antal personår som resp. myndighet får utnyttja 

under angivet budgetår. Därmed får inte utfallet under budgetåret 1981 /82 

automatiskt genomslag i målen för personalvolymens utveckling fram till 

budgetåret 1991/92. Att målen uttrycks som högsta antal personår innebär 

vidare att ytterligare minskningar kan komma att föreskrivas efter hand 

som ökad kunskap vinns om myndighetens framtida personalbehov. Myn

digheterna ges dessutom möjlighet att tidigare iin budgetåret 1986/87 resp. 

1991/92 nå de personalvolymer som anges för dessa budgetår. 

En sammanställning grundad på dels utfallet för budgetåren 1981/82 och 

1982/83 enligt vad som framgår av Försvarets rationaliseringsplan 1983 

samt nuvarande planering i överbefälhavarens programplan för perioden 

1984/85 - 1988/89 får därmed följande lydelse vad gäller hittills uppnådda 

resultat samt mål för budgetåret 1986/87 och inriktning för perioden däref

ter. 

Myndighet 

Försvarets civilför
valtning 

Försvarets sjukvårds
styrelse 

Fortifikationsför
valtningcn~ 

Försvarets materiel
verk' 

Försvarets forsknings
anstalt4 

Värnpliktsverket 
Försvarets rationali

seringsinstitut 
Övriga myndigheter" 

Summa 

Utfall I personår) 
budgetåret 

1981/82 1982/83 

204 195 

73.4 72 

856 843 

3480 3 320 

I 182 I 166 
363' 367 

93 85 
472 475.5 

6723,4 6523,5 

Högsta antal anställda 
(personiir) budgetåret 

1986/87 1991/92 

175 1 175 1 

64 61 

777 732 

2860 2470 

I 078 998 
350 350 

71 62 
466 416 

5841 5264 

1 Exkl. personal som finansieras genom intäkter från myndigheter utanför det mili
Hira försvaret. 
2 Avser anslaget F 3. Fortifikationsförvaltningen (exkl. personal vid förvaltningens 
forskningsenhetl. 
-' Inkl.personal vid förvaltningskontoret vid huvudavdelningen i Karlstad. 
4 Avser anslaget F 5. Gemensam försvarsforskning (inkl. personal vid fortifikations
förvaltningens forskningsenhet). 
' Inkl. 21 personår för marinens värnpliktskontor. 
6 Exkl. försvarets radioanstalt. försvarets gymnasieskola och försvarets läromedels
central. 
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Vid en jämförelse mellan förevarande sammanställning och samman

ställningen i det föregående t s. 40) framgår att besparingsarbctct inleddes 

redan under budgetåret 1981/82, eftersom det faktiska utfallet för flera 

myndigheter blev lägre än det högst antal anställda (personår) som medgi

vits i reglcringsbrcven för budgetåret 1981/82. Vidare framgår av den 

senare sammanställningen att personalen har minskats med 200 persoriår 

mellan budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Jag anser att det mål för budgetåret 1986/87 och den inriktning för 

budgetåret 1991/92 som anges i tabellen bör ligga till grund för den fortsatta 

planeringen. 

När det gäller utvecklingen av frcdsorganisationcn kommer jag i det 

följande att redovisa mina förslag till förändringar av värnpliktsutbildning

cn inom marinen. I samband med att det nya systemet införs kan etablisse

mcntct Sparre i Karlskrona överliimnas till byggnadsstyrelsen under bud

getäret 1984/85, eftersom det inte längre behövs för försvaret. 

Avvecklingen av mark, byggnader och anläggningar som inte är ound

gängligcn nödvändiga utgör ett viktigt led i strävan att sänka driftkostna

derna inom fredsorganisationen. I detta sammanhang vill jag beröra Rom

mehedslägrct i Borlänge kommun. Det har tidigare utgjort läger för Dalre

gementet. Numera behövs inte lägret för den militära övningsverksamhe

ten. 

Riksdagen uttalade år 1974 angående Rommehedslägret (FöU 1974: 27, 

rskr 308) att det i "hög grad är motiverat att försöka bevara lägret för 

framtiden". Försvaret borde därvid inte längre kvarstå som huvudman. 

Utskottet pekade på att stiftelseformen kunde vara lämplig. 

Regeringen uttalade är 1975 att den var beredd att medverka till att lägret 

gavs en annan användning och uppdrog åt länsstyrelsen i Kopparbergs län 

att utreda frågan. 

Länsstyrelsens förslag innebär att lägret borde användas för kurs- och 

konfercnsverksamhet. Efter en ombyggnad för ca 35 milj. kr. enligt prislä

get den 1 februari 1983, borde lägret överlämnas till en stiftelse där Kop

parbergs läns landstingskommun och Borlänge kommun skulle vara hu

vudintressenter. 

Kalkyler gällande kurs- och konferensverksamheten visar att förluster 

om ca 3 - 5 milj. kr. årligen torde komma att uppstå under de inledande 

åren. 

Kopparbergs läns landstingskommun ställer som villkor för att ingå i 

ovannämnda stiftelse dels att staten tillgodoser ombyggnadsbehovet före 

överlämnandet till stiftelsen. dels att stiftelsen erhåller driftbidrag för att 

täcka uppkomna förluster i rörelsen. 

Jag anser att det inte är möjligt att göra så stora investeringar som här 

redovisats för att en stiftelse skall vara beredd att överta lägret. En inven

tering pågår inom försvarsmakten beträffande tillståndet hos byggnads

minnesmärkcn (ca 150) och hos sådana· objekt som riksantikvarieämbetet 
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år 1975 ansåg böra bli byggnadsminnesmärken (ca 250). Rommehedslägret 

ingår i den senare kategorin. 

I avvaktan på inventeringen är jag inte beredd att föreslå annat än att 

endast sådana underhållsåtgärder vidtas på Rommehed som hindrar yttre 

förstörelse av de mest värdefulla byggnaderna. Dessa bör efter hand un

dantas från användning medan övriga rivs. 

Utveckling av informationssystem 

Inom försvaret finns ett stort antal system för administrativ informa

tionsbehandling rörande exempelvis redovisning. löneadministration. per

sonaladministration, materielanskaffning, lagerhållning och materielunder

håll. Dessa stora centrala informationssystem kommer att finnas kvar 

under lång tid. 

Försvarsmaktens myndigheter har i anslagsframstiillningarna för bud

getåret . 1984/85 redovisat dels ett femtiotal ADB-systern i drift till en 

sammanlagd årskostnad av 86 milj. kr.. dels ett trettiotal systemutvcck

lingsprojckt med sammanlagda beräknade kostnader om 35 milj. kr. exkl. 

investeringar i ADB-utrustning. Den planerade anskaffningen av ADB

utrustning uppgår till 82 milj. kr. under budgetåret. 

Regeringen har i mars 1982 beslutat att försvarets rationaliseringsinsti

tuts rapport "Struktur 90" med förslag till långsiktig inriktning av försva

rets administrativa databehandling skall utgöra grunden när det gäller 

utveckling av nya informationssystcm och modernisering av äldre system. 

Detta beslut innebär att den fortsatta utvecklingen av den administrativa 

databehandlingen i såväl krig som fred skall inriktas mot lokala datorer och 

datasystem. Från de senare systemen kan hämtas information även för 

centrala nivåer. Driften och underhållet av de lokala datasystemen skall 

kunna skötas av användarna själva. Den lokala och regionala nivåns behov 

av datorstöd skall prioriteras. Metoderna och hjälpmedlen för systemut

veckling. underhåll och drift av informationssystem samt utbildningen av 

den anställda personalen på dessa nivåer skall förbättras. Kommunika

tionsmöjligheterna för datasystemen skall också förbättras och stamlardi

seras. 
Den standardisering både av teknisk utrustning och programvaror som 

tillämpningen av ''Struktur 90" kräver. innebär att överbefälhavarens 

centrala ledning inom ADB-området håller på att förstärkas liksom att 

vissa tekniska och systemmässiga hjälpmedel måste tas fram centralt och 

ställas till användarnas förfogande. Användarna kommer att få ökad frihet 

när det gäller att införa sådana system som är värdefulla för dem men de 

hänvisas samtidigt av effektivitetsskäl till ett antal standardiserade maski

ner och metoder. 
Regeringens beslut innebär också att de enskilda myndigheterna får ett 

ökat ansvar för utveckling av egna tillämpningssystem samt för drift av den 

egna datorutrustningen. För att underlätta övergången till den nya data-
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strukturen bör resurser för utveckling av metoder för lokal systemutveck

ling samt maskinvara som behövs lokalt prioriteras. 

Regeringen har givit överbefälhavaren i uppdrag all redovisa möjlighe

terna att upprätta en förmedlingsfunktion för terminaler. smådatorer. 

skrivautomater m. m .. att lämna förslag till åtgärder för att öka standardi

seringen inom ADB-området. till handlingsregler för metodstöd inom da

taområdet. till upphandlingsbestämmelser och till utbildning inom 

ADB-området samt att redovisa planerade åtgärder inom området teknik

upphandling. 

Överbefälhavaren har redovisat vissa av dessa uppdrag för regeringen 

och uppdragit åt försvarets datacentral att upprätta en förmedlingsfunktion 

för datorstödda kontorsmaskiner. Överbefälhavaren har vidare givit för

svarets materielverk i uppdrag dels att vid anskaffning av ADB-utrustning 

företräda försvarsmaktens myndigheter gentemot leverantörerna alterna

tivt statskontoret. dels att ut veckla tekniska standards m. m. inom ADB

området. Regeringen har i instruktion ( 1983: 910) för försvarets forsknings

anstalt gett överbefälhavaren en motsvarande möjlighet att föreskriva att 

försvarets materielverk skall företräda forskningsanstalten vid anskaffning 

av ADB-utrustning. 

Enligt min mening bör en plan för den administrativa databehandlingen 

inom försvaret tas fram. Dessutom kan vissa myndigheters uppgifter inom 

ADB-området behöva förändras. Jag räknar med att förslag skall kunna 

föreläggas riksdagen senast i 1986 års budgetproposition. 

Viirnp/iktsuthildning 111.111. 

Värnpliktsutbildningen genomförs i huvud,;ak enligt 1982 års försvars

beslut. Detta innebär bl. a. att grundutbildningskontingentens storlek an

passas till de relativt stora värnpliktskullar som finns nu och att särskilda 

åtgärder vidtas för att inoin denna ram kalla in arbetslösa ungdomar som 

ännu inte har fullgjort sin grundutbildning. 

När det gäller flottans värnpliktsutbildning har försök bedrivits med 

inryckning och utbildning vid fartygsförbanden. Enligt det tidigare utbild

ningssystemet genomfördes i huvudsak all rekrytutbildning vid Karlskrona 

örlogsskolor. Försöken har syftat till att åstadkomma en mindre resurskrä

vande utbildningsorganisation och en förbättrad beredskap samt till att. 

minska antalet värnpliktiga som utbildas utöver krigsorganisationens be

hov <s. k. merbehovsvärnpliktiga) liksom avgångarna under grundutbild

ningen. I 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2. FöU 18. rskr 

374) fann dåvarande departementschefen. statsrådet Gustafsson, att det 

var angeläget att uppnå de mål som chefen för marinen hade satt upp vid 

sin översyn av värnpliktsutbildningen vid flottan och att de föreslagna 

förändringarna av utbildningssystcmct var lämpliga. Riksdagen (föU 

1981/82: 18 s. 45 f.. rskr 374) uttalade dock att den inte var beredd att utan 

ytterligare underlag godta att ett nytt utbildningssystem införs definitivt 
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och förordade att försöken skulle utvärderas ytterligare. Försvarsutskottet 

ville särskilt få belyst det nya utbildningssystemets långsiktiga konsekven

ser för de värnpliktigas utbildning och yrkesbefälcns arbetsförhållanden. 

konsekvenserna för organisationen i land och för kostnaderna, liksom 

möjligheterna att i framtiden med detta system sänka beredskapen hos 

tlottan. 

Med anledning av riksdagens ställningstagande uppdrog regeringen åt 

försvarets rationaliseringsinstitut att genomföra en utvärdering i enlighet 

med riksdagens önskemål. Institutet har numera redovisat uppdraget (FRI 

rapport nr 1.83-6301 l och anför beträffande riksdagens frågor att vissa 

nackdelar med det nya systemet har kunnat konstateras, men att dessa är 

av begränsad omfattning och i flertalet fall av övergångskaraktär. Institutet 

framhåller att det nya systemet ger en rad fördelar. De värnpliktiga och 

befälet är positiva till systemet, vilket bör ge bättre utbildningsresultat. 

Avgångarna bland de värnpliktiga har minskat. Utbildningskostnaderna 

bör kunna reduceras med ca 12 milj. kr. per budgetår. Möjligheterna att i 

framtiden variera beredskapen kvarstår. Sammanfattningsvis finner insti

tutet att fördelarna med det nya utbildningssystemet klart överväger och 

föreslår att systemet, med smärre ändringar, blir permanent. Mot denna 

bakgrund förordar jag att utbildnings systemet tillämpas t. v. Jag förutsätter 

att chefen för marinen fortlöpande vidtar förändringar för att eliminera de 

nackdelar som kan finnas med det nya systemet och därvid särskilt beaktar 

de synpunkter som har framförts av försvarets rationaliseringsinstitut. I 

det föregående Is. 42) har]ag tagit upp de konsekvenser för etablissemen

tet Sparre som det nya utbildningssystemet medför. 

Chefen för marinen har föreslagit att grundutbildningstiden förlängs för 

plutonsbefälsuttagna tekniker och stabstjänstvärnpliktiga samt värnplik

tiga i bevaknings- och depåtjänst (kategori H) inom kustartilleriet. Försla

get föranleds bl. a. av de ökade krav som den tekniska utvecklingen har 

medfört och för värnpliktiga kategori H dessutom av att dessa värnpliktiga 

kan bli krigsplaceringsbara i bevakningsförband genom en utökning av 

befattningsutbildningen. Jag finner dessa iindringar lämpliga och förordar 

att värnpliktslagen (1941: 967) ändras i enlighet med detta. 

Förslag till lag om ändring av värnpliktslagen har upprättats inom för

svarsdepartementet och bör. fogas till protokollet som bila1-:a 6.1. Med 

hänsyn till att lagstiftningsfrågan är av tekniskt enkel beskaffenhet får 

lagrådets hörande i iirendet ans~s sakna betydelse. 

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1983/84: 59, FöU 10. rskr 119) 

kommer försök med uppdelad krigsförhandsövning för ett mindre antal 

värnpliktiga plutons- och kompanibefäl inom armen att bedrivas under två 

budgetår. t. o. m. budgetåret 1985/86. 

Den försöksverksamhet med en värnpliktig musikpluton som skulle ha 

avslutats vid utgången av budgetåret 1983/84 har enligt chefen för armen 

hittills givit positiva erfarenheter. I avvaktan p~[ chefens för armen redovis-
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ning senast den I september 1984 har regeringen beslutat förlänga försöks

verksamheten t. o. m. budgetåret 1984/85. 
I enlighet med 1982 års försvarsbeslut skall samtliga värnpliktiga i kate

gori H genomgå en grundutbildning som möjliggör krigsplacering. Sådan 

utbildning genomförs i full utsträckning fr. o. m. utbildningsåret 1984/85. 

Regeringen har inför nästa större försvarsbeslut. som planeras till våren 

1987, tillkallat en parlamentarisk kommitt~ med uppgift att överväga värn

pliktsutbildningens innehåll och utformning ( Fö 1983: 0 I). För att dess 

överv-äganden skall kunna utgöra underlag för det övriga planeringsarbete 

som föregår försvarsbeslutet har regeringen angivit att kommittens arbete i 

huvudsak bör vara slutfört under våren 1984. Kommittens arbete är främst 

inriktat mot övergripande frågor kring värnpliktsuthildningens utformning. 

Överbefälhavaren har redovisat sina överväganden med anledning av ett 

uppdrag från regeringen att inom ramen för nuvarande genomsnittliga 

övningstid närmare pröva möjligheten att ytterligare anpassa veckout

bildnihgstiden för värnpliktiga till de gängse arbetstiderna inom det civila 

arbetslivet. Efter hörande av försvarsgrcnschefcrna har övahefälhavaren 

funnit att de värnpliktigas veckoutbildningstider i viss utsträckning redan 

är anpassade till civila arbetstider. Han bedömer att e-n ytterligare anpass

ning inte är möjlig med hänsyn till de konsekvenser i form av försämrad 

effektivitet i utbildningen m. m. som skulle uppstå. Jag delar överbefälha

varens uppfattning och anser att möjligheterna till en omfattande ytterliga

re anpassning av veckoutbildningstiden iir beroende av viirnpliktsutbild

ningens utformning i övrigt. Jag har därför överlämnat ärendet till den nyss 

nämnda värnpliktsutbildningskommitten som ett underlag för dess övervä

ganden kring värnpliktsutbildningens utformning i stort. 

Den enskildes möjligheter att påverka sin utbildnings- eller arbetssitua

tion är viktiga för att uppnå och bibehålla god trivsel och hög effektivitt::t. 

Beträffande arbetstagare har detta bl. a. kommit till uttryck i lagen om 

medbestämmande i arbetslivet <MBU. Även för värnpliktiga finns möjlig

heter till medinllytande. Formerna för och innehållet i detta medinllytande 

måste kontinuerligt utvecklas och fördjupas. Jag vill erinra om de uppdrag 

i frågan som regeringen har givit överbefälhavaren. Som föredragande 

departementschefcn anmälde i föregående års budgetproposition pågär 

med anledning härav arbete i överbefälhavarens regi med deltagande av 

representanter för de värnpliktiga. Enligt vad jag inhämtat har detta arbete 

nu till största delen avslutats vad gäller lokal och regional niv_ft. Vissa 

förändringar kommer successivt att prövas. När det gäller förmerna för 

värnpliktsintlytande p<l central nivå fortsätter arbetet. Jag räknar med att 

före.utgången av innevarande hudgetår få en redovisning av det arhete som 

har genomförts med förslag till fortsatt ut veckling av mcdinflytandets 

innehf11\ och former. 

Efter erforderliga diskussioner med företrädare för de berörda myndig

heterna och för de värnpliktiga avser jag föreslå regeringen att bereda 

riksdagen tillfälle att ta del av mina stiillningstaganden i dessa friigor. 
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Jag övergår nu till att behandla handläggningen av ärenden rörande 

värnpliktiga som vägrar eller underlåter att fullgöra sin värnpliktstjänstgö

ring. Sådana värnpliktiga anmäls med tillämpning av 68 § kungörelsen 

( 1969: 380) om värnpliktigas tjänstgöring m. m. av sitt förband till åklagar

myndighet och till regeringen. Motsvarande anmälningar sker då en värn

pliktig hemförlovas på grund av att han olovligen avvikit eller uteblivit från 

tjänstgöringen, s. k. rymning. 

Sedan den värnpliktige har åtalats och i förekommande fall dömts för 

lydnadsbrott eller rymning underrättas regeringen om vilken påföljd den 

värnpliktige har erhållit och beslutar mot bl. a. denna bakgrund med 

tillämpning av 46 § värnpliktslagen ( 1941: 967) att han antingen skall inkal

las på nytt eller t.v. inte skall inkallas. 

Vid sin anmälan av propositionen med förslag till ny lydelse av bl. a. 

denna paragraf i värnpliktslagen lprop. 1977/78: l.'i9, FöU 28. rskr 37\J 

anförde dåvarande departementschefen att beslut om huruvida n<lgon efter 

vägran får kallas in till värnpliktstjänstgöring bör fattas av regeringen, men 

att hinder dock inte bör möta att uppdra avgörandet till någon underordnad 

myndighet. Detta borde dock inte ske förrän tillräcklig erfarenhet vunnits 

av den nya ordningen. Riksdagen hade inte något att erinra hiiremot. 

Departementschefens tveksamhet motiverades av att man då var osäker på 

om vägran att fullgöra värnplikt. efter det samtidiga ikraftträdandet av 

iindringar i vapenfrilagstiftningen. skulle komma att ha sin grund i ett 

principiellt motstånd mot försvaret eller bero på den viirnpliktiges ekono

miska. sociala eller arbetsmarknadsmässiga situation. 

Under den tid denna handläggningsordning har tillämpats, dvs. sedan år 

1978. har antalet anmälningar avseende vägran minskat från ca I 000 till ca 

400 per år. Huvuddelen av dessa anger moralisk-etiska skäl för vägran. Av 

de ca I 000 anmälningar vai:ie år som avser rymning framgiir att de endast 

till ringa del föranletts av ett principiellt motstånd mot försvaret. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som numera har vunnits och att en fast 

praxis i de allmänna domstolarnas bedömning och påföljdsval i dessa 

ärenden har etablerats. avser jag att inom kort fört:slå regeringen att genom 

en iindring av 68 * kungörelsen ( 1969: 380) om värnpliktigas tjänstgöring 

m. m. i viss utsträckning delegera beslutanderätten med anledning av dessa 

anmiilningar till värnpliktsverket. Enligt mitt förslag kommt:r viirnplikts

verkct fr. o. m. den I april 1984 att kunna fatta beslut om att åter inkalla 

dels värnpliktiga som för första gången lagförts med anledning av anmälan 

om vägran, dds värnpliktiga som anmiilts för rymning. Anmälningar avse

ende andragångsvägran samt anmälningar i övrigt som med hänsyn till 

påföljden eller av andra skäl bedöms kunna föranleda beslut att t.v. inte 

inkalla vederbörande skall av värnpliktsverket överlämnas till regeringen 

for beslut. 

Anmälningarna om vägran eller rymning avseende vapenfria t.iiinsteplik

tiga handläggs inom arbetsmarknadsdepartementet. Mitt kommande for-
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slag till regeringen innebär en motsvarande delegering av beslutanderätten 

i.dessa ärenden till nämnden för vapenfriutbildning. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartt:mentet. 

Fri1·illiRa för.n·arsorganisationer 

Den frivilliga försvarsverksamheten är av väsentlig betydelse för vårt 

totalförsvar. Friviiligorganisationerna har en fortsatt god tillströmning av 

medlemmar. Det frivilliga engagemanget är enligt min mening ett uttryck 

för den starka förankring försvarstanken har hos befolkningen. Det är 

därför väsentligt att frivilligorganisationernas verksamhet understöds och 

underlättas. Den särskilda kommittc som har tillkallats med uppgift att 

utreda frågan om förmåner m. m. vid frivillig försvarsverksamhet !Fö 

1982: 08) beräknas avsluta sitt arbete under år 1984. 

5.4.4 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

I. föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i värn

pliktslagcn ( 1941: 967). 

2. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om det 

militära försvarets ekonomiska situation, besparingar i fredsor

ganisationen. utveckling av informationssystem. värnpliktsut

bildning och frivilliga försvarsorganisationer. 
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5.5 Vissa frågor rörande provningsresurserna inom försvaret 

5.5.1 Inledning 

Riksdagen beslutade vid 1981/82 t1rs riksmöte (prop. 1980/81: 199. FöU 

1981/82: 5. rskr 21) om en ny organisation för försvarets materielverk. I 

propositionen framhöll dåvarande dcpartements<.:hefen. statsrådet Krön

mark. att försvarets materielverk i sin planering bör utgr1 från att verket 

bör ta i anspråk ca 2 650 pt:rsomlr år 1990. Departementschefen hade då 

inte tagit ställning till 1979 års militära flygindustrikommittcs förslag avse

ende vissa delar av dåvarande huvudavdelningen för llygmateriel. 

Överbefölhavaren har i sin programplan för perioden 1983/84- 1987/88 
angett ekonomiska ramar för försvarets materielverk. Hänsyn har därvid 

tagits till en minskad organisation för provning inom försvaret. Överbefäl

havaren har vidare i sina dirt:ktiv för programplaneringen inriktat materiel

verkets personalstyrka mot <.:a 2 200 personår budgetåret 1993/94. 
Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande <.:hefcn för 

försvarsdepartementet. statsrådet Gustafsson. i januari 1982 en särskild 

utredare 1 för att utreda försvarets samlade behov av provningsresurser. 

Utredaren skulle föreslå dimensionering o<.:h lokalisering av provniogsre

surserna mot bakgrund av det framtida behovet av provning samt pröva 

möjligheterna till samordning mellan försvaret, förenade fabriksverken. 

industrin och övriga provningsresurser inom statsförvaltningen. Vidare 

skulle utredaren pröva olika åtgärder för att minska kostnaderna och 

eventuellt ändrade finansieringsformer. Utredart:n. som antog benämning

en 1982 års militära provningsresursutredning (MPU 82), överliimnade i 

februari 1983 sitt betänkande (Ds Fö 1983: 3) Militära provningsresurser. 

Betänkandet har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av övabefiil

havaren. <.:heferna för armen, marinen o<.:h flygvapnet. t'ortitikationsför

valtningen. försvarets materielverk. försvarets forskningsanstalt. <.:ivilför

svarsstyrelsen. försvarets rationaliseringsinstitut. statens provningsan

stalt. riksrevisionsverket. länsstyrelserna .i Stockholms. Östergötlands. 

Blekinge, Skaraborgs och Norrbottens län. Karlskrona kommun. förenade 

fabriksverken. Hofors försvarsmateriel. AB Hägglund & Söner. Swedair 

AB. Landsorganisationen i Svt:rigt:. 'l~iänstcmiinnens Ct:ntralorganisation. 

Centralorganisationen SACO/SR. Statsanstiilldas Förbund, Sveriges ar

betsledareförbund. Sveriges industriförbund. Svensk pilotfört:ning och 

Svenska Elektronikföreningen. · 

1 Generaldirektören Alf Resan~. 

4 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr IUU. Bilaga 6 
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5.5.2 Nuvarande organisation 

Inom försvarsmakten finns resurser för forskning, försök och prov med 

materiel för militära ändamål vid försvarets materielverk, försvarets 

forskningsanstalt, fortifikationsförvaltningen samt i mindre omfattning 

inom vissa försvarsgrenar. Resurserna är uppbyggda för olika primära 

ändamål. 

Inom försvarets materielverk är provningsresurserna till sin huvuddel 

samlade i en för verket gemensam provningsavdelning inom huvudavdel

ningen för flygmateriel. De är i huvudsak lokaliserade till Malmslätt, 

Karlsborg och Vidsel. Viss provning genomförs även på andra orter. Vid 

provplatser inom materielverket sysselsätts personal motsvarande över 

700 personår. Personal motsvarande ca 600 personår är anställd av verket 

och övrig personal till sin huvuddel anställd av Swedair AB vid försöks

platsen i Vidsel. Kostnaderna för provning beräknas f. n. uppgå till ca 280 

milj. kr. per budgetår i prisläget februari 1982. 

Försvarets forskningsanstalt bedriver forskning och provning vid för

söksplatsen Grindsjön på Södertörn. Verksamheten motsvarar ca 120 per

sonår. Kostnaderna uppgår till ca 25 milj. kr. per budgetår varav ca tio 

procent motsvaras av intäkter. 

Fortifikationsförvaltningens forskningsbyrå sysselsätter personal mot

svarande 30 personår. Huvuddelen av verksamheten bedrivs vid försöks

stationen i Märsta. Kostnaderna för verksamheten är ca 6 ·milj. kr. per 

budgetår, varav ca fem procent motsvaras av intäkter. 

De totala kostnaderna för provningsverksamheten med angränsande 

forskning utgör således ca 315 milj. kr. per budgetår. Verksamheten syssel

sätter personal motsvarande ca 850 personår. Enligt nuvarande planering 

beriiknas de totala provningskostnaderna successivt minska under 1980-

talct och uppgå till knappt 300 milj. kr. under budgetåret 1991192. 

5.5.3 1982 års militära provningsresursutredning 

Utredningen anser att försvarsmakten i princip inte hör bygga upp eller 

vidmakthålla särskilda resurser, om provningen kan utföras till en lägre 

totalkostnad med utnyttjande av resurser utanför försvaret. Politiska, mili

tära och industriella skäl kan dock tala i motsatt riktning. 

Utredningen föreslår en minskad och inom försvarsmaktt:n mera samlad 

organisation av de militära provningsresurserna. För försvarets materiel

verks provning bör även i fortsättningen en särskild avdelning vara organi

serad inom verket och ingå i verkets huvudavdelning för flygmateriel. 

Utredningen föreslår vidare att den verksamhet som bedrivs av Swedair 

AB i Vidsel förs över till materielverket och att huvuddelen av materielver

kets verksamhet vid telelaboratoriet i Malmslätt flyttas till någon intres

sent utanför försvarsmakten. Dessutom anser utredningen att materielver

kets provningsavdelning skall vara intäktsfinansierad. 
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Försvarets materielverks provningsavdelning bör enligt utredningen 

minska från nuvarande 548 till 450 persunår. Det bör dock ankomma på 

materielverket att inom verkets personalram föreslå en annan fördelning 

av personal mellan provningsavdelningcn och övriga enheter inom verket, 

om skäl därtill uppkommer. 

De föreslagna ändringarna av provningsresurscrna väntas leda till· en 

sammanlagd besparing om ca 130 milj. kr. under de närmaste tio budget

åren. 

5.S.4 Remissyttrandena 

Huvuddelen av remissinstanserna anser att utredningen ger en god över

blick över nuvarande provningsorganisation samt befintliga provningsrc

surser. De väsentligaste problemområdena har belysts med utgångspunkt 

från besparingsmöjlighcter. De flesta remissinstanserna delar utredningens 

förslag till slutligt mål för organisation av provningsrcsurserna. Såväl 

ö1·ahefii//ial'{1ren somfiirsvarets materie/verk anser att utredningen utgör 

en god grund för en fortsatt organisationsutveckling och rationalisering. 

Liknande synpunkter framförs av bl. a. fijrsvarsgrenschefema. De fackli

ga organi.rntionerna biträder i huvudsak utredningens förslag till organisa

tionsmål men framhåller vikten av att förändringarna genomförs med 

största möjliga hänsyn till den berörda personalen och med största möjliga 

beaktande av de regionalpolitiska förhållandena. 

Ut;·cdningens förslag om överföring av Swedair AB: s verksamhet i 

Vidsel till försvarets materielverk avstyrks av huvuddelen av remissinstan

serna. Flera remissinstanser anser att kalkylerna för de angivna besparing

arna innehåller osäkerheter samt att det erfarenhetsmässigt uppstår oförut

sedda kostnader vid genomförandet av sådana organisationsförändringar. 

Det framhålls också att personalproblem kan uppstå vid en sådan överfö

ring. 

Överhefii/havaren, fiirsvarsgrenscheferna och fiirsmrets materieli·erk 

delar inte utredningens uppfattning att provningsavdelningen vid materiel

verket bör intäktslinansicras, främst mot bakgrund av att någon reell 

konkurrenssituation inte föreligger vid upphandling av militär provning. 

Motsatt ståndpunkt har fi"irs\'(/rcts rationaliseringsinstitut och riksrel'i

sionsi·erket med motiveringen att en intäktsfinansiering ger en mera rättvi

sande kostnadsfördelning av verksamheten. 

5.5.5 Föredragandens överväganden 

· 198:! års riksdagsbeslut (prop. 1981/8:!: 102, FöU 18, rskr 3741 om säker

hets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling har 

lagt fast att en så stor del som möjligt av försvarsutgiftcrna måste dispone

ras för åtgärder som ger direkt effekt i krigsorganisationen. Enligt försvars-
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beslutet är det vidare nödviindigt att vidta åtgärder som ger ytterligare 

besparingar pä 800 - I 000 milj. kr. under perioden 1982/83 -1991/92 för att 

kunna uppnå det beslutade sparmålet på 8 000 milj. kr. Jag hedömer att 1982 

års militära provningsresursutredning utgör ett viisentligt hidrag i strävan

dena att nå det uppsatta sparmålet. 

Utredningen tar upp frågor rörande provningsresurscrna inom försvaret 

och dess organisatoriska tillhörighet. Jag kommer i det följande endast att 

beröra vissa av de frågor som utredningen har behandlat. 

Utredningen framhåller att verksamhetcn vid försvarets prnvplatser bör 

effektiviseras och att de administrativa kos"tnaderna härför bör minskas. 

Jag anser i likhet med utredningen att det är nödvändigt att i största möjliga 

utstriickning ta till vara ytterligare möjligheter till besparingar. framför allt 

genom att S<l långt som möjligt samordna provningsrcsurserna inom för

svarsmakten. Försvarsmakten bör inte bygga upp eller vidmakthålla sär

skilda resurser om provning kan utföras till en lägre totalkostnad med 

utnyttjande av resurser utanför försvaret. Vid en slidan avviigning finns 

dock ett antal starka förbehåll av politisk. militiir och industriell karaktär. 

Jag delar utredningens uppfattning om principerna för utnyttjande av prov

ningsresurscrna inom försvaret. I likhet med utredningen anser jag att 

dessa principer utgör en grundläggande förutsiittning för att stimulera till 

att fortlöpande pröva olika möjligheter att inom en given ram tillgodose 

föreliggande behov av provning. Enligt min mening måste ockst1 en avväg

ning mellan kostnaderna för provning och övriga kostnader för materiel

objekt göras. 

Utredningen pekar pf1 olika möjligheter att samordna provningsresur

serna mellan försvarets materielverk. för<.varets forskningsanstalt och 

fortifikationsförvaltningen och därmed rationalisera verksamheten. Dess

utom framhålls att den övergripande centrala samordningen av provnings

resurserna inom försvarets materielverk måste förbiittras. Jag anser i lik

het med utredningen att detta syfte biist tillgodoses genom att materielver

kets provning även i fortsättningen ingår i verkets huvudavdelning för 

flygmateriel. 

I utredningen föreslås vidare dels en överföring till försvarets materiel

verk av den verksamhet som idag bedrivs i Vidsel av Swedair AB. dels att 

hi.1vuddelen av materielverkets verksamhet vid telelahoratoriet i Malmslätt 

förs över till någon intressent utanför försvarsmakten. Rationaliserings

vinsten av att materielverket övertar den verksamhet som hedrivs av 

Swedair AB i Vidsel anser jag i likhet med llcrtalct remissinstanser vara 

tveksam. Jag vill därför inte förorda en sådan överföring. Sedan utredning

en har lagt fram sitt förslag avseende tclc!aboratoriets verksamhet i 

Malmslätt har vissa av laboratoriets uppgifter ändrats. Jag avser därför 

föreslå regeringen att uppdra fil försvarets materielverk att-pröva om delar 

av tclelahoratoriets verksamhet kan föras över till intressenter utanför 

försvarsmakten. 
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Utredningen föreslår att personalen minskas i syfte att nå en dimensio

nering av provningsavdclningen inom försvarets materielverk som motsva

rar 450 personår. Utredningen har därvid bl. a. utgått från att Swcdair 

AB: s verksamhet i Vidsel förs över till matcrielwrket, att materielverkets 

telelaboratorium i Malmslätt förs över till nt1gon annan intressent och att 

en effektivisering av provningsverksamhetcn inom verket genomförs. 

Jag har mot bakgrund av det nyss anförda vid mina beräkningar funnit 

att provningsavdelningen vid försvarets materielverk bör reduceras från 

nuvarande ca 550 personar till ca 375 personår exkl. personal vid telelabo

ratoriet i Malmslätt. Jag anser dock i likhet med utredningen att det bör 

ankomma på materielverket att inom ramen för verkets pcrsonalminsk

ningsmål väga behovet av personal för provning mot andra personalbehov 

inom verket och föreslå vilka olika åtgärder som skall vidtas för att skapa 

en så effektiv provningsorganisation som möjligt. 

Provningsresursulredningen föreslår vidare att materie/verkets prov

ningsavdelning skall vara intäktsfinansierad samt att ett nytt kostnadsn:do

visningssystem skall skapas. Jag bedömt:r att ett system med intäktslinan

sicring inte medger några direkta kostnadsbesparingar, eftersom någon 

reell konkurrenssituation i regel inte föreligger vid provningens genomfö

rande. Jag kan därför inte dela utredningens uppfattning. Enligt min me

ning bör provningsvcrksamheten i stället styras av försvarets materielverk 

genom verkets programplan. 

Försvarets materielverks provningsavdelning genomför även vissa upp

drag åt företag och myndigheter utanför försvarsmakten. För denna verk

samhet åtgår f. n. ca 30 personår. Vid mina överväganden om den framtida 

provningsorganisationens storlek har jag inte räknat med dessa personår. 

Inriktningen bör dock vara att successivt inordna dessa i den framtida 

personalramen. I den mån försvarets provningsresurser inte är fullt utnytt

jade bör således belastningen på försvarsanslagen kunna minskas genom 

att provning utförs åt andra intressenter än försvarsmakten. Denna externa 

uppdrags verksamhet bör enligt min mening vara intäktsfinansierad. 

På grundval av de principer för provningens bedrivande som jag här har 

förordat ankommer det på regeringen att besluta om organisation, dimen

sionering m. m. av provnings verksamheten. Vidare bör regeringen faststäl

la en tidsplan för organisationsförändringarna. 

Enligt min mening bör åtgärderna genomföras snabbt sil att besparingar

na kan göras så tidigt som möjligt. Utredningen har redovisat en besparing 

i förhållande till dagens provning på sammanlagt ca 130 milj. kr. under 

perioden 1983/84 -1991/92. Jag har vid mina överväganden inte i alla av

seenden instiimt i utredningens förslag till föriindringar, men bedömer trots 

detta att nu förordade åtgärder och inriktning kommer att ge en samman

lagd besparing under den närmaste tioårsperioden pä ca 125 milj. kr. 

Jag .är medveten om att en del av förslagen kan medföra minskad 

sysselsättning inom vissa regioner. 1982 års försvarsbeslut förutsätter 
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emellertid att alla besparingsmöjligheter skall tas till vara. Organisations

ändringarna kan i vissa fall komma att medföra personalproblem. Jag 

förutsätter emellertid att dessa begränsas så långt mÖjligt, bl. a. genom att 

förändringarna genomförs i nära samarbete mellan berörda myndigheter, 

statens arbetsmarknadsnämnd. försvarets personalnämnd och berörda 

personalorganisationer. Strävan bör vara att genomföra personalminsk

ningarna i samband med naturlig avgång och i förening med effektiv ompla

ceringsverksamhet. Jag delar dock dåvarande departementschefens be

dömning i totalförsvarspropositionen (prop. 1981/82: 102 bil. 2) att det inte 

kan uteslutas att personal som inte godtar skäliga erbjudanden om annan 

anställning kan behöva sägas upp på grund av arbetsbrist. 

5.5.6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna de riktlinjer för försvarets provningsverksamhet som 

jag har förordat. 
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5.6 Vämpliktsförmåner 

Inledningsvis vill jag erinra om riksdagens beslut (prop. 1982/83: 115, 

FöU 11, rskr 291) om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m. n. fr. o. m. 

budgetåret 1983/84. Beslutet innebar bl. a. beträffande värnpliktiga under 

grundutbildning att dagersättningen höjdes med 4 kr., att ett nytt tillägg till 

dagersättningen om 60 kr. infördes samt att antalet fria resor fördubblades 

samtidigt som de s. k. vpl JO-resorna avskaffades. 

Försvarsutskottet tog i sitt betänkande med anledning av propositionen 

upp frågan om reseförmånerna för värnpliktiga under repetitionsutbildning 

och förutsatte att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redo

visning av de reseförmåner som efter den I juli 1983 utgår till värnpliktiga 

under repetitionsutbildning. 

Med anledning härav vill jag redovisa att värnpliktiga under repetitions

utbildning fr. o. m. den 1 juli 1983 i stället för en fri resa efter 60 tjänstgö

ringsdygn får företa en ledighetsresa på statens bekostnad till och från 

hemorten för varje hel tjänstgöringsperiod om 14 dagar. Förändringen bör 

ses som en kompensation för att vpl JO-resor inte längre kan utnyttjas. 
Enligt min mening är det av väsentlig betydelse för såväl utbildningens 

resultat som för försvarsviljan i samhället att de värnpliktiga och deras 

anhöriga kan erbjudas rimliga ekonomiska förhållanden under värnplikts

tjänstgöringen. De mål för värnpliktsförmånernas utveckling som jag an

gav i prop. 1982/83: 115 står fast och min strävan är att, inom rarrien för de 

ekonomiska resurser som kan avsättas härför, fortlöpande förbättra de 

värnpliktigas förmåner. 

För det kommande budgetåret föreslår jag att värnpliktiga under grund

utbildning får höjd dagersättning med I kr. Detta motsvarar en ökning med 

ca fyra procent och innebär att en värnpliktig får 23 kr. i dagersättning. 

Efter 230, 300 och 360 tjänstgöringsdagar utgår som tidigare tillägg till dag

ersättningen med 15 kr., 30 kr. resp. 60 kr. Den planerade höjningen av för

plägnadsersättningen bör genomföras och ersättningen höjas från 20 till 25 

kr. per dag. Det behovsprövade familjebidragets maximiersättning föreslås 

höjas med 60 kr. per månad för hustru och 30 kr. per månad för barn till 

1560 resp. 780 kr. Föreslagna förbättringar av familjebidraget kräver änd

ring i familjebidragslagen (1978: 520). 

Förslag till lag om ändring i familjebidragslagen har upprättats inom 

försvarsdepartementet och bör fogas till protokollet som bilaga 6.2. Med 

hänsyn till att lagstiftningsfrågan är av tekniskt enkel beskaffenhet torde 

lagrådets hörande i ärendet sakna betydelse. 

Jag föreslår också vi.ssa förbättringar för värnpliktiga under repetitions

utbildning. Alltsedan dagpenningsystemet infördes år 1976 har lägsta dag

penning varit oförändrat 40 kr. Sedan dess har dagersättningen för värn

pliktiga under grundutbildning successivt höjts så att stora grupper numera 
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har högre dagersättning vid utryckningen från grundutbildning än de skulle 

få under repetitionsutbildning vid tillämpning av lägsta dagpenning. Jag 

föreslår därför att lägsta dagpenning fastställs till 55 kr. 

Vissa värnpliktiga som inkallas till repetitionsutbildning hamnar i en 

ekonomisk eller social situation som avsevärt skiljer sig från repctitions

soldatens i gemen. Trots den höjning av den lägsta dagpenningen som jag 

har förordat i det föregående kan det generella dagpcnningsystemet inte 

alltid erbjuda rimliga ekonomiska förhållanden för sådana värnpliktiga och 

deras anhöriga. 

Jag har därför avsatt medel till försvarets civilförvaltnings disposition 

för att användas till särskilda insatser för dessa värnpliktiga efter ansökan 

och prövning i varje särskilt fall. 

De föreslagna förbättringarna av värnpliktsförmånerna belöper sig till ca 

24 milj. kr. och bör genomföras den I juli 1984. I tillämpliga delar bör 

förmånerna också gälla andra som uppbär ersättning enligt samma grunder 

som värnpliktiga. Enligt min bedömning ryms föreslagna förbättringar 

inom givna ramar. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att n:geringen 

föreslår riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om ändring i familjebidragslagcn 

(1978: 520), 

2. godkänna vad jag har förordat om förmåner åt värnpliktiga. 
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5. 7 Anslagsfrågor för budgetåret 1984/85 

5. 7. I Utbrytningspunkter 

Som jag har anfört tidigare ls. 00) bereds f. n. överbefälhavarens förslag 

till åtgärder med anledning av de ekonomiska svårigheterna inom det 

militära försvaret. Därför tar jag inte nu ställning till det militära försvarets 

utveckling under programplancperioden eller till utgiftsramen för budget

året 1984/85. De anslag som anges i följande sammanställning bör t. v. 

föras upp med beräknade belopp 

Litt. 
och nr 

B I. 
H2. 
B3. 
B4. 
c I. 
C2. 
(3. 
C4. 
DI. 
02. 
03. 
[)..!. 

E I. 
E2. 
E3. 
F 19. 

Anslagsrubrik 

Armcförband: Ledning o<.:h förbandsverksamhet 
Armeförband: Materielanskaffning 
Armeförband: Anskaffning av anläggningar 
Armeförband: Forskning och utveckling 
Marinförband: Ledning och förbandsverksamhct 
Marinförband: Materielanskaffning 
Marinförband: Anskaffning av anläggningar 
Marinförband: Forskning och utveckling 
Flygvapenförband: Ledning och förbandsvcrksamhet 
Flygvapenförband: Materielanskaffning 
Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
Flygvapenförband: Forskning och utveckling 
Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 
Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 
Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 
Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

5. 7 .2 Anslagsberäkningar 

Beträffande anslagsberäkningarna för budgetäret 1984/85 vill jag anföra 

följande. 

De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksda

gen har beräknats i prisläget februari 1983 och i löncläget februari 1983 

inkl. 39 % lönekostnadspålägg. 

Summan av de förordade och beräknade anslagen för det militära för

svaret uppgår till 18935692000 kr. Härtill kommer ett beräknat prisregle

ringsanslag om 1800000000 kr. Sammanlagt beräknas alltså 

(18 935 692 000 + I 800 000 000) 20 735 692 000 kr. för det militära försvaret. 
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Fjärde huvudtiteln 

B. Armeförband 

B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

58 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 57) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1984/85 beräkna 

I. till Armeförhand: Ledning och förhandsverksamhet ett förslags

anslag av 5200000000 kr., 

2. till Armeförband: Materie/anskaffning ett förslagsanslag av 

I 230000000 kr., 

3. till Armeförband: Anskaffning av anläggningar ett förslagsan

slag av 415000000 kr., 

4. till Armeförhand: Forskning och utveckling ett förslagsanslag av 

260000000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

C. Marinförband 

C t. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

59 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 57) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1984/85 beräkna 

l. till Marinförband: Ledning och.förband.~1:erksamhet ett förslags

anslag av I 630000000 kr., 

2. till Marinjårhand: Materielanskajlizing ett förslagsanslag- av 

I 040 000 000 kr. , 

3. till Marif{förband: Anska.f.fning m· anliiggningar ett förslagsan

slag av 135000000 kr., 

4. till Marinförhand: Forskning och utveckling ett förslagsanslag 

av 100000000 kr. 
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D. Flygvapenförband 

D t. Flygvapenförband: Ledning och förbandsvcrksamhet 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

D 3. Hygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

D 4. Flygvapenförband: Forskning och uh·eckling 

60 

Med htinvisning till vad jag har anfört tidigare t s. 57) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i limnct. för budgetåret 

1984/85 beräkna 

I. till Flygmpettforband: Ledning och.for/Jand.1Terk.rn111hc1 ett för

slagsanslag av 2 775 000000 kr.. 

2. till Flygl"{1{!enjiJrhand: Matericla11skqf.li1i11g ett förslagsanslag av 

2 200000000 kr .. 

3. till Flygrnpcnji"irhand: An.1kaJ]i1i11g <Il' anliiggningar etl förslags

anslag av 200000000 kr., 

4. till Flyg\'{/pen.fiirhand: Forskning och 1111·cckli11g ett förslagsan

slag av I 300000000 kr. 
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E. Operativ ledning m. m. 

E 1. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsvcrk'.samhet 

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

61 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare (s. 57) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1984/85 beräkna 
I. till Operativ ledning m. m.: Ledning och.fiirhand.1·1·erk.rnmhet ett 

förslagsanslag av 590000000 kr .. 

2. till Operatii' ledning m. m.: Materielunskafji1ing ett förslagsan

slag av 115000000 kr .. 

3. till Operativ ledning m. m.: Anskqfji1ing av anläggningar ett för

slagsanslag av 110000000 kr., 
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F. Gemensamma myndigheter m. m. 

Försvarets civilförvaltning 

Försvarets civilförvaltning har produktionsansvar i fråga om förmåner 

till anställda och värnpliktiga, ekonomisk redovisning, juridik och patent

verksamhet. Civilförvaltningen handhar vidare redovisningsrevision inom 

försvaret och övervakar att den ekonomiska redovisningen är rättvisande 

och medelshanteringen säker. Förvaltningen har också fackansvar inom 

sakområdet Kameraltjänst. 

Försvarets civilförvaltning leds av en generaldirektör. Civilförvaltning

en är organiserad på en lönebyrå, en kameralbyrå, en revisionsbyrå, en 

juridisk byrå, en patentenhet och en administrativ enhet. 

Huvuddelen av försvarets civilförvaltning ligger i Karlstad. Patentenhe

ten ligger i Stockholm. 
Verksamheten under delprogrammet budgeteras på tre primäruppdrag 

inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet, 

nämligen ett för försvarets civilförvaltning. ett för revision och ett för vissa 

ersättningar m·. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt

ning. Som uppbördsmedel redovisas bl. a. ersättningar för datorkostnader 

vid drift av ekonomiska redovisningssystem samt inkomster av viss avlö

ningsuträkning och av tjänster inom ekonomi- och patentområdena. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets civilför

valtning bl. a. följande. 

Delprogrammet bör i förhållande till programplanen för perioden 

1983/84- 1987/88 i stort sett ha en oförändrad inriktning. Civilförvaltning

ens roll som försvarsmaktens expertmyndighet i bl. a. personal-, ekono

miadministrativa och juridiska frågor kommer att prägla verkets handlande 

under perioden. Verksamheten inom förmåns- och patentområdena samt 

det allmänt juridiska området kommer alltjämt att inriktas på att ge en 

tillfredsställande service samtidigt som rättssäkerhetskraven tillgodoses. 

Möjligheter till rationalisering skall tas till vara inom samtliga områden. 

Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets civilförvaltning framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983; 1000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 

98010 1 103 750 101 :'00 

1 Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

99250 97750 

1988/89 

96250 

Summa 
1984/89 

498500 
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Den av försvarets civilförvaltning planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom civilförvaltningen framgår av föl

jande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

191 1 185 1 175 1 

1 Exkl. externt intäktsfinansierad personal. 

F I. Försvarets civilförvaltning 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

104653 025 

98010000 

102870000 

Kostnader och medelshelwv (I 000-tal kr.i 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets civilförvaltning: 
Allmän ledning och för

bandsvc:rksamhet 
Försvarets civilför-

valtning 
Revision 
Vissa ersättningar m. m. 

Kostnader 

Til/ko111m<'rla1·11år: 
Avlöningsuträkning m. m. 

för vissa civila 
myndigheter 

Tjiinster för militära 
myndigheter 

Externa tjänster 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Personal 

1982/83 

Planerat 

44373 
4 736 

59256 

108365 

-1895 

-7120 
- 250 
+6400 

105500 

Utfall 

48788 
5072 

61975 

115 835 

-1819 

-9103 
- 260 

104653 

1987/88 

175 1 

1983/84 1984/85 

Planerat Försva-

46989 
4980 

56 306 

108275 

-1895 

-8120 
- 250 

98010 

rets ci
vilför
vallning 

48294 
5 335 

60286 

113915 

-1953 

-7955 
- 257 

103750 

-1988/89 

175 1 

Föredra
ganden 

47 503 
5146 

60386 

113035 

-1953 

-7955 
- 257 

102870 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra 
rets ci- ganden 
vi Iför 
vallning 

Civil personal 198 195 191 1 1851 185 1 

1 Exkl. personal som finansieras genom intäkter frim myndigheter utanför det mili
tära försvaret. 
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Budgetåret 1982/83 

Fiirsl'llrets ci1·i(f(°irl'llltning anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetiiret 1982/83 bl. a. att arbetet med att vidareutveckla system 

F/S har fortsatt. En effektivisering av ADB-systemet har genomförts \kon

cernredovisningJ och inriktningen mot en ökad terminalisering har fortsatt. 

Systemet för decentraliserad kontroll och rättning vid lönerapportering 

har inte börjat tillämpas under budgetåret 1982/83 som rlanerades. Syste

met kommer att börja sättas i drift under budget:'tret 1983/84. 

För att höja myndigheternas förmäga att med hjlilp av system F/S följa 

upp, prognostieera och styra resursförbrukningen har ett s. k. fyrapunkts

program arbetats fram. 

En faåplan för sakomrildet Kameraltjänst med underområdena anstlill

ning och avlöning samt ekonomisk redovisning och kameral verksamhet 

har faststhllts under budgetåret. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i rrop. 1982/83: 100 bil. 6 

(föU 9. rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 beriikrias i 

huvudsak kunna följas. 

Budgetäret 1984/85 

Fiirsrarets ci1·i(ti"in·a/tning 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvarets 

civilförvaltning på följande siitt. 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 6 763 000 

kr. 

B. Föriindringar enligt regeringens beslut 

Planerade personalminskningar medför att lönekostnaderna minskar 

med 816000 kr. 

C. U ppgiftsförändringar 

I. Den reduktion av personalkostnaderna som gjordes inför budgetåret 

1983/84 bör återtas. Detta medför att kostnaderna ökar med 530000 kr. 

2. Datorkostnaderna beriiknas minska med 350000 kr. 

3. Hyreskostnaderna beräknas minska (- 660000 kr.). 

4. Medlen för konsultmedverkan vid vidareutvecklingen av system F/S 

och för datorutrustning för att ut veckla lokala tilliimpningar av systemet 

beräknas minska med 400 000 kr. 

5. Kostnaderna för skadcersiittningar beriiknas öka med 580000 kr. 

6. Anslagets reserwr minskar mcu 7 000 kr. 

7. Intäkterna beriiknas sammanlagt minska med 100 000 kr. 
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Ö1·erhlfiilhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar förutsätter 

överbefälhavaren att försvarets civilförvaltnings anslagsyrkande minskas 

med 530000 kr. genom en anpassning till regleringsbrevet för budgetåret 

1983/84. Överbefälhavaren anser vidare att den av försvarets civilförvalt

ning föreslagna överföringen till försvarsgrenarna av kostnader för intrång 

i fiske saknar underlag och inte bör genomföras. 

Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets civilförvaltning har anfört om 

verksamheten under programplan~perioden. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. I min beräkning ingår 1,3 milj. kr. för konsult

medverkan och datoranskaffning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förs\'llrets civilförvaltning för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av I 02 870 000 kr. . 

Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrelse har fackuppgifter och tillsynsansvar för 

försvarsmaktens hälso- och. sjukvård. miljö- och hälsoskydd. djurhälso

vård, djursjukvård och djurskydd. Styrelsen har vidare produktionsansvar 

för anskaffning av sjukvårdsförnödenheter för försvaret. 

Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse är en generalläkare som också är 

chef för försvarets medicinalkår. Styrelsen är organiserad på en enhet för 

hälso- och sjukvård i krig, en enhet för hälso- och sjukvård i fred. en 

personalförsörjningsenhet, en enhet för förnödenhetsförsörjning samt en 

administrativ enhet. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse ligger i Karlstad. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning 

och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets sjukvårds

styrelse. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fi'irs\'arets sjukvårds

styrelse bl. a. följande. 

Under programplaneperioden kommer verksamheten att inriktas mot att 

tillgodose styrelsens fack-, tillsyns- och Jedningsfunktion inom försvars-

5 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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maktens hälso- och sjukvård i krig och fred, att tillsammans med övriga 

totalförsvarsmyndigheter genomföra samordnade sjukvårdsstudier. att re

krytera hälso- och sjukvårdspersonal inom försvarsmakten och vidmakt

hålla dess kompetens samt att på uppdrag av försvarsgrenschefcrna förse 

försvarsmaktens sjukvårdsorganisation med ändamålsenliga förnöden~ 

heter. 

Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets sjukvårdsstyrelse framgår av följande sammanställning !prisläge feb

ruari 1983: I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

:!4840 1 27260 :!6070 25851 25221 25221 129623 

1 Prisläge februari 1982. 

Den planerade personalutvecklingen (antal anställda omräknat till per

sonår) inom sjukvårdsstyrelsen framgår av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

69 66 65 64 61 61 

F 2. Försvarets sjuk vårdsstyrelse 

1982/83 Utgift 25846954 

1983/84 Anslag 24840000 

1984/85 Förslag 26280000 

Kostnader och mede/shelto1· I I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ganden 
sjuk-
vårds~ 
styrelse 

Försvarets sjukvårds-
stvrelse: Allmän led-
ning och förb<mds-
verksamhet 22.880 25 847 24840 27260 26425 

Kostnader 22880 25847 24840 27260 26425 

Tillkommer/111·gär: 
Medel från tredje 

huvudtitelns anslag 
A 10. Kommitteer m. m. -145 

Medgiven prisreglcring +2850 

Medelsbehov 25730 25847 24840 27260 26280 
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Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

Antal anställda omräknat till pcrsonår 

1982/83 1983i84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va-
rets 
sjuk-
vårds-
styrelse 

19 15 19 19 
53 61 50 47 

72 76 1 69 66 

67 

Föredra-
gamlen 

19 
47 

66 

1 Inkl. lönebidragsanställda. reservsjuksköterskor, bcredskapsarbetare m.11. (4 per
sonårl. 

Budgetåret 1982/83 

Försvarets ~jukvårdsstyrelse anger i sin redovisning för budgetåret 

1982/83 att den planerade verksamheten i stort sett har kunnat genomföras. 

Förvaltningspersonal samt läkare, veterinärer, apotekare, hälsovårdsin

spektörer och sjuksköterskor har utbildats. Det årliga genomsnittsbehovet 

när det gäller rekrytering av läkare till medicinalkårens reserv har täckts. 

Planering för och försörjning av FN-sjukhuset i Libanon har genomförts 

som planerat. Sjukvårdsförnödenheter har anskaffats enligt försvarsgre

narnas produktionsplaner. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 beräknas i 

huvudsak kunna följas. Planeringen för och försörjningen av FN-sjukhuset 

i Libanon kommer även under budgetåret 1983/84 att kräva resurser av

sedda för andra uppgifter, eftersom sjukvårdsstyrelsens organisation inte 

är anpassad för att lösa de uppgifter som följer av åtagandet. 

Budgetåret 1984/85 

Försvarets sj11kvårds.1·tyrelse 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvarets 

sjukvårdsstyrelse på följande sätt. 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 727 400 

kr. 

B. förändringar enligt regeringens beslut 

Bedömda personalavgångar minskar kostnaderna med 447 400 kr. 
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C. Uppgiftsförändringar 

I. Symposiet Wound Ballistics ökar kostnaderna med 340000 kr. 

2. Inköp av datorutrustning ökar kostnaderna med 800000 kr. 

Överhefällzavarens yttrande 

68 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över

befälhavaren att sjukvårdsstyrelsens anslagsyrkande skall minskas med 

I 050000 kr., varav 150000 kr. utgör en minskning av sjukvårdsstyrelsens 

prisuppräkning och 100000 kr. ett schablonavdrag under övriga kostnader 

för den planerade personalreduceringen. Anslagsyrkandet bör vidare 

minskas med 800000 kr. genom att datorn vid försvarets forskningsanstalt 

även i fortsättningen används. 

Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen och förutsätter att 

340000 kr. för symposiet Wound Ballistics tillförs försvarets sjukvårdssty

relse utanför utgiftsramen. 

Föredraganden.i· ö1·erviiga11den 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets sjukvårdsstyrelse har anfört om 

verksamheten under prograinplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har inte beräknat några medel för anskaff

ning av datorutrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets sjuhårdsstyrelse för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 280 000 kr. 

Fortifikationsförvaltningen 

Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar för försvarsmaktens 

anskaffning av fortifikatoriska anläggningar, byggnader och mark samt för 

sådana ombyggnads- och reparationsarbctcn som kräver särskild kompe

tens. Förvaltningen har fackuppgifter inom sakområdet Fastighetsför

valtning. Förvaltningen skall i fred organisera byggnads- och reparations

beredskapen, vilken består av företag från den civila byggnadsindustrin 

som förbereds för uppgifter i krig. 

Chef för fortifikationsförvaltningen är en generaldirektör med en över

direktör som ställföreträdande chef. Fortifikationsförvaltningcn är organi

serad på åtta enheter, nämligen en enhet för central planering, en administ

rativ enhet, en befästningsenhet, en kasernenhet, en drift- och fackenhet, 

en byggnadsenhet, en markenhet och en forskningscnhct. I fortifikations

förvaltningen ingår i fred även chefen för byggnads- och rcparationsbe

redskapen samt byggnads- och reparationsberedskapens centralkontor. I 

förvaltningen ingår vidare sex byggnadsområden. 
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Fortifikationsförvaltningens huvuddel ligger i Eskilstuna. Del av forsk

ningsbyrån samt byggnads- och reparationsberedskapens centralkontor 

ligger i Stockholmsområdet. Byggnadsområdenas huvuddelar ligger i Kris

tianstad, Skövde, Strängnäs, Karlstad, Östersund och Boden. Därutöver 

finns ett antal lokalkontor. 

V crksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen budge

teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 

och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Huvuddelen av verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifi

kationsförvaltningen. Verksamheten vid forskningsenheten finansieras 

från anslaget Gemensam försvarsforskning. 

Kostnaderna för konsulter som utför projektering täcks från resp. anslag 

till anskaffning av anläggningar. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför f<>rtifikation.1:fårl'lllt

ningen bl. a. följande. 

Inriktningen är att antalet årsanställda som avlönas från anslaget F3. 

Fortifikationsförvaltningcn får utgöra högst 733 budgetåret 1988/89 exkl. 

personal som undergår arbetsvård och personal som intäktsfinansicras. 

Fortifikations- och byggnadsförvaltningen på alla nivåer inom det militä

ra försvaret skall rationaliseras och anpassas till försvarets planerings- och 

ekonomisystem. 

Försvarets bostäder och andra byggnader som inte behövs skall avveck

las. 

Åtgärder för att spara energi skall ägnas särskild uppmärksamhet. Eld

ning med inhemska fasta bränslen skall införas när det är lämpligt. 

Planeringen för byggnads- och reparationsberedskapen skall anpassas 

till un'ccklingcn inom de civila byggnadsföretagen och till ändringarna i 

totalförsvarets byggnadshehov i krig. 

Den av fortifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget 

Fortifikationsförvaltningen framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1983: I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

1586101 162600 157890 153170 148460 144600 766720 

1 Prisläge februari 1982. 

Den av fortifikationsförvaltningcn planerade personalutvecklingcn för 

de anställda som förvaltningen har arbetsgivaransvar för (antal anställda 

omräknat till personårJ framgår av följande sammanställning. 
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Anslag 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

F3 853 1 828 803 778 753 733 
F5 28 26 25 25 24 24 

Summa 881 854 828 803 777 757 

1 Person11I motsvarande 20 personår har förts över till anslaget E I. Operativ ledning 
m. m.: Ledning och förbands verksamhet. 

F 3. Fortifikationsförvaltningen 

1982/83 Utgift 158221174 

1983/84 Anslag 158610000 

1984/85 Förslag 159850000 

Kostnader och medelsbehm• (I 000-flll kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Fortifi- Föredra-
kations- ganden 
förvalt-
ningen 

F ortiti kationsförval tni ngcn: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 146210 160100 158850 164400 161650 
Centralt vidtagen mate-

rielanskaffning m. m. 1540 1400 1760 1700 1700 

Kostnader 147750 161500 160610 166 100 163350 

Tillkommer/111·går: 

Överplanering. reser-
ver m. m. +11250 

Medgiven prisreglering + 1500 
lntiikter 2900 -2000 -3500 - 3 500 

Medelsbehov 157500 158 221 158610 162600 159850 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat L.:tfall Planerat Fortifi- Föredra-
kations- ganden 
förvalt-
ningen 

Militär personal 22 22 22 22 22 
Civil personal 885 834 859 832 831 

9071 8561 881 1
•
2 8542'3 8532 .. I 

1 Härav är personal motsvarande 28 personär avlönad frtm anslaget F 5. Gemensam 
försvarsforsk ning. 
~ P.:rsonal motsvarande 20 personår har förts över till anslaget E I. Operativ ledning 
m. rn.: Ledning och förbandsvcrksamhct. 
' Härav är personal motsvarande 26 personår avlönad från anslaget F .'i. Gemensam 
fiirs varsforskning. 
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Budgetåret 1982/83 

Fortifikationsförvaltningen anmäler i sin redovisning för budgetåret 

1982/83 att förvaltningen fick stora personalavgångar i samband med omlo

kaliseringen till Eskilstuna. Personalavgångarna drabbade organisationen 

slumpmässigt, vilket medförde att kontinuiteten bröts inom de flesta verk

samhetsområdena. Av förvaltningens nuvarande personal har ca 60 % 

tillträtt sin befattning under de senaste tre åren. 

Möjligheterna att elda med helved vid försvarets förband har under.

sökts. Resultatet har varit positivt. 

Försök med långtidsplanerat fastighetsunderhåll har bedrivits vid för

banden inom Bodens garnison. 

Samverkan med andra statliga myndigheter inom fastighetsdriften har 

fortsatt. Nya avtal har tecknats med bl. a. post verket och systembolaget. 

Utveckling av ett informationssystem för försvarets fastigheter har på

börjats. 

Utbildningen har haft stor omfattning. Bl. a. har förbandschefer fått viss 

utbildning inom fortifikations- och byggnadsområdet. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i reglerings brevet för budgetåret 1983/84 beräknas i 

stort sett kunna följas. 

Fortifikationsförvaltningen har enligt regeringens uppdrag i oktober 

1983 redovisat en plan för facket Fastighetsförvaltning. 

Budgetåret 1984/85 

Fortifikationsförva/tningen 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar fortifika

tionsförvaltningen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 8 380 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen till Eskilstuna beräk

nas minska (- 50000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Byggnadsområdet i Bergslagens militärområde skall omlokaliseras till 

Karolinen i Karlstad, varvid hyreskostnaden ökar med 600000 kr. 

2. För att kunna ge nyanställd personal erfrirderlig utbildning behövs 

250000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 72 

3. För att kunna erbjuda praktikanter anställning vid förvaltningen och 

därmed kunna brygga för en framtida rekrytering behövs 250000 kr. 

4. För att organisera verkskyddet vid förvaltningen, vilket har kostnads

beräknats till totalt 270000 kr., behövs 100000 kr. under budgetåret 

1984/85 och resterande belopp påföljande två budgetår. 
5. Kostnadsutvecklingen för och volymen av resor har varit större än 

vad en ren prisomräkning av kostnadsslaget medger. Rcseverksamheten 

under budgetåret 1983/84 beräknas till ca 12.5 milj. kr. I prisläget februari 

1983 beräknas rescvolymen för budgetåret 1984/85 till 12 360 000 kr. 

Med hänsyn till beräknade pensionsavgångar, den relativt låga pcrsonal

rörligheten och det personalminskningsmål som nu har fastställts avses 

rekrytering ske endast till 828 personår och inte som tidigare planerat 873 

personår. 
För "Struktur 90" har enligt överbefälhavarens direktiv I milj. kr. över

förts till anslaget E 1. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbands verk

sam het. Fortifikationsförvaltningen förutsätter att en del av dessa resurser 
kommer att kunna utnyttjas för fortifikationsförvaltningens ADB-verk

samhet. 
Kostnaderna för förvaltningen av försvarets fastigheter beräknas enligt 

följande tabell. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Fortifika- Före-
tionsför- draganden 
vallningen 

Intäkter 
Under resp. anslag upptagna 

belopp för ombyggnads- och 
underhållsåtgärder' 640850000 -62850000 -62850000 

Hyror och arrenden för toka-
ler och markområden som 
upplåts till enskilda 10000000 + !0000000 + 10000000 

Intäkter av övnings- och 
skjutfält 15 000000 - 8000000 - 8000000 

Diverse intäkter 25000000 + 3000000 + 3000000 

Summa intäkter 690850000 -57850000 -57850000 

Kostnader 
Reparations- och underhålls-

kostnader m. m. 590850000 -72850000 -72850000 
Hyres- och arrendekostnader 80000000 + 8000000 + 8000000 
Kostnader för övnings- och 

skjutfält 20000000 + 7000000 + 7000000 

Summa kostnader 690850000 -57850000 -57850000 

1 Anslagen till ledning och förbandsverksamhet och anskaffning av anläggningar 
inom huvudprogrammen I - 4 och för anslagen inom huvudprogram 5. 
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Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren i stort fortifikationsförvaltningcns anslagsyrkande. 

Överbefälhavaren anser dock att fortifikationsförvaltningen har utnyttjat 

för höga prisomräkningstal och att de resurser som har avdelats för 

"Struktur 90" enligt överbefälhavarens direktiv inte är avsedda för enskil

da utvecklingsprojekt eller datorutrustningar. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad fortifikationsförvaltningen har anfört om 

verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av rnedelsbehovet för nästa budgetår framgår av sam

manställningen över .kostnader och medelsbehov. I beräkningen ingår 

50000 kr. i kvarvarande kostnader för att genomföra fortifikationsförvalt

ningens omlokalisering till Eskilstuna. Jag har vidare beräknat medel för 

att tillgodose behovet av personalutveckling m. m. för den nyanställda 

personalen inom förvaltningen. 
Min beräkning av medclsbehovct för förvaltning av försvarsmaktens 

fastigheter framgår av den tidigare (s. 72) redovisade sammanställningen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov hemställer jag att regeringen föreslår riksda

gen 

att till Fortifikationsförvaltningen för budgetåret I 984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 159 850 000 kr. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk har produktionsansvar för materielanskaffning

en inom försvarsmakten utom i fråga om sjukvårdsrnateriel och fortifika

torisk materiel. Materielverket har även produktionsansvar för större un

derhålls- och reparationsarbeten på försvarets materiel. Verket har fack

uppgifter inom sakområdena Förplägnad, Förråds verksamhet. Materielun

derhåll och Verkstadsdrift. Verket svarar vidare för fördelningen i krig av 

landets samlade fordonsresurser och för reparationstjänsten för dessa. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verket är organiserat på sex huvudavdelningar. nämligen en huvudavdel

ning för central ledning. en för kommersiell verksamhet, en för armemate

riel m. m .. en för marin materiel m. m .. en för flygmateriel m. m. samt en 

för gemensamma fackfrågor m. m. 

Huvudavdelningarna för central ledning, kommersiell verksamhet. ar

memateriel m. m., marinmateriel m. m. samt flygmateriel m. m. ligger i 

huvudsak i Stockholmsområdet medan huvudavdelningen för gemensam

ma fackfrågor är lokaliserad till Karlstad. Andra delar av materielverket 

ligger i Linköping, Arboga, Karlsborg och Vidscl. 
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Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgete

ras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 

förbands verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets materiel

verk. 

Planering för perioden 1984/85-1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets materie/

verk bl. a. följande. 

Under perioden kommer de organisationsförändringar och den anpass

ning av resurserna som är en följd av riksdagens beslut (prop. 1981/82: 199, 

FöU 1982/83: 5, rskr 21) om försvarets materielverks organisation m. m. 

fortlöpande att genomföras. 

En ny organisation på huvudavdelnings- och avdelningsnivå har fast

ställts av regeringen den JO juni 1982. De viktigaste organisatoriska föränd

ringarna avser övergång till enheter som är gemensamma för verket. En 

förstärkning sker av den tekniska beredningsfunktionen och inom inköps

funktionen m. in. Härigenom avses bl. a. uppnås en förbättrad intern sam

ordning. Andra förändringar avser breddning av verkets kompetensprofil 

samt utveckling av verkets relationer till de militära staberna och till 

industrin. 

Inom facken Materielunderhåll. Verkstadsdrift, Förrådsverksamhet och 

förplägnad prioriteras rationaliseringsåtgärder och övrig medverkan vid 

genomförandet av de besparingar som ingår i 1982 års försvarsbeslut. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

materielverk framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983; 1000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

555 6501 696102 544 795 536500 517360 495735 2664000 

1 Prisläge februari 1982. Härutöver disponeras 6 milj. kr. enligt regleringsbrevet för 
budgetåret 1983/84. 
2 Härutöver begär materielverket 7.2 milj. kr. för verksamhet som inte ryms inom 
den ram som överbefälhavaren har anvisat. 

Den av materielverket planerade personalutvecklingen (antal anställda 

omräknat till personår) inom verket framgår av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

3 260 3100 2980 2860 2760 2660 
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F 4. Försvarets materielverk 

1982/83 Utgift 618624 156 

1983/84 Anslag 555650000 

1984/85 Förslag 568 150000 

Kostnader och medelshehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ma- ganden 
teriel-
verk 

Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 544 120 629 162 571950 584065 586 705 

Kostnader 544120 629162 571950 584065 586705 

Tillkommer/avgår: 
Intäkter av extern 

provning 1500 -1500 -1900 -1900 -6000 
Intäkter av förvalt-

ningskontoret 5500 -6824 -6100 -6640 -6640 
Intäkter av lokalvård 2120 - 164 - 150 40 40 
Intäkter av admini-

stration av ackord-
hästorganisationen 
- försålda hästar - 225 225 
- löner 50 50 50 50 50 

Medgiven prisreglering +99090 
Kapitalkostnader för 

anläggningar - 2000 -2000 -2100 -5600 -5600 
Betalningsmedelsan-

passning + 3000 
Medgivet överskridande +15200 +6000 

Medelsbehov 619840 618 624 567650 569610 1 568150 

1 Försvarets materielverk begär 7 222 000 kr. utöver överbefälhavarens ram. 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omriiknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ma- ganden 
tcriel-
verk 

Militär personal 28(1 292 285 3 1001 3 1001 

Civil personal 3107 3052 2975 

33932 33442 32602 31002 31003 

1 Fördelningen kan inte anges på grund av pågående omorganisation. I enlighet med 
regcringsbeslut den 10 juni 1982 får materielverket besätta högst 285 tjänster med 
militär personal. 
~ Inkl. ca 60 intäktsfinansierade personår vid förvaltningskontorct i Karlstad. 
~ Inkl. ca 60 intäktsfinansierade personår vid förvaltningskontoret i Karlstad. Exkl. · 
.:a 30 personår för intiiktsfinansicrad extern provning. 
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Budgetåret 1982/83 

Fiirsvarets materie/verk anger i sin redovisning för budgetåret 1982/83 

att den verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts. 

Materielanskaffning samt forskning och utveckling har i huvudsak ge

nomförts enligt uppgjorda planer. Fackverksamheten har i ökad utsträck

ning inriktats mot direkt stöd till regionala och lokala myndigheter, t. ex. 

genom deltagande i förbandsanalyser. Härigenom har arbetet med att 

utveckla och systematisera fackverksamheten fått eftersättas. 

Verket har satt det datorbaserade informationssystemet för förnöden

hetsredovisning i fred (TOR) i drift. För TOR-systemets krigsfunktioner 

har provdrift genomförts. 

För att rationalisera förrådsdriften har projektet "Förråd 90" påbörjats. 

En ny förplägnadsorganisation har införts vid flertalet förband. Utveck

lingen av styr- och informationssystemet för verkstadsdrift (System VD) 

har fortskridit enligt planerna. 

Budgetåret 1983/84 
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: I 00 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i rcglcringsbrcvet för budgetåret 1983/84 beräknas i 

stort sett kunna följas. 

Fackplanerna för samtliga fack kommer att revideras. Stödet till produk

tionsmyndigheterna fortsätter med tyngdpunkt på genomförandet av de 

stora rationaliseringsprojekten. 

Förberedelser genomförs för att införa av den för försvarsmakten ge

mensamma reservmatcrielenhct som riksdagen har beslutat om lprop. 

1982/83: 138, FöU 15, rskr 324). 

Budgetåret 1984/85 

Försvarets materie/verk 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvarets 

materielverk på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 27210000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Inkomsterna ökar med 225 000 kr. genom återbetalning av ett lån från 

Stiftelsen för ackordhästorganisationens bevarande. 
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C. Uppgiftsförändringar 

I. Den personalminskning som det åligger materielverket att genomföra 

minskar medelsbehovet för budgetåret 1984/85 med 18 310000 kr. 

2. Kostnaderna för det intäktsfinansierade förvaltningskontoret vid hu

vudavdelningen i Karlstad ökar med 540000 kr. 

3. Kostnaderna för den del av lokalvården som finansieras med intäkter 

minskar (- 110000 kr.). 

4. Kostnaderna för fastighetsförvaltning minskar med 5 090 000 kr. 

5. Kostnaderna för utveckling och drift av ADB-system minskar med 

1290 000 kr. 

6. Kostnaderna för köpta tjänster (exkl. fastighetsunderhåll) ökar 

( + 140000 kr.). 

7. Kostnaderna för inredning minskar med 400 000 kr. 

8. För investering i utrustning för forskning och prov rörande s. k. -

elektromagnetisk puls (EMP) erfordras ytterligare 5,7 milj. kr. 

9. Utöver den av överbefälhavaren givna ramen äskas 7222 000 kr.. 

varav 3.9 milj. kr. för åtgärder inom ADB-området, 900000 kr. för utrust

ning i samband med ombyggnaden av ämbetsbyggnaden Tre Vapen samt 

1,2 milj. kr. för utrikes resor. 

Örerbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar noterar över

befälhavaren att materielverkets äskande överskrider överbefälhavarens 

ram med 7 222 000 kr. Medlen avses enligt överbefälhavaren för angelägen 

verksamhet men bör bekostas genom omfördelning inom materielverkets 

ram. 

Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets materielverk har anfört om 

verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammansHillning

en över kostnader och medels behov. Jag har därvid tagit hänsyn till över

föring av viss personal från försvarets materielverk till marinstaben. 

Försvarets materielverk har begärt 7220000 kr. utanför sin planerings

ram. Jag har beräknat I 098 000 kr. som ett engångsbelopp för utrustning av 

vissa lokaler i ämbetsbyggnaden Tre Vapen samt för konsultmedverkan i 

samband med organisationen av en reservmaterielenhet som blir gemen

sam för försvarsmakten. Övriga behov utöver planeringsramen bör tillgo

doses genom omfördelning. 

Liksom föregående budgetår bör regeringen inhämta riksdagens bemyn-
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digande att medge att förnödenheter för fredsutbildningcn inom det militä

ra försvaret fortlöpande får beställas så att vid varje tillfälle uteliggande 

skuld inte överstiger 700 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge för budgetåret 1984/85 förnöden

heter för fredsutbildningen får beställas så att vid varje tillfälle 

uteliggande skuld inte överstiger 700000000 kr .. 

2. till Försmrets materie/1-erk för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 568150000 kr. 

Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar tillämpad forsk

ning och grundforskning för totalförsvarsiindamål främst inom de naturve

tenskapliga. tekniskt-vetenskapliga. medicinska och beteendevetenskapli

ga forskningsgrenarna. Verksamheten är indelad i tio programelement 

(forskningsprogram). 
Försvarets forskningsanstalt har programansvar för delprogrammet 

samt produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs 

inom delprogrammet. Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar 

för den fortifikatoriska forskningen och försvarets materielverk har mot

svarande ansvar inom programelementet övrig försvarsteknisk forskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvars

forskning. 
Under rubriken Försvarets forskningsanstalt (s. 213) beskrivs försvarets 

forskningsanstalts organisation m:h lokalisering samt den intäktsfinansie

rade verksamheten. 

Planering för perioden 1984/85- 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försl'llretsfi>rsknings

anstalt bl. a. följande. 
Anslaget Gemensam försvarsforskning har sedan slutet av 1960-talet 

minskat rned drygt 30 7<_, i fast penningvärde. Den personal som finansieras 

från anslaget har gradvis reducerats. T. o. m. budgetåret 1988/89 förutsätts 

ytterligare minskningar av personalen. Forskningsanstalten anför att beho

vet av förskningsunderlag är beroende av statsmakternas ambition att 

tidigt upptäcka förändringar som påverkar vår säkerhetspolitiska situation 

och av strävan att upprätthålla vår handlingsfrihet. Totalförsvarets storlek 

är däremot inte normgivande för detta behov. De planerade minskningarna 
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av delprogrammet Gemensam försvarsforskning leder enligt forskningsan

stalten till att Sveriges möjligheter att följa med i den militärtekniska 

utvecklingen minskar. 

Överbefälhavaren har i samråd med civilförsvarsstyrelsen, socialstyrel

sen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar utfärdat rekommendationer 

för inriktningen av försvars forskningen under perioden 1982/83 - 1986/87 .. 

Förändringar av resursramen har framtvingat en förnyad översyn av forsk

nings programmet, vilken har resulterat i tilläggsrekommendationer för 

inriktningen av försvarsforskningen under perioden 1984/85 - 1988/89. 

Enligt försvarets forskningsanstalt medger inte den avsatta ekonomiska 

och personella ramen att samtidigt upprätthålla den kapacitet som krävs 

för att lämna forskningsresultat till totalförsvarsmyndigheterna under pla- · 

neringsperioden och att bygga upp kompetens inom nya aktuella områden. 

Anstalten ser svårigheter att före nästa s. k. stora rullning av forsknings

planerna under budgetåret 1985/86 kunna avsätta ytterligare resurser för 

kunskapsuppbyggnad. 

Den.av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemen
sam försvarsforskning framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari 1983: I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

302 350 301355 292120 287910 282 190 1465925 

1 Prisläge februari 1982. 

Den. av forskningsanstalten planerade· personal ut vecklingen (antal an

ställda omräknat till personår) för den personal vid försvarets forsknings

anstalt och fortifikationsförvaltningen som finansieras över anslaget Ge

mensam försvarsforskning framgår av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

I 154 I 127 I 105 I 085 I 028 I 000 
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F 5. Gemensam försvarsforskning 

1982/83 Utgift 300327763 

1983/84 Anslag 286900000 

1984/85 Förslag 301 950000 

Kostnader och medelshehov ( 1000-tal kr.) 

'Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rets ganden 
forsk-
nings-
anstalt 

Gemensam försvars-
forskning: 

Tillämpad forskning inom 
försvarets forsknings-
anstalt 212000 245 400 195 345 206 120 205 720 

Grundforskning inom för-
svarets forsknings-
anstalt 83 000 95429 75 360 79545 79 545 

Tillämpad forskning for 
programelementet Forti-
fikatorisk forskning 4 750 5 375 4830 4 735 4 735 

Grundforskning för pro-
gramelementct Forti-
fikatorisk forskning 800 910 765 745 745 

Tillämpad forskning fi'.>r 
programdementet Ovrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 3 550 4004 3900 4125 4125 

Grundforskning för pro-
gramelcmentet Övrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 6200 6970 6700 7080 7080 

Kostnader 310300 358088 286900 302350 301950 

Tillkommerla1·1?år: 

Intäkter av betald upp-
dragsvcrksamhet och från 
tredje huvudtitelns an-
slag F 5. Vissa åtgärder 
for rustningsbcgriinsning 
och kontroll -43000 -57760 

Medgiven prisreglering +32580 

Mcdclsbehov 299880 300328 286900 302350 301950 

Personal 

Personalkategori Antal anstiillda omräknat till pcrsoniir 

l 982ill3 1983184 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets gandcn 
forsk-
nings-
anstalt 

Civil personal 1197 1166 1154 11271 11251 

I Varav 26 person<ir for fortifikatorisk rorskning. 
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Budgetåret 1982/83 

Försrnrets forskninvanstalt anger sin redovisning för budgetåret 

1982/83 bl. a. följande. 

Forskningsverksamheten har fortskridit i stort enligt tidigare planering. 

Dock har en lägre anslagsram än vad som låg till grund för överbefälhava

rens rekommendationer för inriktning av forskningsverksamheten inom 

delprogrammet Gemensam försvarsforskning inneburit vissa ompriorite

ringar och senareläggning av viss planerad anskaffning av forskningsmate

riel. 

Utöver den verksamhet som beskrivs i forskningsprogrammen har 

forskningsanstalten medverkat i totalförsvarsmyndigheternas studieverk

samhet och lämnat forskningsresultat till dem. Exempel på områden där 

sådan medverkan lämnats är totalförsvarets grundsyn i fråga om ABC

stridsmedel, studier av flygplan JAS, luftvärnsfunktionen och frågan om 

ett nytt stridsfordon. 

Insatserna i forskningspolitiska frågor har ökat. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271J och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms i 

stort sett kunna följas. Vissa tillfälliga omdispositioner inom forskningen 

och en längre omsättningstid för materielen måste godtas med hänsyn till 

den ekonomiska ram som har tilldelats anstalten. Verksamheten kommer 

dock i stort sett att kunna följa överbefälhavarens rekommendationer från 

år 1981 samt tilläggsrekommendationerna från den 20 maj 1983. 

Budgetåret 1984/85 

Försvarets forskningsan.Halt 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvarets 

forskningsanstalt på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 14,5 milj. 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Planerade personalreduceringar medför att kostnaderna minskar med 

5,7 milj. kr. 

2. Kostnaderna för forskningsmatericl för hydroakustik beräknas öka 

med 530000 kr. 

3. Forskning inom sambandsområdet kommer att läggas ut på industrier 

och högskolor. Detta beräknas öka kostnaderna med 740000 kr. 

4. På grund av omlokalisering behövs inredning och utrustning för 

4 385 000 kr. 
6 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Hila.l!a 6 
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5. Anskaffning av datorutrustning ökar kostnaderna med '1 milj. kr. 

Forskningsanstaltens bemyndigande att utöver anvisade medel lägga ut 

beställningar av materiel bör ökas till 10 milj. kr. 

Överhefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren forskningsanstaltens planering och föreslår att anslaget 

förs upp med 302 350 000 kr. 

Föredragandens överl'iiganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om 

verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid i stort kunnat godta forsk

ningsanstaltens beräkning av kostnaderna under primäruppdragen. Jag har 

dock räknat med att personalen minskas med ytterligare två årsanställda 

under budgetåret. 
Som chefen för utrikesdepartementet tidigare denna dag har anfört kan 

ett ökat stöd genom försvarets forskningsanstalts försorg komma att behö

vas i samband med förestående internationella förhandlingar. däribland 
Stockholmskonferensen. Jag utgår från att detta stöd kan tillJodoses inom 

ramen för de medel som forskningsanstalten disponerar. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställ

ningar av materiel för forskningsändamål utöver anvisade medel. Kost

nadsramen bör bestämmas till 10 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1984/85 medge att 

materiel för forskningsändamål beställs inom en kostnadsram av 

10000000 kr., 
2. till Gemensamfiirs1'ar.1ji1rskning för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 301 950000 kr. 

F 6. Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23636261 

22000000 

16600000 
1 Anslaget F 18. Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för 

försvarets forskningsanstalt. 
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Kostnader och medelshehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Nybyggnad m. m. för del
programmet 

Gemensam försvarsforskning 

Beräknat medelsbehov 

1983/84 

22000 

27001 

1984/85 

Försvarets 
forsknings
anstalt 

16600 

16600 

83 

Före
draganden 

16600 

16600 

1 Projektet Grindsjön har uppskjutits. vilket har medfört att rnt!delsförbrukningen 
minskat med 19,3 milj. kr. 

Budgetåret 1982/83 

Den planerade verksamheten har i stort sett genomförts. 

Budgetåret 1983/84 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. På grund av 
att ny- och ombyggnaden av lokaler i Grindsjön påbörjas senare än plane

rat beräknas medelsförbrukningen bli ca 19.3 milj. kr. lägre än vad som 

planerades. 

Budgetåret 1984/85 

Förs1·arets forskningsanstalt 

Medels behovet för budgetåret 1984/85 beräknas till I 6.6 milj. kr. enligt 

vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medclsbehov. 

För objekt som har påbörjats eller avses påbörjas före den I juli 1984 

beräknas medelsåtgången under budgetåret 1984/85 till 13,6 milj. kr. För 

objekt som avses påbörjas under budgetåret 1984/85 beräknas medelsbcho

vet till 3 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om 

verksamheten under budgetåret 1984/85 och har i annat sammanhang givit 

byggnadsstyrelsen i uppdrag att genomföra en förprojektering av anlägg

ningarna i Ursvik. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt sammanställ

ningen över kostnader och medelsbehov och följande anskaffningsplan. 
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Anskaffningsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

82-01-0 I 83-01-0 I 83-06-30 1983/84 1984/85 

A. Nl'h.l'f:f:tlad m. m. 
Delprogram 5.5 

a. Före/ag påbörjade 
fiire 1983-07-01 92 326 80036 13 405 1 9400 13600 

h. Företag pilbijrjade 
eller av.l'edda att 
påbörjas 198318./ 500 500 500 

('. Fc'ire/ag anedda all 
päbö~ja.1 1984185 174 600 3000 

Summa A (a-c) 92826 255136 13405 9900 16600 

1 19 204 000 kr. för Botkyrkaprojektet har avskrivits. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anskafji1ing lll' anliiggningarji'ir fiirSl'arets _ti>rskningsanstalt 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 16600000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt svarar för signalspaning inom totalförsvaret. 

Försvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är organi

serad på en produktionsavdelning. en administrativ enhet, en teknisk 

enhet, en utbildningsenhet och ett planeringssekretariat. 

Radioanstaltens huvuddel ligger i Stockholmsomrfidct. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 

på två primiiruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning o<.:h 

förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets radioanstalt. 

Planering för perioden 1984/85- 1988/89 

Den av radioanstalten angivna utve<.:klingen av anslaget Försvarets ra

dioanstalt framgår av följande tabell (prisläge februari 1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

171700 1 181995 171740 180765 179690 174535 888725 

1 Prisliige februari 1982. 

I övrigt är verksamheten av ~ådan natur att n~irrnarc redogörelse inte bör 

lämnas till regcringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att läm

nas riksdagens försvarsutskott. 
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F 7. Försvarets radioanstalt 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

I 984/85 Förslag 

179373516 

171700000 

182000000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.J 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Planerat Utfall 

Försvarets radioanstalt: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 114 300 129862 
Centralt vidtagen ma-

terielanskaffning m. m. 41200 49512 

Kostnader 155 500 179374 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reserver 

m.m. - 1600 
Medgiven prisreglering +26950 

Medels behov 180 850 179374 

Budgetåret 1984/85 

Försvarets radioanstalt 

A. Pris- och löneomräkning 

1983/84 1984/85 

Planerat Förs va-
rets ra-
dioan-
st alt 

128100 138 280 

45600 45 715 

173 700 183995 

-2000 -2000 

171 700 181995 

85 

Föredra-
ganden 

137860 

46140 

184000 

-2000 

182000 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 10048000 

kr. 

B. U ppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar kommer att 

lämnas riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna 

att kostnaderna ökar med 24 7 000 kr. 

Ö1·erbefii/havarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren radioanstaltens planering och föreslår att anslaget förs 

upp med 181995 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets radioanstalt har anfört om 

inriktningen av verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbchovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets radioansta/t för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 182000000 kr. 
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Värnpliktsverket 

Värnpliktsvcrkets produktionsansvar omfattar inskrivning av personal 

enligt värnpliktslagen, uttagning, fördelning och inkallelse av värnpliktiga 

samt redovisning och medverkan vid krigsplacering av försvarsmaktens 

personal. 

Verket leds av en verkschef och har sitt huvudkontor i Karlstad. Den 

regionala verksamheten bedrivs i huvudsak militärområdesvis av sju värn

pliktskontor som lyder direkt under verkschefen. 

Verksamheten under delprogrammet Värnplikts verket budgeteras på ett 

primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

V crksamheten finansieras från förs lagsanslaget Värnpliktsverket. 

Planering för perioden 1984/85-1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför 1·iirnplikts1•erket bl. a. 

följande. 

Samarbetsrutinerna mellan verket och överbefälhavaren. försvarsgrens

cheferna. arbetsmarknadsstyrelsen m. fl. kommer att utvecklas ytterligare. 

Metoder för ett mera rationellt tillvaratagande av värnpliktiga kommer 

att utvecklas. Härvid skall regeringens beslut med anledning av utredning

en ''Personal i totalförsvaret'' (ÖB/AMS-utredningen) omsättas till hanter

bara rutiner. 

Metoder för handläggning av uppskovsärenden skall utvärderas och 

utvecklas. 

Verkets planerings- och uppföljningssystem skall utvecklas med mål

sättningen att ytterligare inarbeta marinen och flygvapnet i systemet. 

Statistiken över produktionsuppföljning skall vidareutvecklas. 

Verket skall deltaga i studieverksamhet och utredningar bl. a. syftande 

till att ta fram underlag för kommande försvarsbeslut. 

Ett nytt inskrivningssystem, med reviderade prövnings- och urvalsmc

toder utvecklas och tas i bruk efter hand. 

Den av värnpliktsverket beräknade utvecklingen av anslaget Värnplikts

verket framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1983; I 000-

tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

972001. ~ 96170 94105 91630 91630 

1 Prisläge februari 1982. 
2 Innefattar medel för anskaffning av datamaskinutrustning. 

1988/89 

91630 

Summa 
1984/89 

465165 
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Den av värnpliktsverket planerade personalutvecklingen (antal anställda 

omräknat till personårJ inom värnpliktsverket framgår av följande sam

manställning. 

1983/84 1984/85 

362 359 

F 8. Värnpliktsverket 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1985/86 

355 

109996121 

97200000 
94500000 

1986/87 1987/88 1988/89 

350 350 350 

Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Värnplikts verket: 
Allmän ledning och 

förbamlsverksamhet 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m.m. 

Kostnader 

Tillkommer/avgår: 

Överplanering. reser-
ver m. m. 

Medgiven prisrcglering 

Medelsbehov 
Bemyndigande behov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

1983/84 

Bem. Bet. 

9:2200 

5000 

97200 

97200 

1984/85 

Värnplikts
verket 

Bem. 

Antal anställda omräknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Värn-
plikts-
verket 

106 98 106 105 
261 269 256 254 

367 367 362 359 

Bet. 

96170 

96170 

96170 

Föredra-
ganden 

105 
254 

359 

Föredragan
den 

Bem. Bt:t. 

94500 

94500 

94500 
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Budgetåret 1982/83 

Värnplikt.n-erket anger i sin redovisning för budgetåret 1982/83 att den 

verksamhet som planerades i allt väsentligt har genomförts. Inskrivnings

verksamheten besväras dock fortfarande av läkarvakanser. Inskrivningar

na har dock kunnat genomföras med hjälp av inkallade värnpliktiga läkare. 

Verket har medverkat i arbetet med överbefälhavarens värnpliktsplan 

83-93 som avslutades under våren 1983. Ett omfattande arbete har ge

nomförts för att ta fram underlag rörande värnpliktstillgångarna under de 

närmaste 15 - 20 åren samt att anpassa dessa tillgångar till den planerade 

krigs- och fredsorganisationen. 

Under budgetåret har systemomläggning till en ny datakraftstruktur 

påbörjats. Härvid har bl. a. sju nya datorer installerats. Arbetet har med

fört avsevärd arbttsbelastning. Trots detta har en i huvudsak tillfredsstäl

lande servicenivå kunnat upprätthållas. 

Anståndssituationen för vissa värnpliktskategorier är alltjämt ett pro
blem. Värnpliktsverket har diskuterat lämpliga åtgärder med chefen för 

armen. 
Värnpliktsverkets omställning till verksamhet under mobilisering och 

krig har hittills grundat sig på fredsorganisationens resurser och komplet

teringsåtgärder av provisorisk art. Dessa har bl. a. grundats på övnings
verksamheten som har varit omfattande. Erfarenheter har efter hand inar

betats i verkets rutiner. Ett omfattande arbete med verkets krigsorganisa

tion m. m. i ett nytt datorsystem återstår dock. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 beräknas i 

stort sett kunna följas. 

Budgetåret 1984/85 

Värflpliktsverket 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar värn

pliktsverket på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 524 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Personalen minskar med tre anställda ( - 400 000 kr.). 

2. Övriga förändringar innebär att kostnaderna minskar med 5 154000 

kr. 
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Ö1,erbefälhavare11s yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över

befälhavaren att värnpliktsverket tilldelas ett anslag som med 600000 kr. 

understiger verkets anslagsyrkande. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad värnpliktsverket har anfört om verksam

heten under programplaneperioden. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Värnpliktsverket för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 94 500 000 kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut har produktions- och fackansvar för 

rationaliseringsverksamheten inom försvarsdepartementets område. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. Vid 

institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företrädare för de 

centrala personalorganisationerna. 

Försvarets rationaliseringsinstitut ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 

budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led

ning och förbands verksamhet. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen från förslagsanslaget Försva

rets rationaliseringsinstitut. Medverkan i myndigheternas rationaliserings

arbete finansieras i viss utsträckning genom medel från resp. myndighets 

anslag. 

Planering för perioden 1984/85-1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets rationali

seringsinstitut bl. a. följande. 

Den fredsorganisationsplan som riksdagen har godtagit genom 1982 års 

försvarsbeslut ligger i allt väsentligt till grund för planeringen. Ytterligare 

krav på strukturförändringar och rationaliseringar förutses. 

För budgetåret 1982/83 har institutet ålagts att intäktsfinansiera en större 

del av sin verksamhet än tidigare. Institutet anser att dessa försök med 

intäktsfinansiering av institutets rationaliseringsstöd till armen och flyg

vapnet bör avbrytas. Institutet har i sin planering föreslagit att medel för 

denna verksamhet förs tillbaka från armens och flygvapnets anslag för 

ledning och förbandsverksamhet till förevarande anslag. 
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Inom internprogrammet Medverkan i direkt rationalisering kommer 

höga krav att ställas på institutet under perioden. På grund av de mins

kande personalresurserna måste internprogrammet under perioden minska 

totalt sett trots de ökade kraven. 

Institutet räknar med en relativt sett minskad andel för internprogram

met Kompetens- och teknikutveckling. 

Internprogrammet Planering och analys minskar något i fråga om den 

personal som är placerad vid främst de centrala staberna. Rationaliserings

planeringen samt analysen av genomförda och planerade rationaliseringar 

bedöms däremot få en oförändrad omfattning. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget 

Försvarets rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanställning 

(prisläge februari 1983; l 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 

199501 22790 21 735 

1 Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

:!0685 19640 

1988/89 

18 380 

Summa 
1984/89 

103230 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom rationaliseringsinstitutet framgår av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

83 79 75 71 67 62 

F 9. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1982/83 Utgift 27687871 

1983/84 Anslag 19950000 

1984/85 Förslag 21860000 

Kostnader och medelsbelzov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
tionali-
se rings-
institut 

Försvarets rationa-
liseringsinstitut: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 22670 32 958 23200 24 790 23 860 

Kostnader 22670 32958 23200 24790 23860 

Tillkommerlai•går: 
Intäkter -3250 -5270 -3250 -2000 -2000 
Överplanering. reser-

ver m. rn. 
Medgiven prisreglering +7160 

Mcdelsbehov 26580 27688 19950 22790 21860 
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Personal 

Personalkategori Antal ans!illlda omräknat till personiir 

1982i83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
tionali-
serings-
institut 

Militär personal 6 6 6 6 6 
Civil personal 79 79 77 73 73 

85 85 83 79 79 

Budgetåret 1982/83 

Försrurets rationaliseringsinstitut anger i sin redovisning av verksamhe~ 

ten under budgetåret 1982/83 att personal har tjänstgjort vid de centrala 

staberna i planerad omfattning. Den externa rationaliseringsutbildningen 

har omfattat ca I 000 utbildningsdagar. 

Studier avseende förutsättningarna för rationaliseringar har genomförts 

vid 18 myndigheter och skolor inom armen. Institutet har lämnat särskilt 

stöd till försöken med decentraliserad produktionsledning inom Nedre 

Norrlands militärområde. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9. rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms 

kunna fullföljas. Detta innebär att verksamheten i stort sett är oförändrad 

jämfört med föregående budgetår. 

Budgetåret 1984/85 

Fiirs1·arets ra tionaliseringsinst it ut 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvarets 

rationaliseringsinstitut på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 226 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. En personalminskning enligt statsmakternas beslut medför att kostna

derna reduceras med 716000 kr. 

Öl'(!rbefii/hamrens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren i stort försvarets rationaliseringsinstituts anslagsyr

kande. 
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Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets rationaliseringsinstitut har 

anfört om verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen. över 

kostnader och medclsbehov. 

För chefen för försvarets rationaliseringsinstitut bör inrättas en tjänst för 

generaldirektör, varvid nuvarande tjänst för överdirektör kan dras in. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att vid försvarets rationaliscringsinstitut 

inrätta en ordinarie tjänst för generaldirektör med beteckningen 

p, 
2. till Försmrets rationaliseri11gsi11stit11t för budgetåret 1984/85 an

visa ett förslagsanslag av 21 860 000 kr. 

F örsvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att utbilda personal för verksamhet i 

ledande befattningar inom totalförsvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad på en chef, en lärarstab och en admi

nistrativ enhet. 

Försvarshögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsområdct Utbildning till och av fast 

anställd personalm. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför för.1Tarshögskola11 

bl. a. att skolan årligen skall anordna en chefskurs om ca sex dagar och två 

allmänna kurser om vardera elva veckor. Därutöver skall anordnas spe

cialkurser avsedda huvudsakligen för deltagare från de civila delarna av 

totalförsvaret. 

Det beräknade elevantalet för vart och ett av budgetåren 1983/84 -

1988/89 framgår av följande tabell. 

Elevantal 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 1988/89 

I chefskurs 40 40 40 40 40 40 
2 allmänna kurser 80 80 80 80 80 80 
Övriga kurser1 70 70 70 70 70 70 

190 190 190 190 190 190 

1 Antalet kursdeltagare är preliminär!. 
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Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 

2760 1 2895 2895 

1 Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

2895 2895 

1988/89 

2 895 

Summa 
1984/89 

14340 

Den av försvarshögskolan planerade personalutvecklingen (antal an

ställda omräknat till personår) inom skolan framgår av följande samman

ställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

Il Il Il Il 

F 10. Försvarshögskolan 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 120813 

2 760000 

2895000 

Kostnader och medelsbelzov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarshögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd 
personalm. fl. 

Kostnader 

Tillkummerla1•går: 

Medgiven prisrcglering 
Medelsbehov 

Personal 

1982/83 

Planerat Utfall 

2620 

2620 

+345 
2965 

3 121 

3121 

3121 

Il Il 

1983/84 1984/85 

Planerat Försvars- Föredra
högskolan ganden 

2 760 

2760 

2760 

2895 

2895 

2895 

2 895 

2895 

2895 

Personalkategori Antal anstiillda omräknat till personår 

Militär personal 
Civil personal 

1982/83 

Planerat 

6 
5 

Il 

Utfall 

5 
6 

Il 

1983/84 1984/85 

Planerat Försvars- Föredra-
högskolan ganden 

5 6 6 
6 5 5 

Il Il Il 
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Budgetåret 1982/83 

Försvarshögskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1982/83 att den 

planerade verksamheten har genomförts. Sammanlagt 191 deltagare har 

utbildats vid skolans kurser. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms 

kunna följas. 

Budgetåret 1984/85 

Försvarshögskolan 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvars

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 223 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Övriga kostnader minskar med sammanlagt 88 000 kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren försvarshögskolans anslagsyrkande. 

Föredragandens överviiganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarshögskolan har anfört om verksam

heten under programplaneperioden. 

För nästa budgetår bör medel för försvarshögskolans verksamhet beräk

nas enligt skolans huvudförslag. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarshögskolan för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 2 895 000 kr. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att utbilda yrkesofficerare för kvalifice

rade befattningar i krigs- och frcdsorganisationen. Militärhögskolan svarar 

också för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och fyra linjer, nämligen 

arme-, marin- och tlyglinjcrna samt en särskild linje för armens allmänna 

kurser. Till skolan är knuten en militärhistorisk avdelning. 
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Militärhögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på 

två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av 

fast anställd personalm. fl. samt Grundforskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Planering för perioden 1984/85- 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militärhögskolan 

bl. a. följande. 

Verksamheten vid militärhögskolan utreds f. n. på överbefälhavarens 

uppdrag. Högskolan har anmält till överbefälhavaren att vissa kurser av 

besparingsskäl endast bör anordnas vartannat år. 

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie allmänna och högre 

kurserna framgår av följande sammanställning. 

Elevantal 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

Allmänna kurser 
Armen 126 115 115 115 115 115 
Marinen 46 50 45 50 45 50 
Flygvapnet 42 40 40 40 40 40 

214 205 200 205 200 205 

Högre kurser 
Armen 103 95 94 99 99 99 
Marinen 33 40 35 37 37 37 
Flygvapnet 38 54 56 52 48 48 

174 189 185 188 184 184 

Den av militärhögskolan <MHS) beräknade utvecklingen av anslaget 

Militärhögskolan och det av delegationen för militärhistorisk forskning 

(DMF) bedömda medelsbehovet framgår av följande sammanställning 

(prisläge februari 1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

MHS 31255 36093 34859 34334 34 334 34124 204999 
DMF 385 450 550 650 750 850 3 635 

316401 36543 35409 34984 35084 34974 208634 

1 Prisläge februari 1982. 

Den av militärhögskolan planerade personalutvecklingen (antal anställ

da omräknat till personår) inom skolan framgår av följande sammanställ

ning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

109 112 112 112 112 111 
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F 11. Militärhögskolan 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

31728471 

31640000 

34000000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Militärhögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd per
sonalm. fl. 

Grundforskning 
Varav delegationen 

för militärhistorisk 
forskning 

Kostnader 

TillkommerlaFgår: 
Medgiven prisregle

ring m. m. 

Medels behov 

Personal 

1982/83 

Planerat Utfall 

27740 29909 
1530 1819 

(35()) (350) 

29270 31728 

+3 150 

32420 31728 

1983/84 1984/85 

Planerat Militär- Föredra-
högskolan ganden 

29920 34688 32 180 
1720 1855 1820 

(385) (450) 1415) 

31640 36543 34000 

31640 36543 34000 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militiir personal 
Civil personal 

Budgetåret 1982/83 

1982/83 

Planerat 

81 
28 

109 

Utfall 

76 
31 

107 

1983/84 1984/85 

Planerat Militär- Föredra-
högskolan ganden 

83 85 84 
26 27 26 

109 112 110 

Militiirhögskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1982/83 att hög

skolans verksamhet förändras endast obetydligt från ett budgetår till ett 

annat. Givna primäruppdrag har genomförts. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9. rskr 271) och i regleringsbrevct för budgetåret 1983/84 bedöms 

kunna följas. 
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Budgetåret 1984/85 

Militärhögskolan 

97 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar militär

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

, Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 916000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Högskolan föreslår inrättande av tjänster för lärare i armeteknisk 

tjänst vid armelinjen. biträdande lärare i ADB och biträdande lärare 

matematik m. m. ( + 525 000 kr.). 

2. Kostnaderna för utrikes resor bör räknas upp med 260000 kr. 

3. Högskolan föreslår slutligen att 2067000 kr. ställs till förfogande för 

diverse engångsanskaffningar. 

Delegationen för militärhistorisk furskning 

U ppgiftsföriindringar 

För att kunna stödja olika forskningsprojekt krävs ytterligare 65 000 kr. 

Öl'erbefiilhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren inrättande av en tjänst för lärare för armens tekniska 

kår. 

Överbefälhavaren föreslår vidare att militärhögskolan tillförs medel för 

en skrivautomat samt för brandskyddsåtgärder. 

Föredragandens iiverviiganden 

Jag kan i huvudsak godta vad militärhögskolan har anfört om verksam

heten under programplaneperioden. 

Min beräkning av merlelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Vid min· bedömning av militärhögskolans 

medelsbehov har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget som en 

tillämpning av huvudförslaget medför. 

Jag har under anslaget beräknat medel för en tjänst för lärare i teknisk 

tjänst vid armclinjen, för vilken medel tidigare har budgeteraL under 

anslaget B I. Armcförband: Ledning och förbandsverksamhet. Jag har 

också beräknat medel för brandskyddsåtgärder och för en skrivautomat. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Militärhögskolan för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 34000000 kr. 

7 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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Försvarets förvaltningsskola 

Försva1 els förvaltningsskola har till uppgift att utbilda personal inom 

försvarsmakten i allmän administration, personaladministration, kameral

tjänst, förplägnad m. m. 

Försvarets förvaltningsskola leds av en styrelse. U ndcr en skolchef är 

skolan organiserad på en administrativ enhet, en utbildningscnhet samt en 

planerings- och utvecklingsdetalj. 

Försvarets förvaltningsskolq ligger i Solna. Pcrsonaltjänstutbildningen 

är förlagd till Karlstad. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola bud

geteras på ett primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Utbildning till 

och av fast anställd personalm. fl. Elevberoende kostnader budgeteras på 

sekundäruppdrag. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets förvalt

ningsskola samt från sekundäruppdrag från överbefälhavaren och för

svarsgrenschefcrna m. fl. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför j("irsvarets förrnlt

ningssko/a bl. a. följande. 

Förvaltningsskolan bedömer att övertagandet av bl. a. personaltjänstut

bildningen inom försvaret medför en ökning totalt av såväl antalet kurser 

som elevdagar. 

Förvaltningsskolans huvuddel flyttar från Solna till Östersund den I 

oktober 1984. Skolans omlokalisering till Östersund medför ökade kostna

der. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets förvalt

ningsskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983: I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/1!5 1985/86 

8050 1 10 305 943C 

'Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

9430 9430 

1988/89 

9430 

Summa 
1984/89 

48025 

Den av försvarets förvaltningsskoia planerade personalutvecklingen (an

tal anställda omräknat till personår) inom förvaltningsskolan framgår av 

följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985186 1986/87 1987/88 1988/89 

34 32 30 30 30 30 
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F 12. Försvarets förvaltningsskola 

1982/83 utgift 8521120 

1983/84 Anslag 8050000 

1984/85 Förslag 9760000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.i 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat L:tfall Planerat Förs va- Föredra-
rets för- ganden 
vallnings-
skola 

Försvarets förvaltnings-
skola: Utbildning till 
och av fast anställd 
personal n1. n. 6860 8.~21 8050 10 305 9760 

Kostnader 6860 11521 8050 10305 9760 

Tillkommt'l"!a1•gtlr: 
Medgiven prisreglering 

m.m. +l 000 
Medelsbehov 71160 8521 11050 10305 9760 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rcts för- gandcn 
vallnings-
skola 

Militär personal 18 17 19 22 19 
Civil personal Il Il Il 10 12 

29 28 30 32 31 

Budgetåret 1982/83 

Försrnrets .fi"irl'a/t11i11gssko/a anger i sin redovisning av verksamheten 

unde~ hudgetåret 1982/83 att skolans kapacitet har varit helt utnyttjad och 

delvis överutnyttjad. De uppsatta utbildningsmålen har i stort sett nåtts. 

Sammanlagt har hållits 56 kurser om 52 000 elevdagar. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 hil. 6 

(FöU 9. rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 hedöms 

kunna följas. Totalt planeras 52 kurser om sammanlagt 44 000 elevdagar. 
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Budgetåret 1984/85 

Fiirsvarets förvaltni11gs.1·/.:ola 

100 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar försvarets 

förvaltningsskola på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 540000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. För att genomföra utbildning inom området ekonomiadministration 

behövs en tjänst som lärare(+ 160000 kr.). 

2. För utvecklingsarbete krävs två tjänster för yrkesofficer ( + 320000 

kr.). 

3. För administration och kursledning vid kursdetaljen i Karlstad behövs 

en tjänst för kursledning ( + 155 000 kr. J och en halv tjänst för administra

tion ( + 60000 kr.). 

4. Inför omlokaliseringen till Östersund behövs för anskaffning av inven

tarier. för anståndstraktamenten, övriga traktamenten och resor m. m. 

ytterligare I 350 000 kr. 

Ön'rbeji'ilha1·are11.1 yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren den begärda tjänsten för lärare i ekonomiadministration. 

Fiiredraganden.1· ii1·en·iiga11den 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets förvaltningsskola har anfört om 

verksamheten under programplanepcrioden. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har härvid beräknat medel för llyttningen 

till Östersund och för en tjänst för huvudlärare i ekonomiadministration. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Försvarets fiirHiltningsskola för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 9760000 kr. 

Försvarets läromedelscentral 

Försvarets läromedelscentral har till uppgift att framställa publikationer 

och läromedel åt myndigheter inom i första hand försvarsdepartementets 

verksamhetsomrilde. Läromedelscentralens verksamhet skall huvudsakli

gen intäktsfinansieras. 

Försvarets läromedelsccntral är organiserad på en chef. en administrativ 

och ekonomisk enhet, en produktionsenhet och en driftenhet. 

Försvarets läromedelscentral ligger i Stockholm. 
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Planering. för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför Jörsrnrets lärome

delscentral bl. a. att strävan är att nå en i det närmaste fullständig intäkts

finansiering av uppdragsverksamheten under perioden. Beträffande orga

nisation och utveckling av antalet anställda skall flexibilitet eftersträvas för 

att möta växlande behov bland kunderna. 

Den av läromedelscentralcn beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets läromcdelscentral framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari 1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 

2500 1 2001 2001 

1 Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

2001 2001 

1988/89 

2001 

Summa 
1984/89 

10005 

Den av försvarets läromedelscentral planerade personalutvccklingen 

(antal anställda omräknat till personår) inom läromedelsccntralcn framgår 

av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

76 76 76 76 76 76 

F 13. Försvarets läromedelscentral 

1982/83 Utgift 6 771992 

1983/84 Anslag 2500000 

1984/85 Förslag I 001000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets läro- ganden 
medels-
central 

Försvarets läromedels-
central: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 25000 27630 25000 27000 27000 

Tillämpad forskning 150 150 150 

Kostnader 25150 27780 25150 27000 27000 

Ti/lkommer/a1·går: 

Intäkter av uppdrags-
verksamhet -21520 -21 298 -22650 -24999 -25999 

Intäktsbokförda ford-
ringar m. m. + 290 

Medgiven prisreglering + 1550 

Medelsbehov 4910 6772 2500 2001 I 001 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår' 

Militär personal 
Civil personal 

1982/83 

Planerat 

6 
73 

79 

Utfall 

3 
69 

72 

1 Inkl. personal för uppdragsverksamheten. 

Budgetåret 1982/83 

1983/84 1984/85 

Planerat Förs va-
rets läro-
medels-
central 

5 4 
72 72 

77 76 

102 

Föredra-
ganden 

4 
72 

76 

Försl'{lrets läromedelscentral anger sin redovisning för budgetåret 

1982/83 att den verksamhet som planlagts för budgetåret har kunnat ge

nomföras. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 
(FöU 9, rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms 
kunna genomföras. 

B udgetå re t 1984/85 

Försvarets läromedelscentral 

Verksamheten kommer att ha ungefär samma omfattning som under 

budgetåret 1983/84. 

Pågående utredningar om ITY-verksamheten inom försvaret och om 

ökad samordning av förrådshållning och distribution av publikationer och 

läromedel kan påverka verksamheten vid läromedelscentralen. 

Som ett led i övergången till en högre grad av självfinansiering begär 

läromedelscentralen för budgetåret 1984/85 ett anslag om 2 milj. kr., avsett 

att täcka kostnaden för myndighetsuppgifter samt ett I 000-kronorsanslag 

för att finansiera övrig verksamhet. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över

befälhavaren att läromedelscentralen tilldelas ett I 000-kronorsanslag. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten un.der program

planeperioden. 

Enligt förordningen ( 1983: 276) om verksamheten inom försvarsmakten 

skall produktionen vid försvarets läromedelscentral till övervägande del 
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finansieras genom uppdrag som beställarna betalar. Öv.~rbefälhavaren an

ser att läromedelscentralen helt skall kunna intäktsfinansiera sin verksam

het under budgetåret 1984/85. Jag bedömer att en fullständig intäktsfinan

siering inte är möjlig redan under budgetåret 1984/85. 

Liksom andra statliga myndigheter med uppdragsverksamhet har läro

medclscentralen behov av rörelsekapital. Behovet av sådant kapital bör 

tillgodoses genom en rörlig kredit. Kreditens belopp bör bestämmas till 2 

milj. kr. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslär riksdagen 

att till Försrnrl.'ts liiromedd.1·cl.'11tral för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av I 001 000 kr. 

Krigsarkivet 

Krigsarkivet har produktionsansvar för depåtjänsten och forskarservi

ccn i Stockholm och för arkivservicen till myndight:terna inom försvars

makten. Krigsarkivet är arkivmyndighet enligt allmänna arkivstadgan 

(1961: 590). 

Chef förkrigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 

sektioner. 

Krigsarkivet ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivet. Som upp

bördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Planering för perioden 1984/85 -1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krivarki1·et bl. a. föl

jande. 

Krigsarkivet avser att främst inrikta verksamheten på service åt myndig

heter. Servicen åt forskare skall bedrivas på i stort setLsamma ambitions

nivå som hittills. Möjligheterna att minska arbetet med skriftliga utredning

ar åt enskilda forskare skall fortlöpande prövas. 
lnformationsverksamheten kommer även i fortsättningen att ha stor 

omfattning, främst i fråga om utbildning i arkivfrågor. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krig-;arkivet framgår 

av följande sammanställning (prisläge februari 1983: I 000-tal kr.). 
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1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

5 625 1 6240 5905 5905 5905 5905 29860 

1 Prisläge februari 1982. 

Den av krigsarkivet planerade personalutvecklingcn (antal anställda om

räknat till personår) inom arkivet framgår av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

29 1 30 1 30 1 29 29 29 

1 Varav ett personår skall utnyttjas för utbildning till arkivbokbindare och pappers
konservator. 

F 14. Krigsarkivet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5782119 

5 625000 

6105 000 

Kos mader och m, delshelzm· ( 1000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Planerat Ctfall 

Krigsarkivet: Allmän 
ledning och förbands-
verksamhet 5 386 5 838 

Kostnader 5386 5838 

Til/kommeriav11år: 
Intäkter av foto - 34 -56 
Medgiven prisreglering +470 
Medelsbehov 5822 5782 

Personal 

1983/84 1984/85 

Planerat Krigs-
arkivet 

5 665 6300 

5665 6300 

-40 -60 

5625 6240 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Krigs-
arkivet 

Civil personal 28 281 292 302 

1 Exkl. liincbidragsanställda. 

Föredra-
ganden 

6165 

6165 

-60 

6105 

Föredra-
gandt:n 

292 

~Varav ett pcrsonår skall utnyttjas för utbildning till arkivbokbindare och pappers
konservator. 
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Budgetåret 1982/83 

Krigsarkivet anger i sin redovisning för budgetåret 1982/83 att planerad 

verksamhet i stort sett har genomförts. Bl. a. har uppbyggnaden av mo

derna tätpackningsanläggningar för försvarets arkivhandlingar fortsatt. I 

utbildningsverksamheten har ingått arkivkurser för arkivvårdare och ar

kivföreståndare. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: I 00 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms i 

huvudsak kunna följas. 

Budgetåret 1984/85 

Krigsarkivet 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar krigsarki

vet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 460000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Ökade intäkter minskar medelsbehovet med 20000 kr. 

2. Ytterligare ett personår ökar personalkostnaderna med 135 000 kr. 

3. Engångsanskaffning av tätpackningshyllor ökar kostnaderna med 

370000 kr. 

4. För engångsanskaffning budgetåret 1983/84 avgår 350 000 kr. 

Överbefälhavarens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att krigsarkivets anslagsyrkande bör minskas med 335 000 

kr., varav 135000 kr. utgör avstyrkande av personalförändringen, 110000 

kr. minskning av takten i anskaffandet av tätpackningsmateriel och 90000 

kr. minskning av krigsarkivets allmänna pris- och löneomräkning. 

Överbefälhavaren tillstyrker i övrigt planeringen. 

F öri'dragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad krigsarkivet har anfört om verksamheten 

under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medclsbehov. Vid min bedömning av krigsarkivets medels

behov har jag tagit hänsyn till den reducering av anslaget som en tillämp

ning av huvudförslaget innebär. Jag har vidare räknat med 370000 kr. för 

upprustning av arkivutrymmen samt medel för vissa särskilda insatser 

inom arkivområdet. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krigsarkivi!I för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 6105 000 kr. 

Statens försvarshistoriska museer 

Statens försvarshistoriska museer omfattar armemuseum. marinmu

seum och flygvapenmuseum och har bl. a. till uppgift att bevara föremål av 

betydelse för kunskapen om det svenska försvarets verksamhet och ut

veckling genom tiderna. att verka för information härom samt att främja 

studier och forskning i ämnen inom sitt område. 

Försvarsmuseerna leds av en styrelse. Varje museum förestås av en 

chef. 
Armcmuseum ligger i Stockholm. marinmuseum i Karlskrona och flyg

vapenmuseum i Linköping. 

Verksamheten under delprogrammet Statens försvarshistoriska museer 

budgeteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän 

ledning och förbandsverksamhet, ett för resp. museum samt ett för den 

centrala ledningen. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Statens försvarshistoris

ka museer. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför statens fiirsl'arslzis

toriska museer bl. a. följande. 

Museerna skall bedriva insamlande. bevarande, bearhetande, offentlig

görande samt rådgivande och stödjande verksamhet. 

Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av 

anslaget Statens försvarshistoriska museer framgår av följande samman

ställning (prisläge februari 1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 

9530 1 12 398 12 398 

1 Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

12246 12246 

1988/89 

12246 

Summa 
1984/89 

71064 

Den av försvarsmuseerna planerade personalutvecklingen (antal anställ

da omräknat till personår) inom museerna framgår av följande samman

ställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

43 50 50 49 49 49 
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F 15. Statens försvarshistoriska museer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10 166 785 

9 530000 

10420 000 

Kos mader och medelshelzm· (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 

Statens försvarshisto
riska museer: Allmän 
ledning och förbands
verksamhet 

Central ledning 
Armemuscum 
Marinmuseum 
Flygvapenmuseum 

Kostnader 

Tillkommer/avgår: 
Inträdesavgifter vid 
al Armemuseum 
bl Marinmuseum 
cl Flygvapenmuseum 
Medgiven prisreglcring 

Medelsbehov 

Personal 

1982/83 

Planerat Utfall 

400 
5 290 
1870 
1460 

9020 

30 

+1490 

10480 

400 
6277 
1870 
1692 

10239 

-72 

10167 

1983/84 1984/85 

Planerat ·Statens Föredra-

415 
5 500 
1905 
I 740 

9560 

-30 

9530 

försvars- ganden 
historiska 
museer 

449 440 
7 108 6100 
2 367 2000 
2504 1910 

12428 10450 

-30 -30 

12398 10420 

Primäruppdrag Antal anställda omräknat till pcrsonår 

Centrnl ledning 
Armemuseum 
Marinmuseum 
Flygv;ipenmuseum 

1982/83 

Planerat 

0.5 
26,5 
7 
8 

42 

Utfall 

27 
8 
7 

42 

1 Härutöver finns 18 lönchidragsanställda. 

Budgetåret 1982/83 

·. 1983/84 

Planerat 

0.5 
27,5 
7 
8 

43 

1984/85 

Statens Föredra-
försvars- gandcn 
historiska 
museer 

0.5 0,5 
29 28 
9 7 

Il 8 

49,5 1 43,5 

Statens försl'arshistoriska museer anger i sin redovisning av verksamhe

ten under budgetåret 1982/83 att styrelsen har ägnat stort arbete åt organi

sationen av den centrala ledningen. 
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Armemuseum har fortsatt förnyelsen av basutställningarna och börjat 

renovera de nya lokaler som har tilldelats museet. 

Marinmuseum har fortsatt att prioritera den offentliggörande verksam

heten. 

Flygvapenmuseum har bl. a. till följd av omstruktureringarna inom flyg

vapnet samlat in ett omfattande material. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

(FöU 9, rskr 271) och i regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms i 

stort sett kunna följas. 

Budgetåret 1984/85 

Statens j(>rsl'arshistoriska museer 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar statens 

försvarshistoriska museer på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 576000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Vid armemuseum föreslås en utvidgning till hcltidstjänst för medgiven 

halvtid avseende en tidsbegränsad tjänst för intendent/förste intendent och 

en tjänst för lokalvårdare ( + 183 000 kr.). För extra kostnader för konser

vering av trofekanoner begärs ytterligare 200000 kr. och för en arvodes

höjning för museiföreståndare krävs 25 OOll kr. För att anordna en interna

tionell kongress åtgår 100 000 kr. 

2. Vid marinmuscum föreslås en tjänst för förste intendent/chef för 

avdelning ( + 190000 kr.). 

3. Vid flygvapenmuseum begärs 250000 kr. för att anordna en basut

ställning. Som personalförstärkningar krävs tjänster för receptionist 

(+ 112000 kr.), vaktmästare(+ 112000 kr.) och lokalvårdare(+ 107000 

kr.). 

Överhefälhamrens yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att statens försvarshistoriska museers ram för budgetåret 

1984/85 enligt regeringens anvisningar skall minskas med 2 % i förhållande 

till budgetåret 1983/84. Överbefälhavarerl anser att en tvåprocentig minsk

ning skulle medföra orimliga konsekvenser. Han föreslår därför att mu

seerna fritas från detta krav. Överbefälhavaren godtar museernas plane

ring för budgetåret 1984/85 och föreslår att anslaget förs upp med I 0 

milj. kr. 
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f'1)redrt1Rt1nde11s iil'l'rväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad statens försvarshistoriska museer har 

anfört om verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beräknat medel för en halv-. 

tidstjänst för lokalvårdare vid armcmuseum samt för en internationell 

kongress. Vidare har jag beräknat medel för en viss arvodeshöjning för 

museiföreståndare och för en basutställning vid flygvapenmuseum. 

Vid en samlad bedömning av museernas meddsbehov har jag funnit att 

anslaget bör reduceras med två procent. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens ji'irsrnrshistoriska museer för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förs lagsanslag av I 0 420 000 kr. 

Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver försvarsupplysning och 

rekryteringsverksamhet, medverkar vid och leder viss utbildning av frivil

lig personal samt tecknar avtal med, registrerar och krigsplacerar viss 

sådan personal. 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 

m. m. budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena 

Allmän ledning och förbandsverksamhet samt Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Frivilliga försvarsor

ganisationer m. m. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför iil'erh(tlilharnren 

bl. a. följande. 

Frivilligverksamheten är så betydelsefull att den iiven i fortsiittningen 

kommer att prioriteras. Stor uppmärksamhet behöver iignas 3t såväl rekry

tering som utbildning av medlemmar. 

Verksamheten inom de frivilliga försvarsorganisationerna styrs av för

svarsgrenarnas personal- och utbildningsbehov. F. n. råder i första hand 

brist på frivillig sambandspersonal och sjukvårdspersonal themvärnssa

mariter) inom hemvärnet samt )ottor och bilkårister inom samtliga för

svarsgrenar. Härutöver finns behov av frivillig utbildning avseende viirn

pliktiga plutonchefer inom armen. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 
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försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (pris

läge februari 1983: I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

69400 1 73000 73000 73000 73000 73000 

1 Prisläge februari 1982. 

F 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

67 598000 

69300000 

72800000 

Kostnader och medelsbehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Planerat Utfall 

Frivilliga försvars-
organisationer m. m.: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 16625 18980 

Utbildning till och 
av fast anställd per-
sona! m. Il. 43 475 48618 

Kostnader 60100 67598 

Tillkcmuna: 
Medgiven prisreglering +7 382 

Medclsbehov 67482 67598 

Budgetåret 1982/83 

198~/84 1984/85 

Planerat Överbe-

19197 

50103 

69300 

69300 

fälhava
ren 

20227 

52 773 

73000 

73000 

Summa 
1984/89 

434400 

Föredra
ganden 

20027 

52 773 

72800 

72800 

Öiwhe(ii/hal'llren anger i sin redovisning för budgetåret 1982/83 att 

planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Intresset för 

frivillig försvarsverksamhet fortsätter att öka. Flera organisationer an

mäler ökat medlemsantal. Verksamhetens omfattning har varit oföränd

rad. 

Budgr:tåret 1983/84 

För budgetåret har ett något större belopp ställts till förfogande än 

föregående budgetår. Trots fortsatt rationalisering, större kostnadsmedve

tande samt en ökad insats av frivilligt arbete !inner överbefälhavaren att de 

medel som har anvisats fi.ir budgetåret 1983/84 är otillriickliga. Verksamhe

ten kommer inte att kunna bedrivas utan allvarliga konsekvenser för krigs

organisationen, om inte ytterligare medel tillförs under budgetåret. 
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Budgetåret 1984/85 

Överbefälhavaren 

111 

Med hänsyn till vad som har anförts om budgetåret 1983/84 samt till den 

beräknade pris- och löneutvecklingen hemställer överbefälhavaren att an

slaget ökas med 3, 7 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten under programplaneperioden. 

Min beräkning <iv medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Frivilliga försvarsorganisationer m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 72 800 000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral skall på uppdrag utföra främst administrativ data

behandling åt myndigheter inom försvarsdepartementets område. Data

centralen skall också på uppdrag av dessa myndigheter medverka vid 

utveckling, modifiering och ADB-teknisk förvaltning av datorbaserade 

informationssystem. 

Försvarets datacentral leds av en styrelse. Under chefen för datacentra

len lyder enheter för teknik, produktion. systemutveckling och administra

tion. 

Driftledningen är i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Lokala produk

tionsorgan. s. k. driftenheter, finns i Stockholm, Arboga, Karlstad. Kristi

anstad och Östersund. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras 

för budgetåret 1984/85 på två primäruppdrag inom delproduktionsområ

dena Allmän ledning och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen ma

terielanskaffning m. m. 

Verksamheten under primäruppdraget Försvarets datacentral: Allmän 

ledmng och förbandsverksamhet redovisas som självbärande. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ji)r.\Tarets datacen

tra/ bl. a. följande. 

Regeringen beslutade i mars 1982 att försvarets rationaliseringsinstituts 

rapport Struktur 90 - Förslag till långsiktig inriktning av försvarets admini

strativa databehandling skall ligga till grund för arbetet med utveckling av 
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datasystem inom försvarsdepartementets område. Arbetet med ny inrikt

ning av ADB-verksamheten leds av överbefälhavaren som successivt ut

färdar anvisningar inom området till ledning för berörda myndigheter. 

Sålunda har överbefälhavaren utfärdat. grundläggande anvisningar för in

riktning av försvarsmaktens ADB-verksamhet och anvisningar för att på

börja införandet av en ny datakraftstruktur <Struktur 90). 

För försvarets datacentral innebär den nya inriktningen betydande nya 

uppgifter. Den nya strukturen innebär bl. a. ökat engagemang från använ

darna av datasystemen i såväl utveckling som drift. Detta engagemang kan 

inte åstadkommas utan ett kvalificerat stöd från fackkunniga inom 

ADB-området. Det är datacentralens avsikt att erbjuda det datatekniskt 

inriktade stöd som användarna behöver i den nya datakraftstrukturen. 

Datacentralen har på regeringens uppdrag utrett sitt behov av datorka

pacitet under den kommande programplaneperioden och lämnat förslag till 

hur detta bör tillgodoses. Utredningen visar bl. a. att tillväxten på mikroda

torsidan och av distribuerade system inte innebär att behovet av central 

datorkapacitet minskas totalt sett. I vissa fall är tillgång på central datorka

pacitet en förutsättning även för de system som har lokal datakraft. I andra 

fall åter erbjuder de centrala datorerna unika möjligheter. Detta kan exem

pelvis gälla särskilt resurskrävande tillämpningssystem men också s. k. 

konferens- och meddelandesystem samt kraftfulla systemutvecklingshjälp

medel. De centrala datorernas roll när det gäller kommunikation i den nya 

datakraftstrukturen uppmärksammas också. Datacentralen bedömer att 

behovet av stordatortjänstcr och stöd i anslutning härtill föreligger inom 

försvaret under överskådlig tid. 

Den av datacentralen beräknade årsomslutningen under anslaget För

svarets datacentral (exkl. primäruppdraget Försvarets datacentral: Cen

tralt vidtagen materielanskaffning m. m.) framgår av följande sammanställ

ning (prisläge februari 1983: I 000-tal kr.I. 

1983/84 1984/85 1985/86 

78 520 1 92810 94500 

1 Prisliige februari 1982. 

1986/87 1987/88 

94000 93 500 

1988/89 

93000 

Summa 
1984/89 

467 810 

Den av försvarets datacentral planerade personalutvecklingen (antal 

anställda omräknat till personår) inom datacentralen framgår av följande 

sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

265 260 255 250 240 230 
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F 17. Försvarets datacentral 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3191000 

15 501000 

12151000 

113 

Bestiillningshemyndiganden och hetalningsmcdd (I 000-tal kr.) 

Primliruppdrag m. m. 

Fiirsvarets datacentral: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 
Centralt vidtagen 

materielanskaff-
ning m. m. 

Kostnader 

Tillkommerlargär: 

Intäkter 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

1983/84 

Bem. 

8 500 

8500 

8500 

Bet. 

78521 

15 500 

94021 

-78520 

15501 

1984/85 

Försvarets 
datacentral 

Hem. 

Kostnader och intäkter (I 000-tal kr.) 

Kostnader/intiikter 1982/83 1983/84 1984/H5 
för primäruppdraget 
Försvarets datacent- Planerat Utfall Planerat Förs va-
ral: Allmän ledning rets 
och förbandsverk- data-
sam het central 

Ingående balans den 
I juli resp. år 5800 10232 5800 5 800 

Utgifter -73601 -91 793 -78 521 -92 811 

Summa utgifter -671101 -81561 -72721 -87011 

Tillkommer/avgtlr: 

Inkomster 73 600 89033 78520 92 810 
Mcdclsbchov I I I 1 

Utgående balans den 
30 juni resp. år 5800 7473 5800 5800 

Pasonal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till pcrsonftr 

1982/83 1983/l\4 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Förs va-
rets 
data-
central 

Civil personal 270 245 265 260 

8 Riksdai:en 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 

Uet. 

92811 

12 150 

I049( I 

-92810 

12151 

Föredra-
ganden 

5800 
-92811 

-117 011 

92810 
1 

5800 

Föredra-
gandcn 

260 

Föredra
ganden 

Hem. Bet. 

92!\11 

I~ 150 

!04961 

-92810 

12151 
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Budgetåret 1982/83 

Försvarets datacentral anger i sin redovisning av verksamheten under 

budgetåret 1982/83 att produktionen vid U nivacanläggningarna har funge

rat väl. Verksamheten vid dessa datorer har ökat ytterligare, främst bero

ende på ökad terminalverksamhet. Beläggningen har varit hög vid samtliga 

tre driftställen. 

Beläggningen på Burroughsdatorerna har planenligt varit ca två skift. 

Förberedelser har vidtagits för avveckling av Burroughsdriftcn vid utgång

en av år 1983. 

Förmedling av persondatorer startade den I juli 1982. Vid utgången av 

budgetåret hade ca 70 datorer förmedlats. 

Behovet av dataregistrering har minskat enligt planerna. Förberedelser 

har vidtagits för att avveckla stanscnhcten i Kristianstad den I september 

1983. 

Utvecklingen av försvarets datacentrals kommunikationsnät har fortsatt 

med kompletteringar av kommunikationsdatorer. Verksamheten inom den 

tekniska enheten och de tekniska grupperna har i övrigt varit inriktad mot 

direkt produktionsstöd. 

Efterfrågan på tjänster inom systemutvccklingsenhetcn har varit hög. 

Antalet medarbetare inom enheten har varit lägre än planerat. Nyrekryte

ringen av såväl uppdragsledare som systemerare/programmerare har dock 

und~r senaste halvåret varit framgångsrik. 

Datacentralens priser för samtliga tjänster utom vissa persontjänster har 

genom ökat utnyttjande och fortgående produktivitetshöjning kunnat hål

las oförändrade. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 6 

<FöU 9. rskr 271) och regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms 

kunna följas. 

Organisationen avses i stort vara oförändrad. Den I september 1983 

avvecklades stansenheten i Kristanstad och den 31 december 1983 upphör 

driften på Burroughsdatorcrna i Kristianstad och Östersund. 

Persondatorförmcdlingen utökas till att omfatta även ordbehandlings

utrustning och terminaler. Verksamheten bedrivs i Stockholm. Kristian

stad och Östersund. 

Budgetåret 1984/85 

Försvaret.i· datacentral 

Styrande för dataceniralens inriktning, resursdimensionering och utnytt

jande är främst regeringens och överbefälhavarens direktiv samt kunder

nas krav på administrativ databehandling. 

Datacentralen begär ett anslag om 12150000kr. för anskaffning av da

torutrustning m. m. 
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Ö1·erbe.fi'ilhavare11s yttrande 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefalhavaren datacentralens planering och föreslår att anslaget förs 

upp med 12 151000 kr. 

f'iiredragandens ii1·en·äganden 

Jag har tidigare (s. 17) redogjort för Hpg 5-kommittens förslag om 

försvarets datacentral i betänkandet ms Fö 1983: 5) Struktmforiindringar 

och samordning och mina ställningstaganden med anledning härav. I av

vaktan på att ytterligare beslutsunderlag tas fram inom ADB-området kan 

jag i huvudsak godta vad försvarets datacentral har anfört om verksamhe

ten under programplanepcrioden. 

Min beräkning av medelsbchovet framgår av sammanställningarna över 

bestiillningsbemyndiganden och betalningsmedcl samt kostnader och in

täkter. Jag har beräknat 12 150000 kr. för anskaffning av datorutrustning. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsrnrets datacentral för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 12 151 000 kr. 

F 18. Vissa nämnder m. m. inom det militära försvaret 

1982/83 Utgift 184738161 

1983/84 Anslag 11 900 000 

1984/85 Förslag 12 500 000 
1 Anslaget A 2. Vissa nämnder m. m. 

Från anslaget täcks fr. o. m. budgetåret 1983/84 kostnader för vapenfri

nämnden, värnpliktsnämnden, försvarets fastighetsnämnd, försvarets per

sonalnämnd, riksvärdcringsnämndcn, de lokala värderingsnämndcrna, för

svarets skadercgleringsnämnd, försvarets personalvårdsnämnd. försvarets 

skolnämnd, sakkunniga för rådgivning i publicitetsfrågor, militära arbets

tidsdelegationcn, liskcskyddsnämnder inom försvarsdepartementets verk
samhetsområde, försvarets arbetstidsnämnd. försvarets underrättelse

nämnd, militärledningens rådgivande nämnd och försvarets centrala för

slagskommitte. 
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Kostnader och medclshelwv (I 000-tal kr.i 

Primäruppdrag m. m. 

I. Vapcnfriniimnden 
, Vämpliktsnämnden 
3. FLirsvarcts fastig

hetsnämnd 
4. Försvarets personal

niimnd 
5. övriga nämnder 

Ko'ilnader 

Tillkommerl111·går: 

Medgiven prisrcglering 
Melld för nämnder som 

numera redovisas under 
anslaget A 2. Vissa 
niinmdcr m. m. inom 

1982/83 

Planerat Utfäll 

7085 8294 
I 320 I 497 

620 607 

595 652 
555 592 

lO 175 11642 

985 

totalrörs varet 7 040 6 832 

Medclsbehov 18200 18474 

Personal 

1983/84 1984/85 

Planerat '.\liimnden 

8365 8691 
I 660 2026 

655 690 

625 670 
595 690 

11900 12767 

11900 12 767 

Pers1rnal kategori Antal anstiillda ornrilknat till rerson[ir 

1982/83 l 9H3/84 1984/H.'i 

l 16 

Föredra-
ganden 

8560 
I 925 

680 

660 
675 

12500 

12500 

Planerat Utfall Planerat Nilmnden Föredra
ganden 

V 11pe11}i-i 11ii 11111tic 11 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Viir11plik1.111ii11111de11 
Handlilggande personal 
Övrig personal 

Fi.irs\"a1-e1s .fi1stighe1.rnii11111d 
I landläggande personal 
Övrig personal 

Fiirsi·arets pcr.1·01w/11ii11111d 

17 
6 

3 
4 

Handläggande pcr>on;1] 2 
Övrig personal 

35 

I. Vapl'l(frinii11111den 

17 
5 

1 
4 

17 
6 

4 
4 

36 

17 
6 

4 
5 

37 

17 
6 

4 
4 

36 

a) Pris- och löneomräkningcn medför att kostnaderna ökar med 185 000 

kr. 

h) Niimnden beräknar 110000 kr. för köp av datakraft. 

c) För utbildning krävs ~4000 kr. 

d) Nämnden beräknar att 7 000 kr. b1.:hövs för ett ökat antal frilansutrcd

ningar. 
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2. Värnplikts nämnden 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 256000 kr. 

b) För personalförstärkningar erfordras ytterligare 110000 kr. 

3. Försvarets fastighetsniimnd 

Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 35 000 kr. 

4. Försvarets personalnämnd 

Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 45 000 kr. 

5. Övriga nämnder 

Pris- och löneomräkning samt vissa volymförändringar inom de övriga 

nämnderna medför att kostnaderna ökar med 89000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbchov 
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 12,5 milj. kr. Vid min bedöm

ning av nämndernas medelsbehov har jag tagit hänsyn till den reducering 

av anslaget som en tillämpning av huvudförslaget medför. Jag har vidare 

beräknat medel för datautbildning och förhyrning av datakapacitet för 

vapenfrinämnden. För värnpliktsnämnden har jag beräknat medel för till

fälligt anställd personal. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa nämnder m. m. inom det militiira försvaret för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 12 500 000 kr. 

1'' 19. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare <s. 57) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Reglering av 

prisstegringar för det militära försvaret för budgetåret 1984/85 

beräkna ett förslagsanslag av I 800000000 kr. 
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6 Civilförsvaret 

6.1 Planerings- och ekonomisystemet 

Innan jag behandlar verksamheten inom civilförsvaret vill jag lämna en 

kort översikt över hur försvarets planerings- och ekonomisystem tillämpas 

inom civilförsvarsstyrelsens verksamhetsområde. 

Grundtanken i systemet är att särskild vikt skall läggas vid att ange de 

långsiktiga målen, så att de kan tjäna som vägledning vid planering och 

genomförande av verksamheten. 

Planeringen inom civilförsvaret är inriktad dels på att underhålla och 

utveckla enheter i krigsorganisationen för ledning och undsättning m. m .. 

dels på att vidta åtgärder i förebyggande syfte, främst genom att bygga 

skyddsrum. Vid genomförandet av den planerade verksamheten skall ef

tersträvas att delegera besluten så långt ned i organisationen som möjligt. 

Liksom i det militära försvaret utgörs huvudfunktionerna i civilförsvaret 

av en operativ funktion, en programfunktion och en produktionsfunktion. 

Den operativa funktionen omfattar det operativa krigsförberedelsearbetet. 
Inom civilförsvaret utförs detta arbete i civilförsvarsstyrelsen samt hos 

civilbefälhavare och länsstyrelser. Arbetet består till stor del av planlägg

ning för att genomföra utrymning och inkvartering av befolkningen, an

vändning. av tillgängliga skyddsrum, alarmering m. m. Programfunk

tionen - som avser ansvaret för att formulera mål för programmen, fördela 

resurser och kontrollera att målen uppfylls - utövas under regeringen av 

civilförsvarsstyrelsen och länsstyrelserna samt vad gäller skyddsrum även 

av kommunerna. 

Civilförsvaret bildar ett huvudprogram. Inom detta finns delprogram för 

Skydd för befolkningen. Räddningstjänst och Administration. Delpro

grammen är i första hand att betrakta som avvägningsprogram som främst 

används i den långsiktiga planeringen och vid avvägningsdiskussioner. 

Verksamheten i civilförsvaret indelas i följande produktionsområden. 

Administration 

Utbildning 

Underhåll och förrådsverksamhet 

Materielanskaffning 

Anskaffning av anläggningar förkrigsorganisationen 

Anskaffning av anläggningar för fredsorganisationen 

Skyddsrum för befolkningen 

Forskning och utveckling 

Kommunal planläggning m. m. 

I den långsiktiga planeringen sker en avvägning mellan produktionsom

rådena enligt indelningen Vidmakthållande, Omsättning och tillförsel samt 

Forskning och utveckling. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 119 

6.2 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1982/83) 

6.2. l Civilförsvarsstyrelscn 

Den verksamhet som planerades för budgetåret 1982/83 har i stort sett 

kunnat genomföras. 

Vissa åtgärder för att höja krigsorganisationens beredskap har vidtagits. 

En prioritering av krigsorganisationcn har genomförts som underlag för 

styrning av produktionen mot prioriterade enheter. 

Tilldelade resurser har medgett att skyddsrumsbcsked har kunnat läm

nas för produktion av ca 160000 skyddsrumsplatser. Detta överensstäm

mer i huvudsak med behovet för att vara i takt med nyproduktionen av 

byggnader och anläggningar. På grund av brist på resurser har dock mot 

slutet av budgetåret besked om att bygga skyddsrum inte kunnat lämnas i 

samband med viss planerad byggnadsverksamhet i småhusomd1den. 

6.2.2 Det ekonomiska utfallet 

Utgiftsramcn för civilförsvar utom skyddsrum var i prisläget februari 

1981 312700000 kr. (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 257, FöU 18. rskr 374). 

Efter omräkning till mcdelprislägct för budgetåret 1982/83 med försvars

prisindex motsvarar detta (I, 148 x 312,7) avrundat 359 milj. kr. Utgiftsra

men för budgetåret 1981/82 överutnyttjades med 2.6 milj. kr. Enligt de 

regler som gällde för budgetåret 1981/82 (prop. 1976177: 74 bil. I s. 138, 

FöU 13, rskr 311) skall beloppet dras från utgiftsramen för budgetåret 

1982/83. Detta har skett genom att prisreglcringsmedlen har minskats i 

motsvarande mån. Det tillgängliga utrymmet inom utgiftsramen för civil

försvar utom skyddsrum budgetåret 1982/83 var alltså <359,0 - 2,6) 356.4 

milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna inom 

utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum till 358,5 milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. Utgifterna var alltså 2. I milj. kr. större än den tillgäng

liga ramen. Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande 

(prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 186. FöU 9, rskr 271 l att beakta överutnyttjan

det när utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 

1983/84 prisregleras. 

Utgiftsramen för skyddsrum uppgick budgetåret 1982/83 till 270,5 

milj. kr. i prisläget februari 1981 lprop. 1981/82: !02 bil. 2 s. 257, FöU 18, 

rskr 374). Efter omräkning till medelprislägct för budgetåret 1982/83 med 

nettoprisindex motsvarar detta (1.1605 x 270,5) avrundat 313,9 milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkcts budgetredovisning uppgick utgifterna för 

skyddsrum till 317 ,2 milj. kr. Utgifterna var alltså 3,3 milj. kr. större än 

tillgängliga medel. 
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6.2.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

·att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret 
under budgetåret 1982/83. 
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6.3 Verksamheten under innevarande budgetår (1983/84) 

Verksamheten under budgetåret 1983/84 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1982/83: 100 (bil. 6, FöU 9. rskr 271) samt i rcglerings

breven för budgetåret. 

Detta innebär bl. a. att civilförsvarsstyrelsen skall förbereda övergången 

till kommunal ledning av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig 

samt införandet av skyddsplaner i alla kommuner. 

Åtgärder skall vidtas för att förbättra krigsorganisationens mobilise

ringsberedskap och effekt omedelbart efter mobilisering. 

Utvecklingsarbcte skall genomföras för att få fram bättre styrmedel 

knutna till krigsorganisationssystemet. 

Inför övergången till kommunal ledning på lokal nivå i krig skall civil

försvarsstyrelsen ta fram ett förslag till en reducerad krigsorganisation som 

omfattar ca 150000 personer. Rekrytering, utbildning och materieltillförsel 

skall t.v. enbart inriktas mot de enheter som ryms inom denna reducerade 

krigsorganisation. 

Förslag till nya normer för fastställande av verkskyddsplikt och för 

verkskyddens organisation och utbildning skall utarbetas. 

Riktlinjer för fördelning och utlämning av skyddsmasker skall utarbetas. 

Förberedelsearbete för att anpassa utrymnings- och inkvartcringsplan

läggningen till de nya principerna för skydd resp. utrymning skall genomfö

ras. 

Ett antal Iedningscentraler skall byggas resp. moderniseras. 

Produktion av skyddsrum i samband med nybyggnad av anläggningar 

och byggnader beräknas kunna startas för ca 320 milj. kr. under budget

året. Härutöver beräknas produktion av skyddsrum utan samband med 

sådan nybyggnad kunna startas för ca 70 milj. kr.. främst i de större 

städernas innerområden. 

Den planerade verksamheten beräknas i stort sett kunna genomföras. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom dvilförsvaret 

under budgetåret 1983/84. 
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6.4 Civilförsvarets fortsatta utveckling 

6.4.1 Civilförsvarsstyrelsen 

Civilförsvarsstyrelsen har i sm programplan för perioden 1984/85 -

1988/89 enligt de anvisningar som regeringen meddelat utgått ifrån den 

inriktning som anges i prop. 1981/82: 102 om säkerhets- och försvarspoliti

ken samt totalförsvarets fortsatta utveckling. 

Flera av de förändringar som ingick i 1982 års försvarsbeslut har sådan 

karaktär att de kräver omfattande administrativa förberedelser. Det är 

därför enligt civilförsvarsstyrelsens mening nödvändigt att åtminstone den 

nuvarande kapaciteten vid länsstyrelsernas försvarsenheter bibehålls för 

att det skall bli möjligt att genomföra riksdagens beslut. 

Ansvaret för alarmeringsfunktionen i luftförsvarscentralerna skall föras 

över från civilförsvarsstyrelsen till chefen för flygvapnet senast den 1 juli 

1986. Under perioden sker fortsatt utbyggnad av alarmeringsanordningar 

och anpassning till utvecklingen av flygvapnets stridslednings- och luftbe

vakningssystem samt vidareutveckling av alarmeringssystemens driftsä

kerhet. 

Civilförsvarsstyrclsen föreslår en tidsplan för övergången till kommunal 
ledning som innebär att kommunerna gör sin planläggning för civilförsvar 

med början den I oktober 1984. Ledningsansvaret övergår senast den 1 juli 

1986 till samtliga kommuner i riket. Vid övergången till kommunal ledning 

införs också en ny krigsorganisation, "Org 80 K", där hemskyddsorgani

sationen ingår, och lokala skyddsplaner. 

Produktionen av skyddsrum i samband med ny- och ombyggnad av 

byggnader och anläggningar planeras ge ca 230000 skyddsrumsplatser per 

budgetår under perioden. Civilförsvarsstyrelsen har i sin prognos över 

behovet av skyddsrumsplatser i samband med nybyggnad av bostäder och 

anläggningar utgått från att minskningen i bostadsbyggandet kommer att 

avta medan en ökning av byggandet förväntas inom industrisektorn. Anta

let producerade skyddsrum utan samband med ny- eller ombyggnad beräk

nas öka från 79 objekt under budgetåret 1984/85 till 130 objekt under 

budgetåret 1988/89. Sammanlagt innebär detta en skyddsrumsproduktion 

under perioden om ca I 200000 skyddsrumsplatser. 

Civilförsvarsstyrelsen har genomfört en prioritering av krigsorganisa

tionen genom en indelning i prioritetsgrupperna A, B och C. Rekrytering, 

utbildning och materieltillförsel under programplaneperioden inriktas en

bart mot de prioriterade A- och B-enheterna i krigsorganisationen. 

Övningsverksamheten inriktas mot att samtliga prioriterade enheter i 

krigsårganisationen övas minst vart fjärde år. Civilförsvarsstaber övas 

vartannat år fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Civilförsvarsstyrelsen redovisar en förbättring av krigsorganisationens 

tillstånd främst i vad avser de prioriterade A- och B-enheternajämfört med 

läget i april 1982. 
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Utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga ökas successivt till att omfatta 

ca 2000 per år mot slutet av perioden. 

En slmlig grundsyn med syfte att inom civilförsvaret balansera åtgärder

na mot kärnvapen samt biologiska och kemiska stridsmedel utarbetas 

under början av planeringspcrioden. 

Civilförsvarsstyrelsen har enligt 1982 års försvarsbeslut planerat en ny 

utbildningsanläggning i Skövde. Styrelsen förordar nu en nyetablering i 

bostadsområdet Södra Ryd i stället för alternativet att utnyttja delar av 

Göta trängregcmentes nuvarande lokaler. En begränsad utbildning beräk

nas kunna genomföras i Södra Ryd fr. o. m. den I juli 1984 då den.proviso

riska utbildningsanläggningen i Bränncbrona läggs ned. Anläggningen i 

Skövde beräknas nå full utbildningskapacitet i slutet av plancringsperio

den. 
Civifförsvarsstyrclscns fördelning av kostnaderna på delprogram och 

betalningsmedlen på anslag framgår av följande sammanställningar (pris

läge februari 1983:milj. kr.). 

Delprogram 1983/84 1 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Skydd för befolkningen 468.8 861.2 857,2 930.5 942.8 
Räddningstjänst 146J 157.3 157.1 148, I 145.6 
Administration 155,0 168.6 168.4 168.8 169.2 

Kostnader 770,I I 187.1 1182,7 1247,4 1257,6 

A1·glir: 

Till regeringens 
disposition + 0,2 

Överplanering -18.5 -15.5 -14.3 -12.3 -15.5 
Intäkter -15.0 -16.2 -14.8 -14.8 -14.8 

Summa 736,8 1155,4 1153,6 1220,3 1227,3 

1 Pris- och löneläge februari 1982. 

Anslag' 1983/842 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

G I. Civilförsvar 357.0 394.3 409.4 422.2 431.4 
G 2. Civilförsvar: An-

skaffning av anlägg-
ningar 16.0 21,6 22.7 22.6 13.4 

Summa civilförsvar 
utom skyddsrum 373,0 415,9 432,I 444,8 444,8 

G 3. Civilförsvar: 
Skydd\rum 363,8 739,5 721.5 775,5 782,5 

Totalt 763,8 1155,4 1153,6 1220,3 1227,3 

1 Exkl. investeringar för nämnden för u-landsutbildning. 
0 Pris- och löncläge februari 1982. 

1988/89 Summa 
1984'1'9 

951.1 4 542.8 
155.9 764.0 
165.9 840.9 

1272,9 6147,7 

-11.8 -69.4 
-14.8 -75.4 

1246,3 6002,9 

1988/89 Summa 
1984/89 

434,9 2 092.2 

9.9 90.2 

444,8 2182,4 

801,5 -'820,5 

1246,3 6002,9 
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6.4.2 Föredragandens överväganden 

Grunderna för civilförsvarets ut veckling har lagts fast genom 1982 års 

försvarsbeslut. Perioden 1984/85 - 1988/89. som jag nu behandlar. innefat

tar två budgetår utöver försvarsbeslutsperioden. 

I försvarsbeslutet anges bl. a. att huvudinriktningen av civilförsvars

verbamheten skall vara att ge befolkningen skydd mot verkningarna av 

konventionella stridsmedel. Ökad uppmärksamhet måste dock ägnas åt 
skyddet mot kärnvapen och kemiska stridsmedel samt åt förmågan <itt 

möta verkningarna av överraskande angrepp. 

Civilförsvarsstyrelscn föreslår i sin programplan för perioden en inrikt

ning som stämmer överens med försvarsbeslutd. Enligt 1982 års försvars

beslut skall bl. a. ledningen på den lokala nivån av civilförsvarsverksamhe

ten i krig föras över till kommunerna, en hemskyddsorganisation införas 

och skyddsplaner upprättas för alla kommuner. Kravet på att öka förmå

gan att möta verkningarna av ett överraskande angrepp innebär bl. a. 

skärpta krav på civilförsvarsorganisationens mobiliseringsberedskap och 

insatsberedskap omedelbart efter mobilisering. 

Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till de överväganden och förslag som 

civilförsvarsstyrelsen redovisar i programplanen. 

Regeringen har i oktober 1983 (prop. 1983/84: 40 bil. 2) föreslagit att 

vissa åtgärder vidtas inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i 

syfte att begränsa utgifterna. För civilförsvaret innebär detta följande. 

1982 års försvarsbeslut innebar vissa ambitionsökningar inom civilför

svaret. Med ~änsyn tiil det rådandi: samhällsekonomiska och statsfinan

siella läget kan inte ambitionsökningarna till alla delar genomföras i den 

takt som tidigare planerats. Jag räknar med att det blir nödvändigt att något 

minska den planerade takten i anskaffningen av skyddsmasker för vuxna 

och motsvarande skydd för barn. Hittills har inriktningen varit att hela 

civilbefolkningens behov skall vara tillgodosett vid utgången av budgetåret 

1992/93. Anskaffningen av skyddsmasker och motsvarande skydd för barn 

bör nu inriktas mot att behovet blir tillgodosett 3 - 4 år senare. Jag kom

mer i nästa budgetprorJosition att närmare ange niir anskaffningen kan vara 

genomförd. 

Jag kommer senare vid behandlingen av berörda anslag att förorda ett 

antal besparingar som sammanlagt gör det möjligt att reducera utgiftsra

men för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 1984/85 med ca 20 

milj. kr. 

Enligt 1982 års försvarsbeslut skall den årliga bemyndigandetilldelning

en för skyddsrum bl. a. ge täckning för byggande av skyddsrum i takt med 

den förväntade nyproduktionen av anläggningar och byggnader i skydds

rumsorterna. Vidare anges i försvarsbeslutet att en hårdare styrning av 

skyddsrumsbyggandet till riskområden bör vara möjlig. Ett systeni med 

skyddsplancr kommer att införas. Skyddsplanerna kommer att upprättas 
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av kommunerna med början under hösten 1984. Den riskanalys som ingår 

som ett led i skyddsplanearbetet kommer att leda till en revidering av de· 

skyddsrumsplaner som nu ligger till grund för byggande av skyddsrum i 

skyddsrumsorterna. varvid undantag kommer att göras från kravet på 

skyddsrumsbyggande för vissa lågriskområden. Detta kommer-att leda till 

minskningar av behoven av skyddsrum. främst i villaområden. 

En konsekvent genomförd begränsning av skyddsrumsbyggandet med 

hänsyn till en snävare riskbedömning går inte att genomföra förrän skydds

planerna har upprättats. I avvaktan härpå bör emellertid, med hänsyn till 

den nuvarande ekonomiska situationen, några nya skyddsrum i småhus

områden inte beställas under budgetåret 1984/85. Samtidigt vill jag fram

hålla att vissa områden med småhusbebyggelse även i fortsättningen 
kommer alt behöva förses med skyddsrum med hänsyn till att de ligger i 

högriskområden. Även vid en begränsad resurstilldelning kan skyddsrum i 

dessa områden behöva prioriteras före skyddsrum i vissa områden med 

flerfamiljshus och industrilokaler. 

En kommitte (Fö 1982: 04) har haft i uppdrag att behandla frågor som 

har samband med genomförande av 1982 års försvarsbeslut angående 

civilförsvaret och kommunerna. Kommitten har bl. a. lett en provplan

läggning i 22 kommuner i Malmöhus och Kopparbergs län. I betänkandet 

(Ds Fö 1983: 10) Kommunerna och civilförsvaret - ledning och planlägg

ning på lokal nivå har kommitten redovisat förslag om fördelningen av 

ansvaret mellan länsstyrelserna och kommunerna för olika planer m. m .. 

om hur ledningen av den civilförsvarsverksamhet som skall samordnas 

över kommungränser bör organiseras, om innehållet i och utformningen av 

de olika planerna för civilförsvarsverksamheten, om erforderliga författ

ningsbestämmelser för genomförande av riksdagens beslut i fråga om 

civilförsvaret och kommunerna samt om regler som bör gälla för ersättning 

till kommunerna för deras civilförsvarsverksamhet i fred. I sammanfatt

ning innebär kommittens förslag följande. 

Inom varje kommun skall under beredskap och i krig finnas en civilför

svarsle<lning som består av kommunstyrelsen och en civilförsvarsstab. 

Kommunstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för all på kommunen 

ankommande totalförsvarsverksamhet. Chefen för civilförsvarsstaben. 

som i regel bör vara kommunens brandchef, skall utöva den direkta led

ningen av civilförsvarsverksamheten inom kommunen. Den nuvarande 

indelningen av riket i civilförsvarsområden ersätts med en indelning i 

civilförsvarsregioner. I varje civilförsvarsregion skall under beredskap och 

i krig finnas en regionledning, som består av en politikergrupp med en 

beredningsgrupp som stabsorgan. Regionledningen skall leda den civilför

svarsverksamhet som måste samordnas över kommungränserna. Det pri

mära syftet med civilförsvarsplanläggningen skall vara att skapa ett grund

läggande beslutsun<lerlag för ledningen av civilförsvarsverksamheten i 

krig. Planläggningen skall begränsas till att omfatta erforderligt beslutsun-
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derlag för starten av verksamheten. Kommunerna skall upprätta en led

ningsplan, en informationsplan, en plan för personal- och underhållstjänst, 

en skyddsplan, en undsättningsplan och en mobiliseringsplan. Kommuner

nas civilförsvarsplanläggning skall samordnas med den kommunala be

redskapsplanläggningen. Länsstyrelserna skall utarbeta och lämna under

lag för kommunernas planläggning. Länsstyrelserna skall upprätta en or

ganisationsplan för varje kommun och civilförsvarsplaner för länsnivån 

och för civilförsvarsregioner. Mobiliseringsplanen och skyddsplanen - i 

vad avser skyddsrumsorternas avgränsning - skall fastställas av länssty

relsen. Övriga civilförsvarsplaner som upprättas av kommunen skall fast

ställas av kommunfullmäktige. Full ersättning skall utgå till kommunerna 

för att upprätta civilförsvarsplanerna och anpassa de kommunala bered

skapsplanerna och för att fortlöpande hålla planerna aktuella. Ändringar 

bör göras i civilförsvarslagen och lagen om kommunal beredskap. Kom

munerna bör överta ledningsansvaret vid utgången av år 1986. En tvåårs

period dessförinnan bör avsättas för att genomföra erforderlig planläggning 

m.m. 

Efter remissbehandling av betänkandet avser jag att föreslå regeringen 

att i proposition under våren 1984 lämna riksdagen förslag bl. a. om de 

ändringar i civilförsvarslagen < 1960: 74) och lagen 0964: 63) om kommunal :. 
beredskap som behövs för att ansvaret för ledningen på den lokala nivån 

av civilförsvarsvcrksamheten i krig skall kunna föras över till kommuner

na. 

Jag har intet att erinra mot den tidsplan för övergången till kommunal 

ledning som civilförsvarsstyrelsen redovisat i sin programplan. Den stäm

mer i stort sett överens med provplanläggningskommittens förslag. För att 

tidsplanen skall kunna hållas måste vissa förberedelser vidtas redan innan 

ett slutligt ställningstagande till kommittens förslag föreligger. 

Den redovisning av krigsorganisationens tillstånd som lämnas i program

planen visar att en förbättring har skett sedan år 1982 främst i vad avser de 

prioriterade A- och B-enheterna. Fortfarande finns det dock allvarliga 

brister både beträffande personal och materiel. Jag anser att det är angelä

get att civilförsvarsstyrelsen fortlöpande vidtar åtgärder för att på kort och 

något längre sikt förbättra beredskapen i krigsorganisationen. 
Till skillnad från civilförsvarsstyrelsen räknar jag med att civilförsvars

staberna liksom övriga A- och B-enheter i krigsorganisationen skall övas 

vart fjärde år och inte vartannat år. Dessa övningar leds av länsstyrelserna. 

Erfarenheterna från de senaste åren visar att länsstyrelserna inte helt har 

kunnat genomföra den övningsverksamhet som det åligger dem att leda. 

Med hänsyn till de resurs- och kapacitetskrav i övrigt som ställs på länssty

relserna under de närmaste åren anser jag att det inte är möjligt att nu 

minska tiden mellan övningstillfällena för civilförsvarsstaberna, även om 

detta i och för sig är önskvärt. 

Enligt 1982 års försvarsbeslut skall en ny skol- och förrådsanläggning 
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byggas i Skövde, varvid delar av Göta trängregementes nuvarande etablis

sement skall utnyttjas för förläg$ning och administration, undervisning. 

förrådsverksamhet. förplägnad m. m. Övningarna skall förläggas till ett 

övningsområde ca 3 km öster om kasernetablissementet. Detta är under 

utbyggnad och beräknas vara klart under våren 1984. Civilförsvarsstyrel

sen föreslår att de funktioner som är avsedda att förläggas till Göta trängre

gemcntes kasernetablissement i stället förläggs till förhyrda lokaler i stads

delen Södra Ryd som är belägen ca 6 km norr om Skövde centrum och ca 5 

km från övningsområdet. I Södra Ryd förfogar AB Skövdebostäder, som 

är ett allmännyttigt bostadsföretag, över ca I 400 lägenheter i lle11"amiljshus 

som är uppförda under åren 1970 - 1976. Flera av lägenheterna står tom

ma. Byggnadsstyrelsen har redovisat en ekonomisk och funktionell jämfö

relse mellan de två alternativen och föreslår på grundval av denna att 

alternativet Södra Ryd väljs. Vid beräkningen av anslagen till civilförsva

ret för budgetåret 1984/85 har jag räknat med att alternativet Södra Ryd 

genomförs. 

6.4.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta utveckling 

som jag har angett i det föregående. 
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6.5 Ekonomiska resurser för civilförsvaret 

6.5.1 Planeringsram för civilförsvar utom skyddsrum under perioden 

1984/85 - 1988/89 0 m. m. 

Ci1·ilfiirs1 ·arss tyrelsen 

Civilförsvarsstyrelsen har med utgångspunkt i regeringens anvisningar 

för programplaneringen beräknat en planeringsram för civilförsvar utom 

skyddsrum för perioden 1984/85 - l 988/89 som framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1983:milj.kr.J. 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

427,9 1 432.1 444.8 444.8 444.8 2 194,4 

1 Utgiflsram. 

För skyddsrum har styrelsen beräknat ett bemyndigande om 933 443 000 

kr. och en utgiftsram om 739,5 milj. kr. i prisliiget februari 1983 för budget

året 1984/85. 

Föredraf;a11dc11s ii1·en·1IRa11de11 

Jag beräknar planeringsramen för civilförsvar utom skyddsrum för peri

oden 1984/85 - 1988/89 enligt följande tabell (prisläge februari 

1983: milj. kr.). 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

403.5 1 411.9 424.6 424.6 424,6 2089,2 

1 Utgiftsram. 

Planeringsramen är mindre än vad som svarar mot 1982 års totalför

svarsbeslut. Jag har tidigare (s. 124) förordat att en något senare tidpunkt 

än vad som förutsattes i försvarsbeslutet väljs för när behovet av skydds

masker och motsvarande skydd för barn skall vara tillgodosett för hela 

civilbefolkningen. I övrigt räknar jag med att den planeringsram som jag 

har förordat skall vara tillräcklig för att kunna fullfölja den inriktning som 

anges i försvarsbeslutet. Detta innebiir bl. a. att n<lgon ändring av tidigare 

planering inte skall behöva göras för hemskyddsorganisationen. skydds

planerna. den kommunala ledningen eller för de regelbundet återkom

mande övningarna för civilförsvarets krigsorganisation. 

För att främja stabiliteten i planeringen bör liksom f. n. ett underutnytt

jande om högst 2 ex av utgiftsramen få föras över från el! budgetår till 

nästa. Ett överskridande bör avräknas under nästkommande budgetår. 
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Jag förordar ett bemyndigande för skyddsrumsbyggande under budget

året 1984/85 om 661 864 000 kr. i prisläget februari 1983. Jag kan inte nu ta 

ställning till bemyndigandenas storlek under de därpå följande budgetåren. 

6.5.2 Ramberäkningar för budgetåret 1984/85 m. m. 

Ci1·ilfiirs1·arsstyre/sen 

Civilförsvarsstyrelsen beräknar utgiftsramen för civilförsvar utom 

skyddsrum till 415 909 000 kr., vartill kommer 12 milj. kr. som avser inves

teringar i Sandö för nämnden för u-landsutbildning, samt utgiftsramen för 

skyddsrum till 739,5 milj. kr. 

Föredragandens 1)1·en·iiganden 

Jag beräknar utgiftsramarna för civilförsvar utom skyddsrum och 

skyddsrum för budgetåret 1984/85 till 403,5 resp. 579.5 milj. kr. i prisläget 

februari 1983. Till detta kommer beräknad kompensation för pris- och 

löneökningar enligt försvarsprisindex med 38 milj. kr. för civilförsvar utom 

skyddsrum och enligt nettoprisindex med 62 milj. kr. för skyddsrum. 

Beräkningen för civilförsvar utom skyddsrum framgår av följande sam

manställning. 

Cii'i/färsrar utom skyddsrum 

Basbelopp (prisläge februari 1982) 

A1·Rilr: 
Överföring till civilbefälhavarorganisationcn 
Justerat basbelopp (prisläge februari 1982) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1982 - februari 1983 

A1•gilr: 
Ramreducering 
Ba:>belopp (prisläge februari 1983) 

Tillkomma: 
Investeringar för u-landsutbildning 
Utgiftsram (prisläge februari 1983) 

Tillkomml'r: 
Beräknad priskompensation februari 1983 -

medelprisläget 1984/85 
Beräkn::it utfall den 30 juni 1985 

394900000 

-180000 
394720000 

+20999000 

-20019000 
395700000 

+ 7 800000 
403500000 

+38000000 
441500000 

Liksom tidigare bör utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum tillfäl

ligt höjas med ett belopp som svarar mot planerade investeringar för 

u-Ia11dsutbildning i Sandö. Medel för investeringarna anvisas av praktiska 

skäl under anslaget Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar men skall 

enligt riksdagens beslut (prop. 1973: I bil. 6 s. 44, FöU 16. rskr 95) inte 

belasta civilförsvarets utgiftsram. 

9 Riksda{,:en 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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Medel för sysselsättningsskapande åtgärder under tionde huvudtiteln 

har under en följd av år i vissa fall ställts till förfogande för att betala 

byggnadsarbeten. materiel m. m. för civilförsvaret. Efter samrad med che

fon för arbetsmarknadsdepartementet förutsätter jag att sådana medel 

under budgetåret 1984/85 får disponeras utöver utgiftsramarna till ett be

lopp av 5 milj. kr. 

Vid 1982/83 ars riksmöte (prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 186, FöU 9. rskr 

271) har riksdagen bemyndigat regeringen att justera utgiftsramarna för 

budgetåret 1983/84 för civilförsvar utom skyddsrum med hänsyn till prisut

vecklingen enligt försvarsprisindex och för skyddsrum med hänsyn till 

prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Jag förordar att motsvarande be

myndigande begiirs för budgetåret 1984/85. 

Genom det nyss nämnda beslutet vid 1982/83 års riksmöte har riksdagen 

bemyndigat regeringen att justera de beställningsbemyndiganden som har 

lämnats för prisreglering med hänsyn till skillnaden mellan den prognosti

cerade utvecklingen av nettoprisindex och den verkliga. Motsvarande 

bemyndigande bör begäras för budgetåret 1984/85. 

Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen 

attj11stera utgiftsramarna för civilförsvaret för budgetäret ! 983/84 pä grund 

av över- eller underutnyttjande av utgiflsramarna för budgetåret 1982/83. 

Jag förordar att regeringen begär bemyndigande för utgiftsramen för civil

försvar utom skyddsrum för budgetåret 1984/85 enligt samma principer. 

För innevarande budgetår har riksdagen genom nämnda beslut vid 

1982/83 år:; riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl 

medge överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret och av lämnade 

bcställningsbemyndigandcn. Ett sådant överskridande regleras genom 

motsvarande justering av utgiftsramarna för ett eller flera efterföljande 

budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för regeringen behövs för båda 

utgiftsramarna för budgetåret 1984/85 och bör därför begäras. 

Genom nämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen att 

under budgetåret 1983/84 överskrida utgiftsramarna för civilförsvaret samt 

lämnade beställningsbemyndigandcn om beredskapsbudgeten för total

försvaret siitts i kraft, dvs. vid krigsfara eiler i krig. Ett motsvarande 

b.:myndigande bt:hövs för budgetåret 1984/85. Jag förordar därför att rege

ringen inhämtar riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramarna 

för civilförsvar samt lämnade beställningsbemyndiganden. om det behövs 

av beredskapsskiil. 

6.5.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat i fråga om plancringsram för 

civilförsvar utom skyddsrum under perioden 1984/85 - 1988/89, 

2. för budgetåret 1984/85 faststiilla utgiftsramen for civilförsvar 
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utom skyddsrum till 403 500 000 kr. och utgiftsramen för skydds

rum till 579 500000 kr.. båda i prisläget februari 1983. 

3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1984/85 justera utgiftsra

men för civilförsvar utom skyddsrum med hänsyn till prisutveck

lingen enligt försvarsprisindex samt utgiftsramen för skyddsrum 

med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindcx, 

4. bemyndiga regeringen att justera lämnade bcställningsbemyndi

ganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nctloprisindex. 

5. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för civilförsvar 

utom skyddsrum för budgetåret 1984/85 på grund av över- eller 

underutnyttjamlc av utgiftsramen för budgetåret 1983/84, 

6. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1984/85 medge 

överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret samt av läm

nade beställningsbemyndiganden. om det behövs av konjunktur

cller beredskapsskiil. 
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6.6 Anslagsfrågor för budgetåret 1984/85 

De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksda

gen har beräknats i prisläget februari 1983 och i löndäget februari 1983 

inkl. 39 % lönekostnadspålägg. 

Summan av de förordade anslagen inom utgiftsramarna för civilförsvaret 

uppgår till 983 milj. kr. Härtill kommer ett prisregleringsanslag om 100 

milj. kr. Sammanlagt begärs alltså (983 + 100) 1083 milj. kr. för civilförsva

ret. 
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Fjärde huvudtiteln 

G. Civilförsvar 

Civilförsvarsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för civilförsva

ret och har programansvar för huvudprogrammet Civilförsvar. 

Civilförsvarsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för civilförsvarsstyrel

sen är en generaldirektör. Inom styrelsen finns en planeringsenhet, en 

produktionsavdelning och en administrativ byrå. Inom produktionsavdcl

ningen finns tre byråer. 

Civilförsvarsstyrclsens centrala del ligger i Karlstad. 

Inom civilförsvaret finns vidare fem skol- och förrådsanläggningar där 

personal förkrigsorganisationen utbildas och övas och förrådsverksamhe

ten handhas. 
Lokaliseringen av civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar framgår 

av följande karta (intagen på s. 134). 

Verksamheten under huvudprogrammet Civilförsvar budgeteras på ett 

antal primäruppdrag inom produktionsområdena Administration. Utbild

ning, Underhåll och förråds verksamhet, Materielanskaffning. Anskaffning 

av anläggningar förkrigsorganisationen. Anskaffning av anläggningar för 

fredsorganisationen, Skyddsrum för befolkningen, Forskning och utveck

ling samt Kommunal planläggning m. m. 

Verksamheten finansieras från följande anslag. 

G I. Civilförsvar 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

G I. Civilförsvar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

335 550 196 

356980000 

372600000 

Bemyndigandeskulden för anskaffning av civilförsvarsmateriel var den 

30 juni 1983 224 228 965 kr. För budgetåret 1983/84 har riksdagen lämnat ett 

beställningsbemyndigande om 83750000 kr. och anvisat 106150000 kr. i 

betalningsmedel. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 

blir därmed !224 228 965 + 83 750 000 - I 06 150 000) 20 l 828 965 kr. 

Tidigare åtaganden beträffande ersättning till kommuner för anskaffning 

av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation motsvarar en bemyn-
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digandeskuld den 30juni 1983 av 62767764 kr. För budgetåret 1983/84 har 

riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om 59,3 milj. kr. För sam

ma budgetår har 31.9 milj. kr. anvisats i betalningsmedel. Med utnyttjande 

av dessa belopp blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 

(62 767 764 + 59300000 - 31900000) 90 167764 kr. 

GÖTEBOR~,··· 
".." ~- ·'' 

·. '""' ' . · < =civilområdesgräns .... ~länsgräns 

1) !rom den 1juli1984 
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BestiillninRsbemyndiganden och hl'talningsmede/ (I 000-tal kr.) 

Produktionsområde 1983/84 

Bem. Bet. 

Civilförsvar: 
Administration 51480 
Utbildning 137970 
Underhåll och förråds-

verksamhet 36000 
Materielanskaffning 85 750 1 118 880 
Anskaffning av anlägg-

ningar för krigsorga-
nisationen 59 3004 34 300 

Forskning och 
utveckling 3800 

Kommunal planläggning 
m.m. 

Kostnader 145 050 382430 

Ti/lko111mf'rla1•går: 

Reducering på grund av 
överplanering 

- Materielanskaffning -10730 
- Anskaffning av an-

läggningar för 
krigsorganisati1mcn - 2400 

Intäkter m. m. -2000 -15 000 
Reserv + 2 680 

Mcdelsbehov 356980 

l:lcmyndigandebehov 143050 

1 Varav 25 470 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
2 Varav 40,8 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
3 Varav 21765000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
4 Varav 12.6 milj. kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
5 Varav 13 432 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 

1984/85 

Civilförsvars
styrelsen 

Bem. Bet. 

54211 
162 525 

38 740 
208433~ 118 733 

49 632~ 32000 

4300 

10000 

258065 420509 

-10000 

-2400 -16200 

394309 

255665 

135 

6 Varav 2 307 000 kr. för korrigering av bcmyndigandcredovisningen och 7 993 000 
kr. i prisregleringsbemyndiganden. 

Pasonal 

Pc.:rsonalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Civil personal 

Tillkommer: 

Civilförsvarslärare 
Arvodcsanställda 
Tillfälligt anställda 

förrådsmän 

1982/83 

Planerat 

500 

102 
19 

621 

Utfall 

501 

104 
15 

620 

1983/84 1984/85 

Planerat Civilför-
svarssty-
relsen 

512 523 

114 130 
19 19 

2 2 

647 674 

Föredra-
ganden 

522 

123 
19 

2 

666 

Föredra
ganden 

Bem. 

1464003 

46 500' 

192900 

-2400 

190 500 

Bet. 

53 488 
157 322 

38 557 
111 733 

28400 

4 300 

5000 

398800 

-10000 

-16200 

372600 
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Budgetåret 1982/83 

Cil'i/fårsvarsstyrelsen har i stort sett kunnat genomföra den planerade 

verksamheten. 

Vissa åtgärder för att höja krigsorganisationens beredskap har vidtagits. 

En prioritering av krigsorganisationen har genomförts som underlag för 

styrning av produktionen mot prioriterade enheter. 

Övningsverksamhet i länsstyrelsernas regi har genomförts i mindre om

fattning än som var planerat. I övrigt har de planerade målen inom produk

tionsområdena Utbildning. Underhåll och förrådsverksamhet, Materiel

anskaffning och Anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigsor

ganisation i stort sett uppnåtts under budgetåret. 

Budgetåret 1983/84 

Verksamheten under budgetåret 1983/84 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1982/83: 100 (bil. 6. FöU 9, rskr 271) och i reglerings

brevet för budgetåret. 

De åtgärder som syftar till att ge underlag för övergången till kommunal 

ledning på lokal nivå och till att höja krigsorganisationens beredskap ges 

företräde framför annan verksamhet. 

Förberedelser görs för att föra över verksamheten från Brännebrona till 

Skövde. 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. 

Budgetåret 1984/85 

Ci 1 ·i /jorn ·a rss tyr el sen 

Medelsbehovet för budgetåret 1984/85 beräknas till 394309000 kr. För 

materielanskaffning behövs ett beställningsbemyndigamlc om 168 943 000 

kr. Dessutom behövs ett bemyndigande att medge ersättning till kom

muner för att anskaffa anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation 

om 49 632 000 kr. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar civilför

svarsstyrclsen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 21 089 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Administration 

a) Det bedöms vara ändamålsenligt och lönsamt på lång sikt att förstärka 

personalen på materielbyråns sambands- och alarmeringssektion i stället 

för att köpa konsulttjiinster. F. n. råder en bristande balans mellan arbets

uppgifterna och personaltillgången på sektionen. För att kunna lösa arbets

uppgifterna krävs årligen konsultinsatser i en omfattning som motsvarar 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 137 

JO - 15 personår. Fem av dessa personår åtgår för direkt linjearbete som 

borde utföras av egen arbetskraft. Konsultkostnaderna redovisas inom 

produktionsområdet Materielanskaffning. De beräknas till ca 420000 kr. 

per personår. Motsvarande kostnader för egen personal är ca 160000 kr. 

Fördelningen mellan egen personal och konsultinsatser bör ändras på sikt. 

Nu behövs två nya tjänster vid materielbyråns sambands- och alarmerings

sektion ( + 320000 kr.). 

bl Den personalförstärkning som har begärts medför ökade resekost

nader(+ 30000 kr.). 

c) Kostnaderna för ersättning till kommuner för deras medverkan i en 

provplanläggning bortfaller ( - 529 000 kr.). 

d) Genom ett minskat lokalbehov i Karlstad minskar hyreskostnaderna 

och styrelsens andel av förvaltningsbyggnadens gemensamma kostnader 

för kontorsdrift (- 220000 kr.). 

e) Ett systematiskt bedrivet arbete med vardagsrationalisering väntas ge 

besparingar (- 340000 kr.). 

f) Resekostnader för besiktningar bör föras över från produktionsområ

dena Materielanskaffning och Anskaffning av anläggningar för krigsorgani

sationen till produktionsområdet Administration(+ 500000 kr.). 

2. Utbildning 

a) Den I juli 1984 påbörjas verksamheten vid den nya anläggningen i 

Skövde. För denna behövs fyra nya tjänster, en anläggningschef, en sekre

terare/receptionist, en kassör och en serviceverkmästare ( + 575 000 kr.). 

b) Ökade elevvolymer, främst med anledning av den snabba uppbyggna

den av hemskyddsorganisationen, medför att det behövs ytterligare 16 

civilförsvarslärare, varav 15 för hemskyddsutbildning ( + 2 240000 kr.). 

c) För att möta de krav på utbildningsservice som de ökade elevvoly

merna medför krävs det en ny tjänst ( + 120000 kr.). 

dl Tillkomsten av nya lokaler medför behov av fyra nya tjänster för 

lokal vårdare ( + 430 000 kr.). 

e) Två tjänster som hittills har redovisats under produktionsområdet 

Underhåll och förrådsverksamhet bör föras över till produktionsområdet 

Utbildning, eftersom verksamheten i huvudsak riktar sig mot detta område 

( + 245 000 kr.). 

f) Av motsvarande skäl bör tre tjänster för förrådsassistenter föras över 

till produktionsområdet Underhåll och förrådsverksamhet (- 341000 kr.). 

g) Hyror, lokalvård, transporter m. m. blir dyrare vid anläggningen i 

Skövde än vid den provisoriska anläggningen i Brännebrona ( + 2 495 000 

kr.). 

h) Nya lokaler tas i bruk vid skol- och förrådsanläggningarna i Sandö och 

Rosersberg. Detta medför att hyreskostnaderna ökar ( + 355 000 kr.). 

i) Vissa lokaler som hittills har använts som förrådslokaler för materiel 

används i fortsättningen enbart för utbildningsverksamheten. Hyreskost-
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naderna för dessa bör föras över från produktionsområdet Underhåll och 

förråds verksamhet ( + 538 000 kr.). 

j) Dagskostnaderna för elever i civilförsvarsutbildning ökar ( + 6 495 000 

kr.). 

kl För den nya anläggningen i Skövde behövs nya inventarier, telefon

växel, arbetsmaskiner m. m. Dessutom medför avvecklingen av anlägg

ningen i Bränncbrona vissa kostnader för omstationering, Oyttning av 

personal m. m. ( + 2 515 000 kr.). 

l) Resekostnaderna ökar främst med anledning av en kraftig ökning av 

utbildningen av personal i hemskyddsorganisationen som sker lokalt ute i 

länen(+ 1,9 miij. kr.). 

ml Några medel för utbildning av utbildningsledare behövs inte för 

budgetåret 1984/85 ( - 420 000 kr.). 

n) Några särskilda medel för att ta fram underlag för utbildning av 

förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna inför övergången till kom

munal ledning av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig behövs . 

inte för budgetåret 1984/85 ( - 280000 kr.). 

o) Ansvaret för personalförsörjningen till alarmeringsavdelningarna vid 

flygvapnets luftförsvarscentraler förs successivt över till chefen för flyg

vapnet. Kostnaderna härför ökar med 740000 kr. 

p) Kostnaderna för anskaffning av inventarier beräknas minska med 

185 000 kr. 

r) Kostnaderna för underhåll av utbildnings- och övningsanordningar 

beräknas minska med 605 000 kr. 

s) För produktion av informationsmaterial (TV-kassetter. broschyrer. 

förberedda ,radioinslag m. m.) avsett att delges befolkningen under bered

skap och i krig behövs 200 000 kr. 

ll För bidrag till Svenska brukshundklubbcn för utbildning av räddnings

hundar som avses ingå i civilförsvarets krigsorganisation och för träning av 

hundarna vid skol- och förrådsanläggningarna behövs 170000 kr. 

u) Bidraget till Kungl. Svenska aeroklubben (KSAK) behöver ökas för 

att KSAK skall kunna genomföra en rikstävling för frivilliga flygkåren 

(+ 157000 kr.). 

v) Bidraget till Sveriges civilförsvarsförbund behöver ökas för att för

bundet skall kunna påbörja arbetet med rekrytering m. m. av frivilliga 

hemskyddsombud ( + 250000 kr.). 

3. Underhåll och förrådsverksamhet 

a) För att packa om den materiel för ordnings- och bcvakningscnheterna 

som skall föras över till polisväsendet och försvarsmakten behövs två 

extra årsarbetskrafter för budgetåret 1984/85, vilket innebär en minskning 

med tre (- 321 000 kr.). 

b) Tre tjänster förs över från och två tjänster förs över till produktions

området Utbildning(+ 96000 kr.). 
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c) Vissa hyreskostnader förs. över till produktionsområdet Utbildning 
(- 538 ()()()kr.). 

d) Hyrorna !underhållskostnaderna) för vissa förråd beräknas minska 

med 296 000 kr. 

el I samband med flyttningen av förrådsanliiggningen i Hällingsjö till nya 

lokaler i Göteborg uppstår vissa avvecklingskostnader i Hällingsjö 

( + 200 000 kr.). 

f) Kostnaderna för drift och underhåll av alarmeringsniitet beräknas öka 

med 990000 kr. 

4. Materielanskaffning 

För budgetåret 1984/85 behövs bemyndiganden om 206 043 000 kr. och 

betalningsmedel till ett belopp av 106 333 000 kr. 

Fördelningen på materielslag av de beställningsbemyndigandt:n som be

gärs för budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1983: 1 000-tal kr.). 

Materielslag 

/\larmeringsmateriel 
Skyddsutrustning för allmänheten 
Sjuk vilrdsmateriel 
Brandmateriel 
Fordonsmatericl 
Skydds- och saneringsmateriel 
Radiomatericl 
Telcl'onmatcriel 
Diverse materiel 
Frakter 
Datorutrustning 

A1·går 

Inkomster 

Summa 

Härutöver begärs 40,8 milj. kr. för prisreglering. 

5. Anskaffning av anläggningar förkrigsorganisationen 

Bemyndigamk 

8070 
128400 

30 
650 

2800 
835 

24908 
650 
650 
400 
250 

-2400 

165243 

För budgetåret 1984/85 behövs bemyndiganden om 49 632 000 kr. och 

betalningsmedcl till ett belopp av 32 milj. kr. Bemyndigandena behövs för 

att bygga ledningscentraler och branddammar. 

Vid t.:n redovisningsrevision av handhavandet av beställningsbemyndi

ganden som genomförts av försvarets civilförvaltning har konstaterats att 

den bemyndigandeskuld som redovisats av civilförsvarsstyrelsen i årsre

dovisningen för budgetåret 1981/82 inte är rättvisande. Civilförsvarsstyrel

sen hemställer diirför att bemyndigandeskulden den 30 juni 1982. som i 

prop. 1982/83: 100 !bil. 6 s. 190) anges till 55605298 kr .. riiknas upp med 

2 307 000 kr. till 57 912 298 kr. 
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Fördelningen på objektgntpper av de bemyndiganden som begärs för 

budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983; I 000-tal kr.). 

Objcktgrupp 

Nybyggnad av ledningscentraler 
Modernisering av lcdningsccntralcr 
Branddammar 

Summa 

Härutöver begärs 13 432 000 kr. för prisreglering. 

6. Forskning oeh utveckling 

Bemyndigande 

5000 
30400 

800 

36200 

För ökade studie- och forskningsinsatser främst i vad gäller kdning på 

olika nivåer oeh människans beteende i olika hotsituationcr behövs 283 000 

kr. 

7: Kommunal planläggning m. m. 

Ett nytt produktionsområde bör inrättas för att fä en särrcdovisning av 

inriktning och kostnader för den planliiggning m. m. som behövs för att 

kommunerna skall kunna ta över ledningen av civilförsvarsvcrksamheten 

på lokal nivå i krig. För budgetåret 1984/85 behövs 10 milj. kr. för detta 

ändamål på förevarande anslag. 

Föredrar:andens ii1 ·en ·1/ga11dc11 

Jag har tidigare i samband med mina ställningstaganden till civilförsva

rets programplan (s. 124) redogjort för de riktlinjer som eivilförsvaret bör 

utveeklas efter i fortsättningen. 

Beträffande medelsbehovet för budgetilret 1984/85 och de beställnings

bemyndiganden som behövs för verksamheten vill jag anföra följande. 

Civilförsvarsstyrelsen har beräknat att pris- oeh löneomr~ikningen ökar 

kostnaderna med 21 089 000 kr. Jag beräknar kostnad sökningen till 

20 851 000 kr. 

Under produktionsområdet Administration räknar jag med att det ~ir 

nödvändigt att genomföra rationaliseringsåtgärder som ger en besparing av 

869 000 kr. för att därigenom kunna begränsa medelsbehovet för produk

tionsområdet med 2 C:·( av en pris- och löneomr~iknad omslutning för bud

getåret 1983/84. 

Under produktionsområdet Utbildning föreslår civilförsvarsstyrelsen att 

vissa enheter i krigsorganisationen övas vartannat år. Jag räknar med att 

alla enheter skall övas vart fjärde är. För att genomföra hemskyddsutbild

ningcn föreslår civilförsvarsstyrelsen att 16 nya tjänster för civilförsvars

lärare inrättas. Jag har beriiknat medel för tio sådana tjiinstcr. Jag har 

räknat med att detta skall vara tillräckligt för att genomföra hemskycldsut-
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bildningen i planerad utsträckning eftersom lärarresurser frigörs genom 

nämnda inskränkning av den av styrelsen planerade övningsverksamhe

ten. Jag har också räknat med att en bilförare vid skol- och förrådsanlägg

ningen i Sandö förs över till nämnden för u-landsutbildning och att en 

lärare vid skol- och förrådsanläggningen i Rosersberg förs över till statens 

brandnämnd. De minskade kostnaderna på grund härav balanseras av en 

motsvarande minskning av intäkterna. Jag har vidare räknat med att flytt

ningen av utbildningsverksamheten från Brännebrona till Skövde kan ge

nomföras till en kostnad som är 375 000 kr. lägre än den som styrelsen 

beräknat, att dagskostnaderna för elever i civilförsvarsutbildning ökar med 

ca 2,7 milj. kr. mindre än vad styrelsen har beräknat, att kostnaderna för 

anskaffning av inventarier kan minskas med I 380000 kr. mera än vad 

styrelsen har föreslagit och att bidraget till Sveriges civilförsvarsförbund 

bör ökas med 300000 kr. I övrigt biträder jag i huvudsak vad civilförsvars

styrelsen har föreslagit för detta produktionsområde liksom för produk

tionsområdena Underhåll och förrådsverksamhet och Forskning och ut

veckling. För produktionsområdct Kommunal planläggning m. m. beräk

nar jag ett medelsbehov av 5 milj. kr. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag att civilförsvarsstyrelsen för mate

rielanskaffning behöver disponera ett beställningsbemyndigande om 144 

milj. kr., varav 21765000 kr. är avsedda för prisreglering. Jag har därvid 

bl. a. räknat med att den ändrade inriktning för anskaffning av skydds

masker och motsvarande skydd för barn som jag tidigare (s. 124) har 

förordat medför en minskning av bemyndigandebehovet med 38,7 milj. kr. 

Behovet av betalningsmedel beräknar jag till 99 333 000 kr. Vid bifall till 

vad jag har förordat kommer bemyndigandeskulden för materielbeställ

ningar den 30 juni 1985 att uppgå till 246495 965 kr. Detta belopp bör 

emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisreg

leringsmedel för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Den beräknade bemyndi

gandeskulden den 30 juni 1985 blir därmed ca 220 milj. kr. 

Jag beräknar att bemyndiganden att medge ersättning till kommuner för 

att anskaffa anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation för budget

året 1984/85 behövs till ett belopp av 46,5 milj. kr., varav 7993000 kr. 

avses för prisreglering. Medelsbehovet beräknar jag till 28,4 milj. kr. Med 

utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen över 

beställningshemyndiganden och betalningsmedel blir bemyndigandeskul

den för ersättning för anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigs

organisation den 30 juni 1985 108 267764 kr. Detta belopp bör emellertid 

justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsme

del för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Den beräknade bemyndigande

skulden den 30 juni 1985 blir därmed ca I 00 milj. kr. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen ö\·er 

beställningsbemyndiganden och hetalningsmedel Is. 135). Med hänvisning 
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till vad jag har anfört och till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmateriel beställs 

inom en kostnadsram av 144 000 000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för anskaff

ning av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom en 

kostnadsram av 46500000 kr., 

3. till Civilförsvar för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 372600000 kr. 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

22933169 

23700000 

30900000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler. utbild

ningsanordningar m. m. vid civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar 

och nybyggnad av förråd för civilförsvarets mobiliscringsmateriel. 

Kostnader och medelshelzm• (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Civilförsvar: Anskaffning av 
anläggningar för delprogram
met Räddningstjänst 

Projckteringskostnader 
Reducering på grund av 

överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1982/83 

1983/84 

29116 

-5416 

23700 

1984/85 

Civilför
svarssty
relsen 

38 112 
+l 000 

-5 512 

33600 

Före
draganden 

35412 
+I 000 

-5512 

30900 

Den planerade verksamheten har i stort sett kunnat genomföras. 

Budgetåret 1983/84 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. 

Budgetåret 1984/85 

Cil'i(fi'irsrnrsstyrelsen beräknar ett mcdelsbchov av 33.6 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85 enligt vad som framgår av sammanställningen över 

kostnader och mcdelsbehov. För objekt som har påbörjats eller avses 

påbörjas före den I juli 1984 beräknas ca 29 milj. kr. För projekteringskost-
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nader beräknas I milj. kr. Återstående medelsbehov hänför sig till de nya 

objekt som avses påbörjas under budgetåret 1984/85. bl. a. en lektionssals

och administrationsbyggnad i Rosersberg. Av det beräknade medclsbcho

vet h~inför sig 12 milj. kr. till kostnader för investeringar i Sandö för den 

utbildningsverksamhet som nämnden för u-landsutbildning bedriver där. 

Denna kostnad bör inte belasta utgiftsramcn för civilförsvaret. 

Föredragandens ö1·en·äganden 

Min beräkning av mcdclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har räknat med en senare byggstart än 

vad civilförsvarsstyrelsen föreslagit för nybyggnad av en förliiggnings

byggnad med fritidslokaler i Sandö. I enlighet med vad jag har förordat 

under avsnittet 6.5 Ekonomiska resurser för civilförsvaret (s. 129i bör 7.8 

milj. kr. som avser anskaffning av lokaler för den utbildningsverksamhet 

som n:1mndcn för u-landsutbildning bedriver vid skol- och forrådsanlägg

ningen i Sandö inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. Jag förordar att 

medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 

Anskajji1ingsplan (I 000-ta/ kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

82-01-01 83-01-01 83-06-30 198Y84 1984/85 

A. f'iiretag p<lbö1judc 
fiirc 1983-07-01 

I. Slutförda men ännu 
inte slutn:dovisade 
objekt 15 380 15 380 14655 661 M 

:?.. Roscrsbcrg. !':ybyggnad 
av en materielvards-
byggnad 3000 3400 :?.926 47:?. 2 

3. Rosersherg. Nybyggnad 
av en stabsspclshygg-
nad 4500 4300 3921 377 2 

4. Revinge. Om- och till-
byggnad av mat-
inr~illningcn 5200 5 200 4625 574 

.'i. Revingchy. l'ybyggnad 
uv stabsspelsbyggnad 4250 3 300 2248 I 000 5~ 

6. Skövde. Nybyggnad av en 
utbilJningsanläggning 17600 16600 6387 6200 4000 

7. Diverse ohjekt :?.1822 21 380 13976 6883 521 

Summa.'\ 71752 69560 48738 16167 4642 

Bygg- hirdig-
start stäl-
ar-man. !ande 

ar-mån. 

81-11 82-08 

81-11 82-08 

81-12 82-07 

82-IO 83-06 

83-02 83-12 
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Objekt Kostnads ram Medelsförhrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

82-01-01 83-01-01 83-06-30 \9!n/84 1984i85 

B. Förl'/ag påhiiljmie 
eller m·sedda all 
pähii1jas 1983184 

8. Sandö. Nybyggnad av 
två förliiggningsbygg-
nader rn:h tillbyggnad 
för administrations-
och undervisnings-
lokaler 17 500 18900 91 3 500 12000 

9. Rosersberg. Nybygg-
nad av en matinrätt-
ning 13900 15100 677 2000 8000 

10. Diverse objekt 2 700 5300 4500 670 

Summa H 34100 39100 768 10000 20670 

c. Fiiretag 111·wdda 
att påhii~jas 
/9fi4!!i5 

11. Rosersherg. Nybyggnad 
av en kktionssals-
och administrations-
byggnad 21200 1400 2600 

12. Sandö. Nybyggnad av 
en förläggningsbygg-
nad med fritidslokaler 4 700 5 100 95 I 000 I 000 

13. Diverse objekt 12400 650 6500 

SummaC 4700 38700 95 3050 lO 100 

Summa A-C 110552 147 360 49601 29217 35412 

Projekteringskostnader +I 000 
Reducering på grund av 

överplanering -5517 -5 512 

Beräknat medelshchov 23700 30900 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till Ciri/fiir.1·1·ar: An.1k<i!Tning a1· anläggningar för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 30900000 kr. 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

317215 249 

513 800000 1 

579 500000 
1 Varav 150 milj. kr. på tilliiggsbudget I. 

Verksamheten under anslaget omfattar utbetalning av ersättning m. m. 

för anordnande av skyddsrum för skydd av befolkningen. 

Bcmyndigandeskuldcn under anslaget var den 30 juni 1983 I 120 118 387 

Bygg- Färdig-
start still-
clr-n1ttn. !ande 

~ir-mån. 

84-03 . 85-05 

84-04 85-05 

85-03 86-0h 

85-03 85-12 
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kr. För budgetåret 1983/84 har riksdagen lämnat ett bestiillningsbemyndi

gande om 557.3 milj. kr. och anvisat ett anslag om 513,8 milj. kr. Den 

beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1984 blir därmed 

<1120118387 + 557300000- 513800000) 1163618387 kr. 

Bemyndiganden och betalningsmede/ ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1983/84 1984/85 

Civilförsvars-
styrelsen 

Bem. Bet. Bcm. Bet. 

Skyddsrum 407 800 513800 756 500 729 500 
Kommunal planlägg-

ning m. m. 10000 10000 

Kostnader 407800 513800 766500 739500 

Korrigering av 
bcmyndigandcredo-
visningen + 166 943 

Prisreglering + 149500 +212993 

Medelsbchuv 513800 1 739500 

Bemyndigandebehov 557300 1146436 

1 Varav 150 milj. kr. på tilläggsbudgct l. 
/~-

I 
Budgetåret 1982/83 

Cil'i((örsvarsstyrelsen anmäler att tilldelade resurser har medgett en 

produktion av ca 160000 skyddsrumsplatscr. vilket i huvudsak överens

stämmer med behovet för att vara i takt med nybyggnaden av anläggningar 

och byggnader. På grund av brist på resurser har dock mot slutet av 

budgetåret skyddsrumsbesked inte kunnat lämnas i samband med viss 

planerad byggnadsvcrksamhet i småhusområden. 

Budgetåret 1983/84 

Under den förutsättningen att ett bemyndigande om 200 milj. kr. och 150 

milj. kr. i betalningsmedel erhålls på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1983/84 räknar civilförsvarsstyrelsen med att det inom ramen 

för tilldelade resurser blir möjligt att producera det antal skyddsrums

platser som behövs för att i stort sett vara i takt med den beriiknade 

nybyggnaden av anläggningar och byggnader. 

Budgetåret 1984/85 

Ci1·i(förs1·arsstyrelsen 

För budgetåret 1984/85 behövs bemyndiganden om I 146436000 kr. och 

betalningsmedel till ett belopp av 739.5 milj. kr. 

Fördelningen på objektgrupper av de bemyndiganden som begärs för 

budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983; I 000-tal kr.). 

JO Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 

Föredra-
ganden 

Bem. Bet. 

484500 569500 

10000 10000 

494500 579500 

+ 167364 

+ 121136 

579500 

783000 
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Objcktgrupp 

Ersättning för skyddsrum>byggande enligt 
32 § civilförsvarslagen 

Ersättning för skyddsrumsåtgärder enligt 
40 * civilförsvarslagen 

Funktionsskydd för 5jukvården i krig 
Tillrlittande av fel och brister 
U nderhållsbcsiktning av skyddsrum 
Skyddsplaner 

Summa 

146 

· Bemyndigande 

640000 

92000 
18000 
2000 
4500 

IOOOO 

766500 

Det sammanlagda behovet av bemyndiganden är således 766,5 milj. kr. 

enligt prisläget den I februari 1983. Av begärda bemyndiganden avses 

därutöver 212 993 000 kr. för prisreglering och 166 943 000 kr. för att korri

gera bemyndiganderedovisningen. Sistnämnda belopp har räknats fram 

enligt följande. 

Vid den redovisningsrevision av handhavandet av beställningsbemyndi

ganden som genomförts av försvarets civilförvaltning konstaterades att 

besked om att bygga skyddsrum har lämnats i en omfattning som överskri

der de bemyndiganden som stått till civilförsvarsstyrelsens disposition för 

detta ändamål. Som motiv för detta förfaringssätt har legat att en kalky

lerad del av de lämnade skyddsrumsbeskcdcn av olika skäl inte kommer 

att leda till byggande av skyddsrum. Denna del borde därför inte belasta 

bemyndiganderamen eftersom den inte innebär ett reellt betalningsåta

gande för staten. Enligt civilförvaltningens uppfattning iir detta förfarings

sätt principiellt felaktigt, eftersom varje enskilt skyddsrumsbesked kan 

komma att medföra ett reellt betalningsåtagande för staten. Därmed bör 

också varje lämnat skyddsrumsbesked räknas av mot och rymmas inom 

den bemyndiganderam som civilförsvarsstyrelsen disponerar. Det överut

nyttjande av bemyndigandena som har uppstått genom det fötfaringssätt 

som civilförsvarsstyrelsen har tillämpat uppgår till 84015000 kr. 

Den som åläggs att bygga ett skyddsrum skall få ersättning av statsmedel 

för skyddsrumskostnaderna. Ersättningen utgår med ett grundbclopp och 

tillägg till grundbcloppet. Både grundbeloppet och tilläggen är schablon

bcriiknade. Civilförsvarsstyrelsen har hittills i redovisningen mot bemyn

digandena registrerat värdet av varje lämnat skyddsrumsbesked på grund

val av grund beloppet med ett påslag av 7 % för att täcka kostnaderna för de 

förväntade tilläggen till grund beloppet. Detta står i överensstämmelse med 

den bedömning av tilläggens genomsnittliga storlek som 1975 års skydds

rumsutredning gjorde innan det nya skyddsrumssystemet infördes. Utbe

talningarna för de skyddsrum som färdigställdes under budgetåren 1981/82 

och 1982/83 visar emellertid att tilläggskostnaderna i genomsnitt är ca 15 % 

av grundbeloppet. De skyddsrumsbesked som har avräknats mot bemyndi

gandena har alltså värderats för lågt. De betalningsåtaganden som gjorts 

under perioden 1978179. - 1982/83 bedöms i verkligheten vara 83 357 000 kr. 

högre än vad som har registrerats i bemyndiganderedovisningen. 
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För budgetåret 1982/83 erhölls 11286000 kr. för litet för prisreglering av 

hemyndigandena. Delta belopp hehövs för budgetåret 1984/85. 

Tidigare erhttllna men inte utnyttjade bemyndiganden minskar bemyndi

gandebehovet för budgetåret 1984/85 med 11 715 000 kr. 

För att korrigera bemyndigandcredovisningen sa all den blir riiltvisan

de behövs således (84015000+83357000+11286000-11715000) 

166 943 000 kr. i bemyndiganden för budgetåret I 984/85. 

Vid den tidigare nämnda redovisningsrevisionen konstaterades också att 

den bemyndigandeskuld som redovisats av civilförsvarsstyrelsen i arsre

dovisningen för budgetåret I 981/82 inte är riilt visande. Civill'örsvarsstyrel

sen hemställer därför att bemyndigandeskulden den 30 juni 1982. som i 

prop. 1982/83: 100 (bil. 6 s. 200) anges till 837403637 kr.. räknas upp med 

11707000 kr. till 849110637 kr. 

13etalningsmedlen avses för att betala ersättning m. m. för den anskaff

ning av skyddsrum som har beställts med stöd av tidigare liimnade bemyn

diganden. 

Föredragandl:'ns ii1·en·iigand<'11 

Min beräkning av bemyndigande- och medelsbehovet framgår av sam

manställningen öwr bemyndiganden och betalningsmedel. 

Jag har tidigare under avsnittet 6.4 Civilförsvarets fortsatta utveckling 

(s. 125J förordat att några bemyndiganden för skyddsrum i småhusområ

den inte skall beräknas för budgetåret 1984/85. Vidare har jag inte beräknat 

några bemyndiganden för den av civilförsvarsstyrelsen planerade moderni

seringen av ett antal stora och medelstora s. k. befolkningsskyddsrum. 

Denna modernisering får uppskjutas till ett senare budgetår. I övrigt räknar 

jag med att de bemyndiganden som jag har beräknat skall vara tillräckliga 

för att det skall bli möjligt all bygga skyddsrum i stort sett i takt med. 

· nyproduktionen av anläggningar och byggnader och för att därutöver byg

ga ett antal skyddsrum utan '\amband med sådan nyproduktion för att 

avhjälpa en del av de allvarligaste bristerna på skyddsrumsplatser i de 

största städernas innerområden. 

För korrigering av bemyndiganderedovisningen har jag beräknat 

167 364000 kr.. varav 11707000 kr. avser korrigering av bemyndigande

skulden den 30 juni 1982. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanstiillningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1985 I 367 I 18 387 kr. Detta belopp 

bör emellertid justeras med hänsyn till den beräknade tilldelningen av 

prisreglcringsmedel för budgetåren 1983/84 och 1984/85. Den beräknade 

bemyndigandeskulden den 30juni 1985 blir diirmed ca 1240 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfö· riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för anskaff

ning av skyddsrum för befolkningen inom en kostnadsram av 

783000000 kr.. 

2. till Ciri!fi.ir.1Tar: Skyddsrum för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 579 500 000 kr. 
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G 4. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

1982i83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 forslag 

110000000~ 

1000000003 

148 

1 Utgifkrna redovisas under övriga anslag inom utgithramarna for civilförsvar 
utom skvddsrum och skvddsrum. 
~ Hiirav.avscr 53 milj. ki. civilförsvar utom skyddsrum och '57 milj. kr. skyddsrum. 
' I Jiirav avser 38 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och 62 milj. kr. skyddsrum. 

Anslagen inom civilförsvaret lir för budgetåret 1984/85 beräknade i pris

och löneläget februari 1983. Anslaget Reglering av prisstegringar för civil

försvaret är a"vsett att täcka sådana pris- och löneökningar som inträffar 

från februari 1983 intill utg{mgen av budgetåret 1984/85. Detta innebiir att 

ungefär tvä års pris- och löneökningar räknas in i anslaget. Anslaget iir ett 

s. k. Uickningsanslag som inte skall belastas. 

Uudgetårct 1982/83 

Riksdagen har för budget{iret 1982/83 anvisat 90 rililj. kr. till reglering av 

prisstegringar för civilförsvaret. varav 47 milj. kr. för civilförwar utom 

skyddsrum och 43 milj. kr. för skyddsrum. 

Riksdagen har vid 1981/82 års riksmöte beslutat att ett nytt priskumpen

sationssystem - försvarsprisindcx (FPI) ·-skall införas för civilförsvar 

utom skyddsrum (prop. 1981/82: 102 bil. 2 s. 47. FöU 18. rskr 374). för 

anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum sker prisrcgleringen under löpande 

budgetår enligt netloprisindex (N PI). 

Resultatet av beräkningarnP. av N PI tKh FPI för budgeti"irct 1982/83 

framg~lr av följande sammanst<illning I februari 1981 = 100). 

Augusti l\ovc:mhcr fL·bruari f\.1<\i Mc:deltal 
1982 1982 1983 1983 1982i83 

!\PI 112.59 115.98 1111.75 118.87 I lh.05 
FPI 111.47 113.68 115.54 118.51 114.1)0 

Bort"sett från pri~rcgleringsanslaget var summan av de rambundna ansla

gen till civilförsvar utL1lll skyddsrum för budgetitret 191.\2/83 J 12. 7 milj. kr. 

För prisreglcring av anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom 

skyddsrum disponerades alltsä ({).148 x 312.7! avrundat 4<d milj. kr. Frim 

detta belopp skall emdlertid dras 2.6 milj. kr. p{t grund av överutnyttjande 

av utgiftsramen för budgetåret 1981/82 (prop. 1982/83: 100 bil. 6 s. 176. 

Föl.I 9. rskr 271). 

För prisreglering av anslagen inom utgithrarncn for civilförsvar utom 

skyddsrum disponerades allts2i totalt (4fd - 2.6) 4>.7 milj. kr. 

Regeringen har i december 191.\2 samt mars och juni 1983 beslutat om 

överskridande av anslaget G 1. Civilfi.irsvar p~t grund av pris- och löneök-
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ningar m. m. Genom besluten har sammanlagt 44.2 milj. kr. ställts till 

förfogande för ändamål som avses med anslaget. 

Utgiftsramen för skyddsrum (anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum) 

uppgick till 270,5 milj. kr. För prisreg\ering av anslaget till skyddsrum 

disponerades alltså <O, 1605 x 270.5) avrundat 43,4 milj. kr. 

Regeringen har i december 1982 samt mars och juni 1983 beslutat om 

överskridande av anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum på grund av pris

och löneökningar m. m. Genom besluten har sammanlagt 40.6 milj. kr. 

ställts till förfogande för ändamål som avses med anslaget. 

Budgetåret 1983/84 

Hittills beräknat indextal för FPI (februari 1982 = IOOJ utgör för augusti 

1983 108,5. Det beräknade indextalet för NP! (februari 1982 = 100) utgör 

för augusti 1983 109.17. Under budgetåret skall index tal beräknas även för 

november 1983 samt för februari och maj 1984. 

Regeringen föreslog i oktober 1983 i propositionen om vissa ekonomisk

politiska åtgärder m. m. (prop. 1983/84: 40 bil. 2 s. 2. FöU 7. rskr 88) bl. a. 

att för år 1984 begränsa priskompensationen av utgiftsramarna för civilför

svaret till högst den förutsatta inflationsnivån. dvs. till 4%. 

Budgetåret 1984/85 

Under avsnittet 6.5.2 Ramberäkningar för budgetåret 1984/85 m. m. (s. 

129) har jag angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och 

löneökningar för nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört där 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering av prisstegringar för civi/fiirsl'(iret för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 100000000 kr. 
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7 Det ekonomiska försvaret 

7. l Inledning 

Försörjningsberedskap är ett uttryck för landets försörjningsförmåga vid 

kriser och i krig. Försörjningsberedskapen bygger väsentligen på det freds

tida samhällets resurser och förmåga till snabb anpassning och omställning 

vid olika krissituationer. Kompletterande beredskapsåtgärder krävs emel

lertid för att en tillfredsställande försörjningsberedskap skall kunna upp

rätthållas. De berör många områden såsom råvaruförsörjning. industriell 

förädling, handel, försörjning med energi och arbetskraft. transportverk

samhet, väghållning, post- och bank väsende, försäkringsverksamhet m. m. 

Under de senaste decennierna har förutsättningarna förändrats när det 

gäller möjligheterna att upprätthålla en tillräcklig försörjningsberedskap. 

Strukturomvandlingen inom näringslivet och samhället i övrigt har innebu

rit att sårbarheten inom vissa sektorer har ökat. Samhällets komplexitet 

och olika funktioners inbördes beroende gör det allt svårare för ansvariga 

myndigheter att följa utvecklingen och vidta erforderliga beredskapsåt

gärder. Av detta skäl och med hänsyn till kostnaderna hlir det därför allt 

angelägnare att prioritera användningen av resurserna för att i görligaste 

mån trygga de oundgängliga behoven. I största möjliga utsträckning får 

näringslivets och det övriga samhällets egen förmåga utnyttjas för att lösa i 

kristid förekommande uppgifter. 

De åtgärder som vidtas i fred inom olika sektorer och funktioner i 

samhället för att Sverige skall ha en tillfredsställande försörjningsförmåga i 

kriser och krig sammanfattas i begreppet ekonomiskt försvar. Många myn

digheter. organisationer och företag blir därmed berörda av beredskaps

planeringen. Detta ställer krav på en god samordning så att beredskapsåt

gärderna blir balanserade inom och mellan olika sektorer. 

Inom det ekonomiska försvaret tillämpas programplanering. I plane

ringssammanhang indelas verksamheten inom det ekonomiska försvaret i 

ett antal försörjningsområden - s. k. program. 

Inom regeringskansliet berör verksamheten flera olika departement. 

Försvarsdepartementet samordnar denna verksamhet. Under regeringen 

ligger ansvaret för planering och samordning på ett 20-tal centrala myndig

heter. Beredskapsförberedelser genomförs också på regional nivå av lan

dets sex civilbefälhavare. 24 länsstyrelser och av centrala myndigheters 

läns- och distriktsorganisationer. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFJ samordnar på myndighets

nivå hela det ekonomiska försvaret. Inom livsmedelsområdet. energiområ

det och transportområdet har statens jordbruksnämnd, ÖEF, resp. trans

port rådet samordningsansvar. 

Riksdagen har genom 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 3. 

FöU 18, rskr 374) fastställt följande övergripande mål för det ekonomiska 

försvaret. 
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"Verksamheten inom det ekonomiska försvaret skall. genom komplette

ring av det fredstida samhällets resurser och förberedelser för dess om

ställning, skapa en sådan försörjningsberedskap att individens överlevnad 

och samhällets funktion kan tryggas om vi helt eller delvis blir hänvisade 

till egna försörjningsresurser. 

Tillgången på oundgängligen nödvändiga förnödenheter och tjänster 

skall säkerställas genom en väl avvägd beredskap inom och mellan de olika 

försörjningsområdena. 

Samhällets resurser skall kunna sättas in på det sätt som i varje enskilt 

läge bedöms ge den bästa effekten, när det gäller att mildra påfrestningar

nas konsekvenser för landet. Resurserna skall härvid fördelas med beak

tande av att befolkningens och de olika samhällsfunktionernas behov av 

resurser kan förändras efter hand som ett kris- eller krigsläge utvecklas." 

I 1982 års försvarsbeslut framhölls särskilt vikten av att prioritera ound

gängliga" behov inom försörjningsområdcna livsmedel. beklädnad, värme.· 

hälso- och sjukvård samt härför erforderliga stödfunktioner. Vidare beto

nades betydelsen av att den administrativa. organisatoriska och personella 

handlingsberedskapen hos berörda myndigheter och i näringslivet förbätt

ras samt att olika alternativ till den alltmer kostnadskrävande lagringen 

prövas. 

Beträffande uppsatta försörjningsmål och antaganden om försörjnings

krisers karaktär och längd konstaterades att de utgör grundläggande plane

ringsförutsättningar för det ekonomiska försvaret samt att statsmakternas 

anvisningar till myndigheterna i dessa hänseenden är olika i fråga om 

skilda program. 

När det gäller eventuella krisers karaktär och förlopp konstaterades att 

det är omöjligt att mer exakt förutse dessa. I planeringen är det därför av 

vikt att upprätthålla en viss flexibilitet så att inte låsning görs till vissa 

bestämda krisfall. För bedömning av behovet av bcrcdskapslager kan det 

dock vara nödvändigt att bygga på förutsällningar om tidsförhållanden och 

möjlig krisimport. Planeringen av lagringen bör i sådana fall i princip utgå 

från ca ett års krisförbrukning i den mån inte andra försörjningsvägar kan 

utnyttjas. 

I prop. 1982/83: 130 om åtgärder för tekoindustrin, m. m. redogjordes för 

planeringsnormerna, dvs. antaganden om försörjningsuthållighet, försörj

ningsstandard och kristida utrikeshandel. inom de oundgängliga försörj

ningsområdena livsmedel. beklädnad, värme samt hälso-.och sjukvård. 

Det framkom härvid att det föreligger en viss brist på enhetlighet i dessa 

normer. I propositionen framhölls att en sådan brist på enhetlighet är 

naturlig när det gäller försörjningsstandarden men att det är angeläget att 

det finns en för dessa försörjningsområden gemensam grundsyn i fråga om 

försörjningsuthålligheten och den kristida utrikeshandelns omfattning. 

Riksdagen hade inte någon erinran mot vad som anförts (NU 42, rskr 321). 

När det gäller fredskriser begränsades det ekonomiska försvarets upp

gifter i försvarsbeslutet. 
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7 .2 Det ekonomiska försvarets fortsatta utveckling 

7 .2.1 Inledning 

Regeringen utfärdade i mars 19~3 anvisningar för programplanering för 

perioden 1984/85-1988/89 och för anslagsframställningar för budgetåret 

1984/85 för det ekonomiska försvaret. Planeringen skulle syfta till att ge 

underlag för inriktningen av det ekonomiska försvaret under den kom

mande femårsperioden. 

Kommerskollegium. överstyrelsen för ekonomiskt försvar, riksförsäk

ringsverket, post verket. statens järnvägar. vägverket. sjöfarts verket. luft

fartsverket. transportrådet, generaltullstyrelsen, försäkringsinspektionen. 

statens krigsförsäkringsnämnd. statens krigsskadenämnd. statens pris- och 

kartellnämnd, lantbruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd. statens livs

medelsverk, arbetsmarknadsstyrclsen. nämnden för vapenfriutbildning 

och statens vattenfallsverk skulle delta i programplaneringen. Riksbanken 

skulle beredas tillfälle att delta. 

Det uppdrogs åt ÖEF att leda och samordna programplaneringen. 

Programplaneringen skulle dokumenteras av ÖEF i en programplan för 

ekonomiskt försvar. 

Planeringen skulle omfatta all verksamhet inom det ekonomiska försva

ret oavsett finansieringsform. I fråga om drift- och förvaltningskostnader 

skulle planeringen utgå från vad som angavs i regeringens anvisningar den 

17 februari 1983 för myndigheternas anslagsframstiillningar. I avvaktan på 

regeringens ställningstagande till resultatet av den särskilda översynen av 

oljelagringsprogrammet skulle ÖEF översiktligt redovisa underlag för de 

investeringar inkl. följdkostnader av engångskaraktär (inlagringskost

nader) som krävs för att fullfölja lagring av råolja. gasol. flygdrivmedcl och 

nafta enligt prop. 1982/83: 100 (bil. 14). För övriga åtgiirder- industriella 

åtgärder. anskaffning av varor. materiel och anläggningar samt åtgärder för 

att förbättra handlingsbcrcdskapen - angav regeringen en särskild medcls

ram för budgetåret 1984/85 på 270 milj. kr. Det uppdrogs åt ÖEF att 

i samråd med övriga myndigheter lämna förslag till fördelning av medelsra

men och redovisa behov av bemyndiganden för perioden. För programmet 

Beklädnad m. m. skulle av medelsramen reserveras 128 milj. kr. För bud

getåren 1984/85 - 1987/88 skulle för varje budgetår planeras åtgiirdcr inom 

en motsvarande mcdelsram som för budgetåret 1984/85. På bcklädnadsom

rådct skulle dock ÖEF för budgetåren 1986/87-1988/89 endast översiktligt 

redovisa medelsbchovet. 

Mot bakgrund av vad som anfördes i prop. 1982/83: 130 uppdrogs åt 

ÖEF att översiktligt granska nu gällande plancringsnormer inom det eko

nomiska försvaret och redovisa resultatet i samband med programplanen. 

ÖEF överlämnade i september 1983 i samråd med berörda myndigheter 

programplan för ekonomiskt försvar till regeringen. 
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7 .2.2 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Ö1,ersyn av gällande planeringsnormer 

I enlighet med anvisningarna för programplaneringen har ÖEF sett över 

gällande planeringsnormer inom det ekonomiska försvaret och lämnat 

vissa preliminära förslag. 

ÖEF konstaterar att flera av de beredskapsåtgärder som vidtas är tämli

gen oberoende av kvantitativt underlag rörande t. ex. importnivåer och 

krislängd. Detta gäller bl. a. de åtgärder som vidtas för att höja handlings

bercdskapcn. För bedömning av behovet av beredskapslagring, försörj

ningsviktig produktionskapacitet och förberedelser för omställningsåt

gärder behövs emellertid kvantitativa uppgifter. 

Följande planeringsnormer bör enligt ÖEF preliminärt gälla härvid lag. 

- För varor där inhemska substitut planeras skall de oundgängliga beho

ven säkras under omställningsperioden. 

- För sådana varor som saknar inhemska substitut skall de oundgängliga 

behoven för ett år säkras. 
- Omställningar skall inte planeras eller förberedas om de ger effekt först 

efter längre tid än tre år. 

- Vid beräkningar av lagringsbehov skall "gripbara kommersiella lager" 

och "krisimport" frånräknas. Som "gripbart kommersiellt lager" skall 

man räkna den lägsta lagervolymen under året minus en månads fredsför

brukning. 

- Endast bedömd ransonerad förbrukning på krisnivån tas med. Ingen 

hänsyn skall tas till att den verkliga totalförbrukningen i en kris kan 

komma att ligga högre. 

- För det första krisåret skall krisimporten generellt räknas som 20 % av 

den normala fredstida importen. För de efterföljande två åren antas impor

ten utebli. Det generella antagandets tillämplighet för varje enskild vara 

skall dock prövas med hänsyn till bl. a. leverantörsländernas belägenhet 

m. m. och förekomsten av eventuella krishandelsavtal. Variationer i fråga 

om antagen krisimport kan således vara välmotiverade. Under hela peri

oden skall utri~eshandelskapaciteten hållas på så hög nivå som möjligt. 

lnrikt ning av. heredskapsåtgiirderna 

ÖEF föreslår att försörjningsberedskapen inriktas mot åtgärder som 

syftar till att upprätthålla handlingsberedskapen och den inhemska produk

tionskapaciteten, att förbereda omställningar vid kris och att anskaffa 

sådan materiel som inte efterfrågas i fred men som snabbt erfordras i krig. 

Ett minskat beroende av beredskapslagring eftersträvas även om sådan 

också i fortsättningen blir betydelsefull. 

Genom övningar och spel skall handlingsberedskapen, dvs. förmågan att 

förutse och hantera kriser, uppövas. Detta innebär att personal både i 

myndigheter och i företag med ansvar för verksamheten i kriser och krig 
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skall utbildas. Personalen måste ges ökad förmåga att utnyttja de samlade 

resurserna efter lägets krav. Denna förmåga måste övas redan i fred vid 

återkommande övningar och spel av skilda slag. På så sätt skapas också en 

bättre förståelse för försörjningsberedskapens krav i den fredstida verk

samheten. 

Den bästa försörjningsförmågan nås om vi själva inom landet kan tillver

ka det vi behöver. Det är därför särskilt angeläget att säkerställa försörj

ningsviktig inhemsk produktionskapacitet inom de viktigaste områdena. 

Detta kräver ekonomiska insatser inom vissa branscher .som i dag har 

lönsamhetsproblem. 

Sveriges behov av varor tillgodoses i normala fall till stora delar genom 

import. Önskvärd försörjningsförmåga i kriser och krig måste i största 

möjliga utsträckning uppnås genom att utnyttja inhemska resurser. Detta 

bör vara möjligt inom många områden, men kräver omställningar av vari

erande omfattning. En viktig beredskapsåtgärd är därför att söka finna 

inhemska substitut till insatsvaror som normalt importeras. Det är viktigt 

att erforderliga omställningar för kriser och krig förbereds i fred. 

I de fall försörjningen inte helt kan tryggas med inhemska resurser eller 

genom förberett handelsutbyte i kriser, blir det nödvändigt att bygga upp 

beredskapslager. Det är av kostnadssk~ll viktigt att hålla beredskapslager

nivån så låg som möjligt och söka ytterligare alternativ till lagring. Bered

skapslagring kommer emellertid under överskådlig tid fortfarande att vara 

nödvändig och av betydande omfattning. Det är alltid nödvändigt att 

beredskapslagra sådana viktiga varor för vilka inhemska substitut saknas. 

Dessutom kan behov av viktiga insats- och råvaror under den inledande 

perioden av en kris endast tillgodoses genom lagring, innan omställning har 

kunnat ske till inhemsk produktion. 

Särskild materielanskaffning bör genomföras för transpor~sektorns olika 

grenar, bl. a. för att trygga försvarsmaktens behov av transporter vid 

mobilisering och koncentrering. I övrigt måste viss materiel anskaffas för 

prioriterade delar av tjänstesektorn (post. bank, försäkringsväsende 

m.m.). 

7.2.3 Föredragandens överväganden 

ÖEF har i sin programplan lämnat ett preliminärt förslag till nya plane

ringsnormer för det ekonomiska försvaret. Förslaget bereds f. n. i rege

ringskansliet. Jag avser återkomma till regeringen i denna fråga våren 1984 

i anvisningarna för programplaneringen inom det ekonomiska försvaret. 

Jag kan emellertid redan nu konstatera att det genomförda studiearbetet 

visar på behovet av en fortsatt och fördjupad analys. Detta gäller bl. a. 

inriktningen av planeringen på neutralitets- resp. krigsfall samt frågan om 

en grundsyn för den kristida utrikeshandeln. 

ÖEF:s redovisning av inriktningen i stort av beredskapsåtgärderna över-
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ensstämmer med de principer som fastslogs i 1982 års totalförsvarsbeslut. 

Jag finner inte anledning att förorda någon ändring härvidlag. 

Jag kommenterar i det följande de olika programmen utifrån det förslag 

som har lämnats i programplanen för ekonomiskt försvar. Mer detaljerade 

ställningstaganden görs under resp. huvudtitlar vid behandlingen av de 

berörda myndigheternas anslagsframställningar. 

Programmet Lil'smedel 

Programmet omfattar frågor om försörjningen med livsmedel. foderme

del. utsäde. fettråvaror samt handelsgödsel- och bekämpningsmedel. Sta

tens jordbruksnämnd har programansvar. 

I försvarsbeslutet anges att minimibehovet av livsmedel måste kunna 

tillgodoses med hög säkerhet även i långvariga försörjningskriser. I pro

gramplanen framhålls att den grundläggande beredskapsåtgärden är att 

förbereda en omställning av livsmedelsproduktionen till i huvudsak 

självförsörjning. Främst för att klara en omställningsperiod krävs bered

skapslagring samt förbättrad handlingsbcrcdskap. Möjligheterna att finna 

alternativ till beredskapslagringen skall prövas. 

·Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att före

slå att 44,7 milj. kr. ur den särskilda medclsramen för ekonomiskt försvar 

anslås för beredskapslagring av livsmedel. fodermedd samt gödsel- och 

bekämpningsmedel. Jag tillstyrker förslaget och finner efter samråd med 

chefen för jordbruksdepartementet att de åtgärder som föreslås i program

planen i huvudsak ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

Programmet Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor om försörjningen med beklädnadsvaror 

samt övriga textil-, läder- och skinnvaror. ÖEF har programansvar. 

Enligt programplanen skall bl. a. utvecklingsarbete för att förbereda 

ransonering genomföras och förhandlingar med företag om fleråriga avtal 

avseende beredskapslån fortsätta. Målet är att stärka försörjningsbered

skapen. främst inom den grundtextila industrin och skoindustrin. 

Beredskapsläget 

ÖEF lämnar i september varje år rapport om beredskapsläget på teko

och skoområdena. I rapporterna jämförs behovet av produktion under en 

treårig krisperiod, beräknat med utgångspunkt i gällande planerings

normer, med möjlig produktion under sammä period. Hänsyn tas därvid 

till bl. a. den ökning av industrins skiftgång som bedöms möjlig i en 

krissituation. 

ÖEF:s bedömning i den senaste rapporten i september 1983 sammanfat

tas i följande tabell (intagen på s. 156). Alternativ I grundas på den 

skiftgångsökning som tidigare har bedömts möjlig, medan alternativ 2 

avser en mer pessimistisk bedömning som ÖEF under senare år ansett 
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vara mer realistisk. Beredskapsläget uttrycks i tabellen som möjlig produk

tion i procent av behov av produktion. 

Varuområde 

Ii:ko 
Tung konfektion 
Uill konfektion 
Strumpor !huvudsakligen svenskt garn) 
Egcntlig·väv 
Trikåväv (svenskt medelfint garn) 
Kam- och kardgarn 
Bomullsgarn 

Skor 
Läderskor· 
Gummistövlar 

Alternativ I Alternativ 2 

98 79 
92 78 
77 60 

15:! 123 
157 157 
100 58 
113 93 

138 113 
81 81 

Endast obetydliga förändringar har inträffat sedan ÖEF:s bedömning i 

februari 1983 vilken redovisades i prop. 1982/83: 130 om åtgärder för te

koindustrin, m. m. 

För läderskoindustrin har statsmakterna i särskild ordning beslutat om 

den försörjningsberedskapspolitiska ambitionen. Enligt riksdagsbeslut 

våren 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 14, NU 47. rskr 279) skall det sålunda 

vara ett riktmärke för försörjningsberedskapen att upprätthålla en årlig 

produktion om 2-2.5 milj. par läderskor. Produktionen uppgick år 1982 till 

knappt 2.4 milj. par. 

Genomfört utredningsuppdrag 

Sedan år 1972 gäller i fråga om upphandling bestämmelser (kbr 

1972-12-15) som innebär att sådana myndigheter som upphandlar teko- och 

lädervaror samt skor i vissa fall inför större upphandlingar skall samråda 

med ÖEF. 

Genom beslut av riksdagen hösten 1975 (prop. 1975/76: 57, NU 15. rskr 

107) bemyndigades regeringen bestiimma att ÖEF i vissa upphandlings

ärenden skall kunna fatta beslut om särskilt stöd. s. k. försörjningsbered

skapsstöd, som under vissa förutsättningar skall kunna utgå för att täcka 

kostnader vid sådan upphandling. Stödet kan utgå vid statlig, kommunal 

och landstingskommunal upphandling. Det årliga stödet har under de se

naste budgetåren uppgått till 8 milj. kr. 

Regeringen föreskrev i januari 1976 att ÖEF. efter samråd med arbets

marknadsstyrelsen. statens industriverk och annan berörd myndighet, för 

besluta att försörjningsberedskapsstöd kan utgå i de fall merkostnaden vid 

inköp från svensk tillverkare uppgår till högst 100000 kr. eller högst 20% 

av inköpssumman. Föreligger skiljaktig mening mellan myndigheterna el

ler finns tvekan om att ett beslut är förenligt med Sveriges internationella 

åtaganden, skall ärendet hänskjutas till regeringen för avgörande. 
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Regeringen uppdrog våren 1982 åt ÖEF att utvärdera försörjningsbered

skapsstödet. ÖEF har i september 1983 till regeringen lämnat en rapport. i 

vilken ÖEF framhåller att stödet i sin nuvarande tillämpning är av margi

nell betydelse för att säkra försörjningsberedskapen inom beklädnadspro

grammet och att argumenten mot en fortsatt tillämpning av försörjnings

beredskapsstödet enligt nuvarande system väger tyngre än argumenten 

för. Mot bakgrund härav föreslår ÖEF att reglerna för stödet behålls men 

att ÖEF får avgöra frågan om försörjningsheredskapsstöd utan ansökan 

från upphandlande organ samt att medel som för.budgetåret 1983/84 och 

tidigare budgetår har anvisats för beredskapsstöd även får användas för 

beredskapslån. 

ÖEF:s rapport har remissbehandlats. Den övervägande delen av remiss

instanserna är positiva till ÖEF:s förslag. 

/,0. Bekliid11adsarhetarnas .f('irlm11d och T<"xtilråd1"tll\01tfektio11si11d11-

strifiirminge11 motsiitter sig _förslaget med likartad argumentation. Man 

anser bl. a. att ÖEf har underskattat stödets betydelse för enskilda före

tag. 

S1·enska tekoi11d11str(föreni11ge11 anser att det är tveksamt om ÖEF en

sam skall få avgöra om en offentlig upphandling bör bli föremål för en 

behandling enligt befintliga regler för försörjningsberedskapsstöd. 

Landsti11g.1:fiJrlmnJet framhåller risken för en ökad administrativ ledning 

och för att landstingen kommer att minska upphandlingen i Sverige. 

Del är enligt min mening angeläget att de resurser som siitts in för att 

stärka försörjningsberedskapen fördelas på olika slag av åtgärder på ett 

sf1dant säll att den samlade effekten på försöi:iningsberedskapen bl_ir så 

stor som möjligt. Beredskapslånen och försörjningsberedskapsstödct är 

två av de instrument som används på heklädnadsområdet. ÖEF kan enligt 

min mening bäst bedöma i vilken utsträckning den ena eller den andra 

åtgiirden i det enskilda fallet ger den bästa effekten frän försörjningsbered

skapssynpunkt. De medel som jag i det följande beräknar för beredskaps

liln inom beklädnadsområdet hör därför också få användas för försörj

ningsberedskapsstöd. Sammanlagt bör dock för budgetåret 1984/85 få utgå 

högst 8 milj. kr. för försörjningsberedskapsstöd. 

Åtgärder för aft trygga försörjningsberedskapen 

För beklädnadsprogrammet kommer jag i det följande att för budgetilret 

1984/85 förorda en bemyndiganderam för hercdskapslån om 70 milj. kr. Jag 

kommer vidare att beräkna 122.5 milj. kr. för olika slag av industriella 

{itgärder. Härav beräknar jag 103 milj. kr. för tekoområdet. varav 72.5 

milj. kr. för främst spinning och vävning. och 16.5 milj. kr. för skoområdet. 

Det totala anslagsbehovet uppgår till 107.5 milj. kr. Härvid har hänsyn 

wgits till att 15 milj. kr. av anslagsbehovet kan tillgodoses frän reserva

tioner och deponerade medel i enlighet med vad som föreslogs i prop. 

t 983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska ätgärder. m. m. 
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Jag finner att de åtgärder som inom den angivna planeringsramen före

slås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamhe

ten. 

Programmet Energi 

Efter samråd med statsrådet Dahl vill jag anföra följande. 

Programmet indelas i två delprogram. Bränslen och drivmedel m. m. och 

Elkraft. ÖEF har samordnande programansvar. 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor om försörjningen med bränslen och 

drivmedel samt smörjmedel. ÖEF har programansvar. 

Enligt programplanen skall bl. a. ske vidareutveckling av vissa ransone

ringssystem. planläggning för inhemska bränslen inom uppvärmningsom

rådet samt utveckling av beredskapen vad gäller naturgas. kol. kärnbränsle 

m.m. 

I enlighet med beslutet om det löpande oljelagringsprogrammet (prop. 

1980/81:90 bil. 3. FöU 21. rskr 281) tillsattes våren 1982 en särskild 

utredning för översyn av programmet (Dir. 1982: 54. 1982: 99 och 1983: 52). 

Utredningen lämnade i oktober 1983 delbetänkandet (Os I 1983: 22) 

Tvångslagring av olja och kol. Utredningen kommer i början av år 1984 att 

redovisa sitt slutbetänkande innefattande bl. a. förslag till nya lagringsmitl 

inom oljeområdet. 

I enlighet med vad som anmäldes i samband med 1982 års försvarsbeslut 

tillkallades våren 1982 en utredning som skall lämna lagförslag om bered

skapslagring av ångkol och naturgas (Dir. 1982: 53 ). Utredningen har även i 

uppdrag att överväga formerna för fastställande av den s. k. oljeavgiftens 

storlek i samband med tvångslagringen av olja (Dir. 1982: 20). Utredningen 

beräknas lämna sina förslag våren 1984. 

Statsrådet Dahl kommer våren 1984 att i siirskild proposition lämna 

förslag till inriktning av försörjningsberedskapen inom energiområdet: I 

avvaktan härpå kommer statsrådet Dahl senare denna dag att för budget

året 1984/85 föreslå ett jämfört med innevarande budgetår oförändrat be

lopp av 1094985 000 kr.. varav 2,2 milj. kr. för bl. a. förprojektering av 

viirmeverk för eldning med inhemskt bränsle i en krissituation. För det 

senare ändamålet har ÖEF föreslagit att 7 .5 milj. kr. anvisas ur den särskil

da medelsramen för ekonomiskt försvar. Statsrådet Dahl avser att lämna 

förslag i enlighet härmed i den proposition som jag nyss har nämnt. 

Delprogrammet Elkraft 

Delprogrammet omfattar frågor om försörjningen med elektrisk energi. 

Statens vattenfallsvt:rk har programansvar. 

Enligt programplanen ske.Il bl. a. beslutsunderlag tas fram angt1ende 

kiirnkraftcns utnyttjande under bcrcdskapstillstånd och krig. Vidare avses 

kärnkraftens uthållighet under långvariga kriser studeras. 
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Jag finner, efter samråd med statsrådet Dahl, att de åtgärder som före

slås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamhe

ten. 

Ö1·riga fiirsiirjningsl'iktiga 1'aror 

Programmet indelas i två delprogram, Kemis_ka produkter m. m. och 

Metaller m. m. ÖEF har programansvar. 

Delprogrammet Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor om försörjningen med andra mineraler 

än metaller, trävaror, massa. papp och papper. grafiska produkter, nafta, 

gummi och plaster samt övriga kemiska produkter. dock ej läkemedel. 

Enligt programplanen kommer arbetet all inriktas på utredningar om 

möjligheterna att finna andra beredskapsåtgärder än lagring, främst ersätt

ningsproduktion. Vidare avses bl. a. gjorda åtaganden i syfte att behålla 

och även utveckla inhemsk produktion fullföljas. 

Riksdagen beslöt våren 1982 om en utökad beredskapslagring av nafta 

för fredskris- och avsparrningssituationer (prop. 1981182: 102 bil. 3, FöU 

18, rskr 374). Beslutet innebar att 100000 m' skulle inlagras vart och ett av 

budgetåren 1982/83-1985/86 och 55 000 m-1 budgetåret 1986/87, dvs. totalt 

455000 m'. För ändamålet har riksdagen för budgetåren 1982/83 och 

1983/84 beviljat 139 resp. 160 milj. kr. ÖEF har för budgetåret 1984/85 

föreslagit att 140.7 milj. kr. anslås. 

I propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 

1983/84: 40 bil. 2) anmälde jag att ÖEF har reviderat försörjningsplanen för 

nafta och att denna plan skall utgöra en del av underlaget för utredningen 

rörande översyn av det löpande oljelagringsprogrammet som i början av år 

1984 kommer att lämna förslag till reviderat mål för beredskapslagring av . 

nafta. Mot bakgrund hiirav bör utredningens rapport avvaktas innan för

slag lämnas riksdagen om ytterligare medel för beredskapslagring av nafta. 

Jag kommer i det följande att för budgetåret 1984/85 förorda en bemyndi

ganderam för beredskapslån om 30 milj. kr. samt att 31, I milj. kr. ur den 

särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar beräknas för industriella 

åtgärder. försök med lagring i företagens regi. omställningsåtgärder m. m. 

Anslagsbehovet uppgår till 11, I milj. kr. Hänsyn har därvid tagits till att 20 

milj. kr. av anslagsbehovet kan tillgodoses från n.:scrvationer och depone

rade medel i enlighet med vad som anfördes i prop. 1983/84: 40 om vissa 

ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. 

Jag finner att de åtgärder som inom den angivna planeringsramen före

slås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning a"v· verksamhe- . 

ten. 

Delprogrammet Metaller m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor om försörjningen med malmer, stål. järn 

och andra metaller samt verkstadsprodukter utom sjukvårdsmateriel. 
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Enligt programplanen skall bl. a. företags planläggningen aktualiseras 

och beredskapsåtgärdcrna inom industrin följas upp. Vidare kommer möj

ligheterna att ställa om produktionen och använda inhemska resurser för 

att tillgodose stål- och metallverkens samt gjuteriernas behov av insats

varor att studeras .. 

Jag kommer i det följande att för budgetåret 1984/85 förorda att I, I 

milj. kr. ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar anslås för 

åtgärder som syftar till att förstärka handlingsbercdskapen. 

Jag finner att de åtgärder som inom den angivna planeringsramen före

slås i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamhe

ten. 

Programmet Transporter 

Programmet Transporter omfattar frågor om försörjningen med trans

porter samt konsumtionsbegränsning av flytande drivmedel. Programmet 

indelas i delprogrammen Transportsamordning, Järnviigstransporter. 

Landsvägstransporter, Vägar, Flygtransporter och Sjötransporter. Trans

portrådet. statens järnvägar, vägverket, luftfartsverket och sjöfarts verket 

har programansvar för resp. delprogram. 

Delprogrammet Transportsamordning 

Delprogrammet omfattar frågor om förberedelser för samordning och 

prioritering av transportresurser friimst genom transportreglering och ge

nomförande av drivmedelsransoncring. Transportrådet har programan

svar. 

Enligt programplanen skall bl. a. ett nytt ransonerihgssystem för drivme

del utvecklas. 

Chefen för kommunikationsdcpartementet kommer senare denna dag att 

förorda att för budgetåret 1984/85 anslås 370000 kr. ur den särskilda 

medclsramen för ekonomiskt försvar för fortsatt utveckling av ransone

ringssystem m. m. 

Delprogrammet Järnvägstransportcr 

Delprogrammet omfattar frågor om bl. a. statens järnvägars krigsorgani

sering, olika former av fortifikatoriskt skydd, anskaffning av reservmate

riel och utrustning av verkskydd och driftvärn samt utbildning för att 

säkerställa erforderlig insatsberedskap. Statens järnvägar har programan

svar. 

Enligt programµlanen skall bl. a. en fortsatt utbyggnad av krigstclenätct 

genomföras och skyddsåtgärder vidtas främst för ledningsorgan och sam

bandsfunktioncr. 

Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare denna dag att 

förorda att för budgetåret 1984/85 för materielanskaffning m. m. anslås 11,5 

milj. kr. ur den särskilda medelsramcn för ekonomiskt försvar. 
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Delprogrammet Landsvägs transporter 

Delprogrammet omfattar frågor om förberedelser för lands vägstranspor

ter under krigsförhållanden. Transportrådet har programansvar. 

Enligt programplanen avses bl. a. sårbarhetsfrågor som hänger samman 

med utvecklingen av datoriserade transportplaneringssystem studeras. 

Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare denna dag att 

förorda att för budgetåret 1984/85 65 000 kr. anslås för delprogrammet. 

Delprogrammet Vägar 

Delprogrammet omfattar frågor om fortifikatoriskt skydd, anskaffning 

av reservmateriel och resfrvdelar samt planläggning av krigsorganisa

tionen och genomförande av försvarsutbildning. Vägverket har program-

ansvar. 
Enligt programplanen skall bl. a. planläggning och utbyggnad ske av 

tillfarter till rcservbrolägen enligt krigsvägplanen. 

Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare denna dag att 

förorda att för budgetåret 1984/85 för anskaffning av reservbromateriel 

m. m. anslås 20.5 milj. kr. ur den särskilda mcdelsramen för ekonomiskt 

försvar. 

Delprogrammet Flygtransporter 

Delprogrammet omfattar frågor om materielanskaffning, beredskaps

planläggning m. m. för försörjningen med tlygtransporter. Luftfartsverket 

har programansvar. 

Enligt programplanen skall bl. a. anläggningsarbeten på bassystemet, 

materielanskaffning och utbildning och övning av den krigsplacerade per

sonalen genomföras. 

Chefen för kommunikationsdepartcmentct kommer senare denna dag att' 

förorda att för budgetåret 1984/85 för fortifikatoriska åtgärder, materielan

skaffning m. m. anslås 11 milj. kr. ur den särskilda medelsramen för ekono

miskt försvar. 

Delprogrammet Sjötransporter 

Delprogrammet omfattar frågor om bercdskapsplanläggning, viss mate

rielanskaffning m. m. för sjötransporter. Sjöfartsvcrkct har programan-

svar. 
Enligt programplanen avses bl. a. rekognoscering av rescrvlo~snings

platser genomföras. 
Chefen för kommunikationsdepartementet kommer senare denna dag att 

förorda att för budgetåret 1984/85 för viss materielanskaffning anslås 1,7 

milj. kr. ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar. 

Jag tillstyrker att förslag lämnas under programmet Transporter i enlig

het med vad jag här har redogjort för och finner att de åtgärder som inom 

11 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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den angivna planeringsramen föreslås i programplanen ger uttryck för en 

lämplig inriktning av verksamheten. 

Programmet Arhetskrafi 

Programmet omfattar frågor om totalförsvarets försörjning med civil 

arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har programansvar. 

Enligt programplanen avses bl. a. nya alternativ till krigsplacering av 

vapenfria tjänstepliktiga inom totalförsvarets civila delar prövas. 

Efter samråd med mig kommer chefen för arbetsmarknadsdepartemen

tet senare denna dag att föreslå följande. 

Antalet tjänstgöringsdagar för vapenfria tjänstepliktiga skall uppgå till 

oförändrat 650000. Inom ramen för denna tilldelning kan en ökning av 

antalet grundutbildningsplatser komma att aktualiseras. 

Möjligheterna att i första hand inkalla vapenfria tjänstepliktiga som är 

arbetslösa kommer att prövas. Härvid kan det föreslagna antalet tjänstgö

ringsdagar behöva överskridas. 

Jag räknar med att frivilligverksamheten skall kunna behållas på en i 

huvudsak oförändrad nivå. 

Ja~ finner i övrigt att de åtgärder som föreslås i programplanen ger 

uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

Programmet Övri!{a försörjningsviktiga tjänster 

Programmet indelas i delprogrammen Penningmedel och betalningsför

medling, Posta! kommunikation, Socialförsäkring och Övrig försäkrings

verksamhet. 

Delprogrammet Penningmedel och betalningsförmedling 

Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 

och planläggande karaktär. Riksbanken har programansvar. 

Enligt programplanen skall särskild uppmärksamhet bl. a. ägnas åt möj

ligheten av icke fredsmässig beredskapslagring av sedlar och mynt och åt 

riksbankens krigsorganisation. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

Delprogrammet Posta! kommunikation 

Bcredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 

och planläggande karaktär. Post verket har programansvar. 

Enligt programplanen avses bl. a. åtgärder genomföras för att förbättra 

möjligheterna till betalningsförmedling i ett datorlöst tillstånd. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

Delprogrammet Socialförsäkring 

Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 

och planläggande karaktär och omfattar verksamhet vid de allmänna för

säkringskassorna och riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket har 

programansvar. 
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Enligt programplanen skall bl. a. dagpenningsystcm för värnpliktiga ut

vecklas. blanketter för socialförsäkringsförmånernas administration i ett 

datorlöst tillstånd upphandlas och distribueras samt krigsrutinerna överar

betas och testas. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

I det följande kommer jag efter samråd med chefen för socialdeparte

mentet att för budgetåret 1984/85 beräkna vissa medel ur den särskilda 

medelsramen för ekonomiskt försvar i enlighet med förslaget i program

planen. 

Delprogrammet Övrig försäkringsverksamhet 

Beredskapsåtgärderna inom delprogrammet är främst av administrativ 

och planläggande karaktär och omfattar verksamhet vid försäkringsinspek-· 

tionen. statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadenämnd. vilka 

har programansvar. 

Enligt programplanen kommer bercdskapsplanläggningen av försäk

ringsbolag att ses över, bl. a. när det gäller möjligheterna att tillgodose 

oundgängligt behov av datorstöd i krig. 

Jag biträder förslaget till inriktning. 

Programmet Ledning och samordning m. m. 

Beredskapsåtgärderna inom programmet är främst av administrativ och 

planläggande karaktär. 

Programmet Ledning och samordning m. m. omfattar tre delprogram 

inom ÖEF:s ansvarsområde nämligen 

- Samordning 

- Informationsbehandling 

- Ledning och administration 

Programmet omfattar dessutom tre delprogram inom kommerskolle

giets, statens pris- och kartellnämnds resp. generaltullstyrelsens ansvars

område, niimligen 

- Utrikeshandelsregleringar 

- Prisregleringar 

- Tullverksamhet 

Jag kommer i det följande att för budgetåret 1984/85 förorda 6.5 milj. kr. 

ur den särskilda medelsramen för ekonomiskt försvar för åtgiirder som 

syftar till att förbättra handlingsberedskapen m. m. 

7.2.4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att godkänna de riktlinjer för det ekonomiska försvarets utveckling 

som jag har förordat. 
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7 .3 Ekonomiska resurser för det ekonomiska försvaret 

7 .3.1 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Det totala medelsbehovet över statsbudgeten för att genomföra den 

beredskapsverksamhet som ÖEF har föreslagit i programplanen framgår 

av följande sammanställning. 

Medelshehm· örer statsh11dgeten (milj. kr.) 

Kostnadsslag 

Drift- och förvaltningskostnader (exkl. räntorl 
Räntor 
Oijelagring m. m. 
Särskild medelsram 

Summa 

Särskilda yrkanden 

Totalt 

1984/85 

19R 
I 163 
1392 

270 

3023 

186 

3209 

1984/85-
1988/89 

989 
7 556 
3 995 
1350 

13890 

471 

14361 

Utöver kostnader som finansieras över statsbudgeten har kostnaderna 

över affärsverkens budgetar beräknats till 494 milj. kr. för perioden 

1984/85 - 1988/89. 

Som särskilda yrkanden utöver de för planeringen angivna ekonomiska 

restriktionerna föreslås vissa ytterligare åtgärder. 

- Inom programmet Livsmedel begärs medel för utbyggnad av bered

skapslagren av gödselmedel och bekämpningsmedel. 

- Inom programmet Beklädnad m. m. begärs medel för upprätthållande av 

produktionskapacitet och för beredskapslagring. 

- Inom delprogrammet Kemiska produkter m. m. begärs medel för freds

krislagring av petrokemiskt baserade varor och för fortsatta försök med 

lagring i företagens regi. · 

- Inom delprogrammet Metaller m. m. begärs medel för fredskrislagring 

av legeringsmetaller. 

ÖEF:s förslag till fördelning på program av den särskilda medelsramen 

över statsbudgeten för budgetåret 1984/85 framgår av följande samman

ställning. 

Fördelning av särskilda medel iivcr statsh11dgcte11 Ji"ir h11dgl'täret 1984185 

(I 000-tal kr.) 

Program/delprogram 

Livsmedel 
Beklädnad m. m. 
Briinslen och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Transporter 
Övriga försiirjningsviktiga tjänster 
Ledning och samordning m. m. 

Summa 

lklopp 

50270 
128000 

7455 
_'ll 545 

1100 
4'i 175 

I 050 
5 410 

270000 
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7.3.2 Föredragandens övervaganden 

Anslagsfrågor för det ekonomiska försvaret avseende budgetåret 

l 984/85 kommer senare att anmälas av cheferna för berörda departement. 

Jag redovisar här en sammanställning av dessa anslag. För budgetåret 

1984/85 beräknas sålunda ett totalt medclsbehov över statsbudgeten på 

2 483 milj. kr. för verksamheten inom det ekonomiska försvaret. Därav 

avser I 093 milj. kr. medel som har tagits upp med oförändrat belopp för 

utgifter för utbyggnad inom oljelagringsprogrammet. 1 driftkostnaderna 

inräknas räntekostnader och övriga kapitalkostnader för beredskapslag

ringen på I 172 milj. kr. Den särskilda medelsramen upptas med 2182 
milj. kr. Under försvarsdepartementets huvudtitel beräknas 386.1 milj. kr. 

Utöver här redovisade anslag bekostas viss verksamhet inom det ekono

miska försvaret av de affärsdrivande verken och näringslivet. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att bedömningen av resursbehoven 

för återstoden av programplaneperioden får göras budgetårsvis vid pröv-

ning av förslag i anslagsframställningar och programplaner. 

Anslag budgetåret 1984185 (I 000-tal kr.) 

Departe- Anslagsrubrik Särskild Oljelag- Drift- och Totalt 
ment. medels- nng m. m. förvalt-
littera ram ningskost-

nader 

Fö:H I ÖEF: Förvaltnings-
kostnader 34865 34865 

H2 Drift av bered-
skapslagcr 225 060 225 060 

H3 Beredskapslagring 
och industriella 
åtgärder 126200 126200 

H4 Särskilda kostna-
der för lagring 
av nafta 

H5 Förluster på be-
redskapsgarantier 
m.m. 

K: B9 Vägverket: För-
svarsuppgifter 20500 8000 28500 

D3 Försvarsinveste-
ringar vid sta-
tens järnvägar 11500 11500 

El Sjöfarts verket: 
Farleds verksamhet 240 1632 1872 

E5 Övrig verksamhet 1500 1500 
F2 Beredskap för 

civil luftfart Il 000 11000 
11 Transport rådet 435 2 298 2733 

Fi: IJ 13 Statens krigsför-
säkringsnämnd m. m. 67 67 

Jo: BI Lantbruksstyrelsen 100 100 
B2 Lantbruksnämnderna 400 400 
Cl Statens jordbruks-

nämnd 2370 2 370 
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Departc- Anslagsrubrik Särskild Oljelag- Drift- och Totalt 
ment, medels- ring m. m. förvalt-
littera ram ningskost-

nader 

C4 Inköp av livsmedel 
m. m. för bered-
skapslagring 44670 44670 

C5 Kostnader för be-
redskaps lagring 
av livsmedel m. m. 181987 181987 

Fl Statens livsmedels-
verk 95 95 

F4 Bidrag till statens 
veterinärmedicinska 
anstalt 20 20 

F14 Bidrag till djurens 
hälso- och sjukvård 215 215 

A: 85 Försvars- och be-
r.::dskapsplanering 22120 22 120 

B 13 Nämnden för vapen-
friutbildning 4285 4285 

Bl4 Vapenfria tjänste-
pliktiga 83 355 83 355 

I: Hl Drift av bered-
skapslagcr 604913 604913 

H2 Beredskapslagring 
och industriella 
åtgärder 2 175 I 092810 I 094985 

H3 Särskilda kostna-
der för lagring 
av råolja och 
flygdrivmedel 

Summa 218220 I 092812 1171783 2482815 

7 .3.3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om ekonomiska resurser för det 

ekonomiska försvaret. 
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7 .4 Anslag under fjärde huvudtiteln för det ekonomiska försvaret 

ÖEF är central förvaltningsmyndighet för det ekonomiska försvaret. 

ÖEF leds av en styrelse med nio ledamöter. Chef för ÖEF är en generaldi

rektör som också är ordförande i styrelsen. 

ÖEF har till uppgift att samordna förberedelserna inom det ekonomiska 

försvaret så att enskilda individers överlevnad och samhällets funktioner 

kan tryggas om landet vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhål

landen helt eller delvis blir hänvisat till egna försörjningsresurser. ÖEF 

skall i den mån det inte ankommer på annan myndighet själv vidta sådana 

förberedelser. I den utsträckning det inte ingår i någon annan myndighets 

uppgifter skall ÖEF vidare förbereda åtgärder för att mildra verkningarna 

av importbortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen, utan att 

det är krig eller krigsfara i rikets närhet (fredskris). 

Följande programindelning gäller. 

Program 

I. Livsmedel 
2. Beklädnad m. m. 
3. Energi' 
4. Övriga varor 

8. Ledning och samordning m. m. 

1 Förvaltningskostnader. 

Delprogram inom fjärde huvudtiteln 

1.2 Gödsel och bekämpningsmedel 

3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 1 

4.1 Kemiska produkter m. m. 
4.2 Metaller m. m. 
8.1 Samordning 
8.2 lnformationsbehandling 
8.3 Ledning och administration 

Läkemedel och sjukvårdsmatcriel 
(Tillhör i planeringssammanhang 
totalförsvarsgrenen Övrigt totalförsvar, 
ej det ekonomiska försvaret) 

Verksamheten inom programmen består huvudsakligen av försörjnings

analyser, förberedelser för reglering. ransonering och annan planläggning. 

tryggande av försörjningsviktig inhemsk produktion. utveckling av in

hemska substitut samt beredskapslagring. 

ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot statcnsjordbruksnämnd och soci

alstyrelsen när det gäller bcredskapslagring av gödsel- och bekämpnings

medel resp. läkemedel och sjukvårdsmateriel. 

7 .4.1 Överstyrelsen för ekonomiskt forsvar 

ÖEF begärde i anslagsframställningen medel över följande anslag på 

försvarsdepartementets huvudtitel 

- förslagsanslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader 

- förslagsanslaget H 2. Drift av beredskapslager 
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- reservationsanslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

- förslagsanslaget H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta 

- förslagsanslaget H 5. Förluster på beredskapsgarantier m. m. 

Sammanställning av anslag under fjärde huvudtiteln (I 000-tal kr.) 1 

Program/ Anslag 1983/84 ·För 1984185 beräknar ÖEF 
delprogram 

HI H2 H3 Totalt HI H2 H3 Totalt 

Gödsel och 
bekämpningsmedel I I I I 
Beklädnad m. m. 2582 55098 76500 134 180 3 301 50288 166000 219 589 
Bränslen och 
drivmedel m. m. 5 834 5 834 5209 5 209 
Kemiska pro-
dukter m. m. 4520 94850 193 200 . 292 570 5003 113772 208 245 327 020 
Metaller m. m. 2 208 57 425 5500 65133 2607 67056 91 100 160 763 
Ledning och 
samordning m. m. 17972 2 805 20777 18 763 5 320 24083 
Läkemedel och 
sjukv.årdsmatcriel I 
Till OEF:s disposition 1140 I 140 
Till regeringens 
disposition 12136 12 136 
Till riksförsäkringsver-
kets m. fl. disposition 1860 1860 

Summa betal-
ningsmedcl 33116 207 375 293141 533632 34883 231118 470665 736666 

Från reserverade medel 
till regeringens 
disposition 8061 8061 

Summa anslag 33116 207 375 285080 525 571 3-'883 231118 470665 736666 

1 Dessutom finns de båda I 000-kronorsanslagcn H 4. Särskilda kostnader för lagring av gasbensin samt H 5. 
Förluster på beredskapsgarantier m. m. 

Av den av regeringen anvisade medelsramen för ekonomiskt försvar för 

budgetåret 1984/85 på 270 milj. kr. har ca 166 milj. kr: fördelats på program 

inom ÖEF:s ansvarsområde exkl. programmet Energi. delprogrammet 

Bränslen och drivmedel. Inom programmen har medlen fördelats på priori

terade beredskapsåtgärder. 

Enligt ÖEF är det med gällande förutsättningar och ekonomiska ramar 

inte helt möjligt att uppfylla intentionerna i 1982 års försvarsbeslut. ÖEF 

begär därför i särskilda yrkanden ytterligare ca 164 milj. kr. Härav avser 38 

milj. kr. olika åtgärder inom beklädnadsprogrammet. 90 milj. kr. fredskris

lagring av metaller. 30 milj. kr. fredskrislagring av petrokemikalier och 6 

milj. kr. fortsatta försök med lagring i näringslivets regi. 

Den beloppsram inom vilken ÖEF får ingå nya avtal om beredskapslån 

som medför utbetalningar under flera budgetår föreslås för budgetåret 

1984/85 uppgå till 190 milj. kr. För kreditgarantier inkl. säsongkreditgaran

tier till läderskoföretag beräknar ÖEF en oförändrad ram, dvs. 125 milj. kr. 
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När det gäller besparingskraven på förvaltnings- och driftanslagen fram

håller ÖEF att det finns ett klart uttalat samband mellan dessa anslag å ena 

sidan och anslagen till investeringar m. m. å andra sidan. Genom de senare 

åläggs ÖEF vidgade uppgifter i form av bl. a. ett större beredskapslager 

och fler avtal om beredskapslån med försörjningsviktiga företag. Det är 

därför orimligt att i längden ålägga myndigheten besparingskrav i fråga om. 

förvaltnings- och driftanslagen samtidigt som arbetsuppgifterna ökar via 

investeringsanslagen. Risken för att de senare utnyttjas på ett felaktigt sätt 

på grund av otillfredsställande beslutsunderlag är uppenbar. 

På anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltnings

kostnader beräknar ÖEF löne- och prisomräkningc.n på befintliga resurser 

till totalt I 596000 kr. och besparingarna enligt huvudförslaget till totalt 

700000 kr. 

På anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar ÖEF löne- och 

prisomräkningen på befintliga resurser. exkl. kapitalkostnadsomräkning, 

till 2 640000 kr. och besparingarna enligt huvudförslaget till 21 000 kr. 

Lil'smedel 

Gödsel och bekämpningsmedel 

Delprogrammet omfattar frågor avseende handelsgödselmedcl och be

kämpningsmedel. Verksamheten bedrivs i samråd med statens jordbruks

nämnd som lämnar erforderliga anvisningar. 

Bekliidnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande beklädnads varor samt övriga textil

och lädervaror. 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 219 590 000 kr. 

För förbättrad handlingsbercdskap begärs 700000kr. och för forskning 

och utveckling 200 000 kr. 

För ingående av fleråriga avtal om beredskapslån begärs i alternativ A. 

en bemyndiganderam på 130 milj. kr. och i alternativ B ytterligare I O 
milj. kr. För industriella åtgärder föreslås sammanlagt 128 milj. kr. vara~ 
för läder-och läderskoindustrin inkl. branschåtgärder 13 .5 milj. kr.. för 

kam- och kardgarnsindustrin 10 milj. kr., för bomullsindustrin 25 milj. kr. 

samt för övrig industri inom programmet 76,6 milj. kr. Vidare föreslås för 

branschutredningar 2 milj. kr. 

Utanför den särskilda medelsramen föreslår ÖEF 30 milj. kr. för inköp 

av råvaror och halvfabrikat till avspärrningslagret, 5 milj. kr. för inköp av 

syntetgarner för fredskrislagret och 3 milj. kr. för industriella åtgärder 

inom läder- och skoindustrierna. 
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Energi 

Bränslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. omfattar råolja, petro

lcumprodukter inkl. smörjmedel. fasta fossila bränslen samt inhemska 

bränslen. 
Delprogrammet redovisas under tolfte huvudtiteln. industridepartemen

tet. 

Övrif?a varor 

Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor avseende mineraler andra än metaller. 

trävaror. massa. papp och papper. grafiska produkter. petroleumpro

duktcr andra än bränslen och drivmedel. glas- och porslinsvaror. gummi

och plastvaror samt övriga kemiska produkter. dock ej läkemedel. 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 327 020 000 kr. 

För förbättrad handlingsbercdskap begärs 700000 kr. 
ÖEF föreslår att ett bemyndigande på 30 milj. kr. lämnas för att ingå 

fleråriga avtal om bercdskapslån. För försök med lagring i företagens regi 

och olika slag av industriella åtgärder föreslår ÖEF 30.8 miij. kr. och för 
inköp av nafta enligt det av riksdagen beslutade inlagringsprogrammet 

140,7 milj. kr. Utanför den särskilda medelsramcn föreslås för försök med 

lagring i företagens regi 6 milj. kr. och för fredskrislagring av petrokemika

lier 30 milj. kr. 

Under anslaget H 2. Drift av bcredskapslager begärs 5546000 kr. för 

hyres- och omsättningskostnader. 

Metaller m. m. 

Delprogrammet Metaller m. m. omfattar frågor avseende malmer. järn 

och stål och andra metaller samt vcrkstadsprodukter. Till detta program 

hänförs även hjälpförnödenhcter för gruv-, stål-, metall- och verkstadsin

dustri. 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 160 763 000 kr. 

För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begär ÖEF 

på anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskost

nader 200000 kr. för tillsättning av en vakanthållen tjänst. 

För ökad handlingsberedskap beräknas I, I milj. kr. 

I enlighet med regeringens anvisningar har ÖEF beräknat vilka medel 

som erfordras för att uppnå ett fredskrislager av vissa legeringsmetaller 

(krom. vanadin, kobolt, molybden. nickel och titan) som svarar mot tre 

månaders normal fredsimport. ÖEF bedömer kostnaderna uppgå till 275 

milj. kr. För 1984/85 föreslår ÖEF att utom den särskilda medelsramen 

anslås 90 milj. kr. för ändamålet. 
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Ledning och samordning m. m. 

Samordning 

171 

Delprogrammet syftar till att samordna verksamheten inom det ekono

miska försvaret och avser planerings-, planläggnings- och utbildningsfrå

gor. 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 7 151 000 kr. 

För att kompensera för neddragningen enligt huvudförslaget begär ÖEF 

på anslaget H 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskost

nader 146000 kr. för tillsättning av en vakanthållen tjänst. ÖEF begär 

därutöver I 25 000 kr. för en ny tjänst. 

ÖEF föreslår för studier m. m. inför 1987 års totalförsvarsbeslut I 

milj. kr., för den övning som avses hållas med det ekonomiska försvarets 

myndigheter hösten 1984 I milj. kr. och för utbildningsåtgärder I 920000 

kr. 

Informationsbehandling m. m. 

Delprogrammet utgör stödverksamhet för övriga program inom ÖEF 

och andra myndigheter inom det ekonomiska försvaret. 

För delprogrammet beräknas ett totalt anslag på 3 866000 kr. 

För översyn av det ekonomiadministrativa systemet m:h för ökad hand

lingsberedskap beräknas 1, 1 milj. kr. 

Ledning och administration 

Delprogrammet omfattar ÖEF:s centrala ledning och administration. 

För delprogrammet beräknas ett totalt anslag på 13 066 000 kr. 

Läkemedel och sjukvårdsmateriel 

Delprogrammet omfattar frågor rörande sjukvårds- och läkemedelsför

nödenheter. Verksamheten bedrivs i samråd med socialstyrelsen som läm

nar erforderliga anvisningar. 

7.4.2 Föredragandens överväganden 

Jag kommer i det följande att beräkna medel till ÖEF under anslagen 

H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader. för

slagsanslag 

H 2. Drift av beredskapslager, förslagsanslag 

H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder. reservationsanslag 

H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta, förslagsanslag 

H 5. Förluster på beredskapsgarantier m. m., förslagsanslag 

Som jag har anfört i det föregående kommer statsrådet Dahl senare i dag 

att förorda att medel för ÖEF:s delprogram Bränslen och drivmedel m. m., 

utom vad gäller förvaltningskostnader, begärs i en särskild proposition 

våren 1984. 
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Sammanstiillning av totala anslag (I 000-tal kr.) 

1983/84 För 1984/85 beräknar 

Urgijia 
Gödsel och bekämpningsmedel 
l:lcklädnad m. m. 
Bränslen och drivmedel m. m. 1 

Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Ledning och samordning m. m. 
Läkemedel och sjukvårds-

materiel 
Till ÖEF:s disposition 
Till riksförsäkringsverkets 

m. n. disposition 
Till regeringens disposition 
Särskilda kostnader för 

viss lagring 
Garantiförluster 

Summa 

Finan.l'iering 
An slagsmedel 
Från reserverade medel till 

regeringens disposition 
Från reserverade och depo

nerade medel 

Summa 

1 Förvaltningskostnader. 

I 
134180 

'i 834 
292 570 
65 133 
20777 

I 
1140 

1860 
12 136 

533634 

525 5,73 

8061 

533634 

ÖEF 

I 
219589 

'i 209 
327 020 
160 763 
24083 

736668 

736668 

736668 

Före
draganden 

I 
175 952 

5 508 
144161 
70503 
23864 

I 13'i 

421 127 

386 127 

35 000 

421127 

Jag beräknar pris- och löneomräkning på anslaget H I. Överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader till I 889 000 kr. och på ansla

get H 2. Drift av beredskapslager till 2 307 000 kr. Mina beräkningar har 

skett med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag beräknar under anslaget H 2. Drift av beredskapslager kapitalkostna

derna för budgetåret 1984/85 till 195 603 000 kr. för programmen Beklädnad 

m. m. och Övriga varor. Härav utgör ca 185 895 000 kr. räntor på bered

skapslager och ca 9 708 000 kr. kapitalkostnader. för anläggningar. 

Riksdagen har för innevarande budgetår beviljat en bemyndiganderam 

på 320 milj. kr. för beredskapslån som medför utbetalningar under flera år. 

Jag föreslår att ramen under budgetåret 1984/85 utgör 170 milj. kr.. varav 

70 milj. kr. till regeringens disposition. 

Jag kommer i det följande först att redovisa medelsbehovet under ansla

gen H I - H 3 uppdelat på olika program. Därefter övergår jag till att 

redovisa medelsbehovet under varje anslag. Regeringen har möjlighet att 

göra omfördelningar av anslagna medel mellan olika program. 
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Lirs medel 

Gödsel- och bekämpningsmedel 

Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att ta upp 

frågan om medelsbehovet för beredskapslagring av gödsel- och bekämp

ningsmedel. 

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en 

I 000-kronorspost för att markera ÖEF:s funktion som uppdragsmyndighet 

gentemot statens jordbruksnämnd inom delprogrammet. 

Beklädnad 111. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader beräknar jag 3 339 000 kr. 

Under anslaget H 2. Drift av bcrcdskapslagcr beräknar jag 50113000 

kr .. varav 43 675 000 kr. utgör kapitalkostnader. 

I bemyndigandcram för beredskapslån beräknar jag 70 milj. kr. och för 

anslaget H 3. Bcrcdskapslagring och industriella åtgärder av den särskilda 

medelsramen 122.5 milj. kr. Av det senare beloppet beräknar jag i bcrcd

skapslån för tekoområdct 103 milj. kr .. varav 72,5 milj. kr. för främst 

spinning och vävning, och för skoområdet 16.5 milj. kr. Av de beräknade 

medlen för beredskapslån bör högst 8 milj. kr. få omfördelas till försörj

ningsberedskapsstöd. Det totala anslagsbchovet uppgår till 107,5 milj. kr. 

Hänsyn har härvid tagits till att 15 milj. kr. av anslagsbehovet kan tillgo

doses från reservationer och deponerade medel i enlighet med vad som 

föreslogs i prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. 

Energi 

Bränslen och drivmedel m. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader beräknar jag. efter samråd med statsrådet Dahl. 5 508 000 

kr. 

Övriga varor 

Kemiska produkter m. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader beräknar jag 5 044000 kr. 

Under anslaget H 2. Drift av bcredskapslager beräknar jag 107 972 000 

kr .. varav 89203 000 kr. utgör kapitalkostnader. 

I bcmyndiganderam för beredskapslån beräknar jag 30 milj. kr. och 

under anslaget H 3. Bcrcdskapslagring och industriella åtgärder av den 

särskilda medelsramen 31, I milj. kr. Anslagsbchovet uppgår till 11, I 

milj. kr. Hä_nsyn har härvid tagits till att 20 milj. kr. av anslagsbehovet kan 

tillgodoses från reservationer och deponerade medel i enlighet med vad 

som föreslogs i prop .. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. 

m.m. 
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Metaller m. m. 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader beräknar jag 2 430 000 kr. 

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager beräknar jag 66973 000 kr., 

varav 62 725 000 kr. utgör kapitalkostnader. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk

nar jag I, I milj. kr. av den särskilda medelsramen för åtgärder som stärker 

handlingsberedskapen. 

Ledning och samordning m. m. 

Samordning 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader beräknar jag 3 178 000 kr. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk

nar jag 3 920000 kr. av den särskilda medclsramcn för utbildnings- och 

informationsverksamhet med berörd personal inom myndigheter och nä

ringsliv i syfte att skapa ökad handlingsberedskap i ett krisläge. Härutöver 

beräknar jag för dessa ändamål av den särskilda medelsramen I 135 000 kr. 

till regeringens disposition. 

l nformat ion s bchandli ng 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Fö1".1alt

ningskostnader beräknar jag 2840000 kr. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk

nar jag I. I milj. kr. av den särskilda medelsramen för fortsatt utveckling av 

nytt ekonomiadministrativt system samt för ökad handlingsberedskap. 

Ledning och administration 

Under anslaget H I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvalt

ningskostnader beräknar jag I 2 526 000 kr. 

Under anslaget H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beräk

nar jag 300000 kr. av den särskilda medelsramen. 

Läkemedel och .1j11/.:vård.rnwteriel · 

Statsrådet Sigurdsen kommer senare denna dag att ta upp frågan om 

medelsbehovct för beredskapslagring av läkemedel m. m. 

Under anslaget H 2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en 

I 000-kronorspost för att markera att ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot 

socialstyrelsen inom delprogrammet. 

Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medelsbehoven under vaije 

anslag. 
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Fjärde huvudtiteln 

H Ekonomiskt försvar 

H 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader 

1982/83 utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

33876431 
33 116000 
34 865 000 

Anslaget omfattar centrala myndighetskostnader och upptar främst 
kostnader för personal, resor, konsulter och övriga expenser. 

I 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Beklädnad m. m. 
Bränslen och drivmedel m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Ledning och samordning m. m. 

Summa anslag 

Hemställan 

1983/84 

2 582 
5 834 
4520 
2208 

179n 

33116 

För 1984/85 heräknur 

ÖEF 

3 301 
5209 
5003 
2607 

18 763 

34883 

Före
draganden 

3 339 
5 508 
5044 
2430 

18544 

34865 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till program

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Överstyre/sen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 34 865 000 kr. 
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H 2. Drift av beredskapslager 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

686968332 

207375000 

225060000 

Exkl. delprogrammet 

Bränslen och drivmedel 

m.m. 

172906907 

Anslaget omfattar driftkostnader för beredskapslagring. exkl. inlagrings

kostnader och centrala myndighetskostnader. 

I 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Gödsel och bekämpningsmedel 
Beklädnad m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Läkemedel och sjukvårds

materiel 

Summa 

Hemställan 

1983/84 

I 
55098 
94850 
57 425 

207 375 

För 1984/85 beräknar 

ÖEF 

I 
50288 

I 13 772 
67056 

231118 

Före
draganden 

I 
50 113 

107 972 
66973 

225060 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till program

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dr(ft av beredskapslager för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsansl~Lg av 225 060 000 kr. 

H 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1982/83 Utgift 1379093067 

1983/84 Anslag 285080000 

1984/85 Förslag 126 200 000 

Exkl. delprogrammet 

Bränslen och 

drivmedel m. m. 

180267749 

Reservation 

298 830 323 1 . 

1 Exkl. delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. var behållningen 273 206430 
kr. 

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor inkl. inlagringskost

nader samt olika former av industriella åtgärder. Under anslaget beräknas 

också m~dcl för investeringar i förråd samt åtgärder för ökning av hand

lingsberedskapen. 
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I 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Beklädnad m. m. 
Kemiska produkter m. m. 
Metaller m. m. 
Samordning 
lnformationsbehandling 
Ledning och administration 
Till riksförsäkringsverkets 

m. fl. disposition 
Till ÖEF:s disposition 
Till regeringens disposition 

Summa utgifter· 

Från reserverade medel till 
regeringens disposition 

Summa anslag 

Hemställan 

1983/84 

76500 
19.~200 

5 500 
I 705 
1100 

1860 
I 140 

12 136 

293141 

8061 

285080 

För 1984/85 beräknar 

ÖEF 

166000 
208 245 
91100 

3920 
I 100 

300 

470665 

470665 

Före
draganden 

107 500 
11 145 

1100 
3920 
1100 

300 

I 135 

126 200 

126200 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till program

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inom en kostnadsram av 170000000 

kr. medge avtal om nya beredsk<~pslån som medför utbetalningar 

under senare budgetår. 

2. till Bereclskapsla>tring vch industriella åtgärder för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 126 200 000 kr. 

H 4. Särskilda kostnader för lagring av nafta 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Anslaget står till regeringens disposition för täckande av uppkomna 

merkostnader under rescrvationsanslagct H 3. Beredskapslagring och in

dustriella åtgärder vid bercdskapslagring av nafta. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda kostnader .får lagring m· nafta för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

12 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bi/af!a fJ 
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H 5. 1''örlustcr på bcredskapsgarantier m. m. 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1000 

1000 

178 

För bercdskapsgarantier har jag beräknat en ram på oförändrat 125 

milj. kr. Anslaget bör tas upp med ett formellt belopp av 1000 kr. Även 

förluster på sådana garantier som har lämnats t. o. m. budgetåret 1982/83 

gällande den tidigare ramen om 125 milj. kr. bör belasta anslaget. 

lfrmställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att beredskapsgarantier får läm

nas inom en ram av 125000000 kr., 

2. till Förluster pä beredskapsgaranticr 111. m. för budgetåret 
1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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8 Övrigt totalförsvar m. m. 

8. J Inledning 

Övrigt totalförsvar har av tradition ansetts omfatta de delar av totalför~ 
svaret som inte ingår i det militära försvaret, civilförsvaret eller det ekono

miska försvaret. Övrigt totalförsvar är sålunda inte någon enhetlig total

försvarsgren utan utgör ett samlande begrepp för den försvarsverksamhet 

som bedrivs av ett antal olika myndigheter och för vilken verksamhet 

medel anvisas under särskilda anslag eller delar av anslag. Vilka anslag 

som skall tas upp under Övrigt totalförsvar kan diskuteras. Förteckningen 

över dessa anslag ses f. n. över. För budgetåret 1984/85 förutsätts följande 

myndigheter/anslag ingå i övrigt totalförsvar. 

Departement 

Justitiedepartementet 

Försvarsdepartementet 

Socialdepartementet 

Kommunikationsdepartcmentet 

Bostadsdcpartementet 

Civildepartementet 

Anslag 

82 

Il 

I~ 
13 
14 
15 
16 
17 

I 8 

El 
H7 

I 7 

I 8 

19 

Hl 

04 

Bl 

Myndighet/verksamhet 

Polisväsendet: Särskild polis
verksamhet för hindrande och 
uppdagande av brott mot rikets 
säkerhet m. m. 
Beredskapsnämndcn för psyko
logiskt försvar 
Civilbefälhavarna 
Signalskydd 
Vissa teleanordningar 
Identitetsbrickor 
Vissa skyddsrumsanliiggningar 
Anläggningar m. m. för vissa mi
litära ändamål 
Bidrag till kostnader för kommu
nal beredskap 
Socialstyrelsen (del av anslaget) 
Statens bakteriologiska labora
torium: Försvarsmedicinsk 
verksamhet 
Bcredskapslagring för hälso- och 
sjukvården m. m. 
Driftkostnader för beredskaps
Jagring m. m. 
Utbildning av personal för hälso
och sjukvard i krig m. m. 
Försvarsinvesteringar vid tele
verket 
Lantmäteriet: Försvarsbered-
skap 
Länsstvrelscrna m. m. (del av 
anslaget) 

Verksamheten under Övrigt totalförsvar indelas i programmen Ledning 

m. m., Viss polisverksamhet samt Hälso- och sjukvård. 

I det följande tas dessutom upp sådana anslag som varken hör till det 

militära försvaret. civilförsvaret, det ekonomiska försvaret eller övrigt 

totalförsvar men som hör till försvarsdepartementets verksamhetsområde. 
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Anslag Myndighet!verksamhct 

J I Statens brandnämnd 
J 2 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 
J 3 Ersättning för verksamhet vid riiddningstjiinst m. m. 
J 4 Strandbekämpningshåtar 
K 1 Försvarets forskningsanstalt: lntiiktsfinansierad uppdragsvcrksamhet 
K 2 Flygtekniska försöksanstalten 
K 3 Beredskapsstyrka för FN-tjänst 
K4 FN-stvrkors verksamhet utomlands 
K 5 Överv-akningskontingenten i Korea 

8.2 Föredragandens överväganden 

Beträffande den fortsatta utvecklingen inom övrigt totalförsvar vill jag 

anföra följande. 

I 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82: 102. FöU 18. rskr 374) angavs 

de grundläggande principerna för och inriktningen av den fortsatta utveck

lingen för övrigt totalförsvar. Sålunda lades fast att grundläggande för 

försvarsplaneringen måste vara att ansvar i fred för en verksamhet behålls 

även i krig. När samhället skall ställas om för kris eller krig måste ändring

ar i ledningsförhållanden. organisation och arbetssätt undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt. Jag anser att det är väsentligt att det tas hänsyn 

till totalförsvarets intressen i den fredstida samhällsplaneringen. Totalför

svaret och dess olika grenar måste behandlas som delar av samhället och 

en ökad samordning mellan totalförsvarets freds: och krigsfunktioner i 

samhället måste eftersträvas. Jag har därför uppdragit åt tota_lförsvarets 

chefsnämnd att utreda hur beredskapshänsyn skail kunna tas i samhälls

planeringen. 

Jag vill understryka det som också framhölls i försvarsbeslutet. nämli

gen att det inte bör skapas särskilda resurser för sådana behov som kan 

tillgodoses genom fredssamhället. Omvänt bör de särskilda resurser som 

finns inom totalförsvaret i möjlig mån användas för att bistå fredssamhäl

let. Härigenom kan en bättre effekt erhållas till oförändrade eller fagre 

totala kostnader för samhället. 

Verksamheten inom övrigt totalförsvar skall i krig bidra till att nödviin

diga samhällsfunktioner hålls i gång och att de andra totalförsvarsgrenarna 

understöds. Det är därför av största betydelse med en effektiv samordning 

i fred så att konsekvens och sammanhang uppnås i alla beredskapsåt

gärder. 

Jag övergår så till att behandla inriktningen av de olika programmen. 

Under programmet Ledning m. m. behandlar jag psykologiskt försvar 

och civilbefälhavarna under resp. anslag. Försvarets rationaliseringsinsti

tut har fått i uppdrag att utreda ledningsstrukturen inom totalförsvarets 

civila delar. Denna utredning kan komma att påverka länsstyrelsernas 

försvarsenheter. Chefen för civildepartementet har tillsatt en arbetsgrupp 
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för att bl. a. se över planeringsavdelningarna vid länsstyrelserna. Vidare 

har regeringen gett statskontoret i uppdrag att studera en samordnad s·tatlig 

länsförvaltning i Norrbottens län. Även dessa studier berör försvarsenhe

terna. 

På lägre regional nivå inom tot_alförsvaret är det främst länsstyrelserna··. 

som leder verksamheten. Sedan år 1978. när försvarsenheternas organisa

tion fastställdes, har försvarsenheternas resurser minskat från drygt 600 

tjänster till f. n. ca 520. Det är enligt min mening väsentligt att om resur

serna minskas ytterligare detta kombineras med att arbetsuppgifterna 

minskas i motsvarande mån. 

Telekommunikationerna utgör ett viktigt stödsystem för många och. 

viktiga funktioner i samhället. Inom telcområdet har tekniken blivit alltmer 

komplicerad och koncentrerad. Övergången till digitala system påverkar 

bcredskapsfunktionen. Televerket har i sina anvisningar för perspektiv

planearbctet för totalförsvarets civila delar fått i uppdrag att mot denna 

bakgrund redovisa hur behovet av krigsskydds- och bcrcdskapsåtgärder 
skall tillgodoses i det moderniserade digitala telcsystemet. Jag bitriidcr i 

stort televerkets förslag till inriktning. Jag vill dock särskilt framhålla att 

det. i avvaktan på bl. a. televerkets översyn i samband med perspektiv

planearbetet. är nödvändigt att tekniskt beakta beredskapssynpunkterj det 

nya telesystemet. 

Polisen har stor betydelse för att förhindra sabotage och andra former av 

störningar. för gräns- och kustbevakningen samt för att delta i kuppförsva

ret. Jag har inte någon erinran mot rikspolisstyrelsens förslag till inriktning 

av programmet Viss polisverksamhet. 

Beträffande programmet Hälso- och sjukvård angavs i 1982 års försvars~ 

beslut att det bl. a. var angeläget att förbättra försörjningsbcrcdskapen, 

främst av sjukvårdsmatericl av förbrukningskaraktär. Uppbyggnaden av 

denna beredskap har försenats i avvaktan på att avtal mellan staten och 

sjukvårdshuvudmänncn skulle kunna slutas. I och med att detta nu skett är 

det viktigt att en uppbyggnad sker snarast. I övrigt kan jag i huvudsak 

godta socialstyrelsens förslag till inriktning av programmet. 

Den administrativa beredskapen bidrar till stabilitet i vårt samhälle när 

det är krigsorganiserat och skapar därmed respekt för totalförsvaret. Den 

bör i all möjlig mån omfatta ett system av såväl bcredskapsförfattningar 

som organisationsplaner för myndigheterna. Systemet bör redan i fred ha 

prövats vid övningar. 

Jag anser att det från totalförsvarssynpunkt är nödvändigt att man i allt 

arbete med författningar, utrcdningsdirektiv m. m. beaktar hur svårighe

terna under kris. krlgsfara eller i krig skall bemästras. Författningsmässigt 

anser jag att detta i regel bör ta sig uttryck i redan i fred utfärdade 

beredskapsförfattningar eller i särskilda beredskapsföreskrifter i den ordi
narie författningste·xten. 

Allt fler samhällsfunktioner blir mer beroende av datamaskinstöd och 
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möjligheterna blir mindre att ersätta detta stöd med manuella reservme

toder. Det är stor risk att resurserna för underhåll och drift kommer att 

sätta gränserna för datasystcmdriftens omfattning under avspärrning och i 

krig. Det är därför ett totalförsvarsintressc att få klarlagt vilka datasystem 

som oundgängligen måste vara i drift i krig och vilka resurser som då kan 

disponeras för underhåll och drift av systemen. Arbete på detta område 

pågår. 

För att säkerställa en effektiv samordning och samverkan mellan total

försvarets olika delar och en god beredskap är det av stor betydelse att 

utbildning och övning i fred bedrivs· regelbundet. Ett utvccklingsarbete 

inom detta område pågår. 

Regeringen har i juni 1983 gett ut anvisningar för perspektivplanering för 

totalförsvarets civila delars utveckling efter budgetåret 1986/87. 

Den fortsatta utvecklingen av de olika verksamheter som övrigt total

försvar omfattar anmäls dels i det följande under resp. anslag, dels av 

ansvarigt statsråd i vederbörande departements bilaga till budgetproposi

tionen. De förslag som lämnas där står enligt min mening i stort sett i 

överensstämmelse med 1982 års försvarsbeslut. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna över 
statsbudgeten för verksamheten inom övrigt totalförsvar till ca 500 milj. kr. 

Härav faller 136 795 000 kr. på anslag under fjärde huvudtiteln. De anslag 

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde som inte hör till det 

militära försvaret. civilförsvaret. det ekonomiska försvaret, räddnings

tjänsten eller övrigt totalförsvar har tagits upp med 150751 000 kr. 

Beredningen av anslaget K 2. Flygtekniska försöksanstalten har inte 

kunnat slutföras. Anslaget bör därför t.v. föras upp med beräknat belopp. 

8.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om övrigt totalförsvar m. m. 

Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medelsbehoven under varje 

anslag. 
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Fjärde huvudtiteln 

I. Övrigt totalförsvar 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar är central myndighet för 
den psykologiska försvarsberedskapen. 

Beredskapsnämnden består av en ordförande och en kanslichef samt 

minst tolv och högst femton andra ledamöter. Kanslichefen är chef för 
nämnden. 

Verksamheten under delprogrammet Beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområ
dct Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar. 

Planering för perioden 1984/85- 1988/89 

Mot bakgrund av regeringens anvisningar och målen för verksamheten 

anger beredskapsniimnden för psykologiskt ji)rsvar följande inriktning för 

de tre huvuduppgifterna planläggning, utbildning och forskning. 

Planläggningsarbetet skall främst ta sikte på att underhålla en ändamåls

enlig organisation för statens upplysrtingscentral samt att biträda pressen. 

folkrörelserna och de regionala och lokala myndigheterna i deras planlägg

ning av det psykologiska försvaret. Denna hjälp skall lämnas bl. a. genom 

att i samarbete med berörda myndigheter, organisationer och företag med

verka till att inhemska substitut utvecklas för viktiga importerade insats

varor för tidningsproduktion och till att finansiering av tidningsproduktion 

i krig underlättas. 

Utbildningen inriktas mot att skapa beredskap hos den krigsplacerade 

personalen för arbetsuppgifter i krig samt att ge tillfälle till samövning. 

Forskningen skall främst inriktas på masskommunikation, psykologisk 

krigföring. propaganda samt årliga riksomfattande opinionsundersökning

ar av attityder till försvaret. 

Målet för verksamheten är att upprätthålla insatsberedskapen och uthål

ligheten på central, regional och lokal nivå av det psykologiska försvaret. 

Fristående och oberoende enheter av det psykologiska försvaret skall 

initieras att själva upprätthålla erforderlig beredskap. 

Den av beredskapsnämnden beräknade utvecklingen av anslaget Bered-
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skapsnämnden för psykologiskt försvar framgår av följande sammanställ

ning (prisläge juli 1.983, lönelägc 1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

3055 1 3 156 3093 3 031 2970 2911 15161 
(3 055) (3 526) (3 455) 13 386) (3 319) (3 252) (16938) 

1 Prisläge juli 1982. löneläge 1982. 

I ett tilläggsalternativ räknar beredskapsnämndcn med medel för att öka 

utbildningsverksamheten och forskningen. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personårJ 

inom beredskapsnämnden framgår av följande sammanställning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

9 9 9 9 9 9 

I I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

1982/83 Utgift 3138103 

1983/84 Anslag 3055000 

1984/85 Förslag 3170000 

Kostnader och medelsbehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Bered- Föredra-
skaps- ganden 
niimndcn 
för psy-
kologiskt 
försvar 

Beredsk;tpsnämndcn 
för psykologiskt 
för~var: 

Allmän ledning och 
förhands verksamhet 2984 3 162 3079 3 550 3 194 

Kostnader 2984 3162 3079 3550 3194 

Avgår: 
Intäkter m. m. -24 -24 -24 -24 -24 

Medelshehov 2960 3138 3055 3526 3170 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1982/83 1983/84 1984/85 

Planerat Utfall Planerat Bered- Föredra-
skaps- ganden 
nämnden 
för psy-
kologiskt 
försvar 

Civil personal 9 9 9 9 9 

Budgetåret 1982/83 

Beredskapsniimnden för psykologiskt försvar anger i sm redovisning 

beredskapslägct den I juli 1983. Nämnden har utarbetat planer för statens 
upplysningscentral, förberett olika lokaler. telekommunikationer samt re

kryterat och övat kvalificerad personal. Beredskapsnämnden har medver
kat till att krigsplanläggningen för dagspress samt veckotidningar och 

organisationstidskrifter har reviderats. 

Vidare har nämnden i samarbete med berörda myndigheter och organi

sationer utvecklat principer för tidningsproduktion i krig avseende lager

hållning av insatsvaror samt finansiering. 

Beredskapsnämnden har också medverkat till att krigsplanläggning för 

teater och regionmusik genomförts. 

Forskningsverksamheten har följt uppgjorda planer och dessutom kun

nat anpassas till aktuella händelser. 

Budgetåret 1983/84 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop 1982/83: 100 bil. 6 

(föU 9, rskr 271) och regleringsbrevet för budgetåret 1983/84 bedöms 

kunna följas. 

Budgetåret 1984/85 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 motiverar bered

skapsnämnden på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 165 000 kr. 

Besparingarna är 64000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I ett tilläggsyrkande begär beredskapsnämnden ytterligare 120000 kr. 

för utbildningsverksamhet och 250000 kr. för forskningsverksamhet. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 186 

Föredragandens ö1,erväganden 

Jag kan i huvudsak godta vad beredskapsnämnden har anfört om verk

samheten under programplaneperioden. Informationsberedskapsutred

ningen har i september 1983 lämnat ett principbetänkande (Ds Fö 1983: 6) 

om informationsberedskapen. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

För nästa budgetår bör medel för beredskapsnämndens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsnämnden för psykolos:iskt försvar för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 3 170000 kr. 

Civilbefälhavarna 

Landets sex civilbefälhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom 

resp. civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfara kan föras med 

en enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt uppnås. 

Förutom uppgiften att samordna viss planläggning skall civilbefälhavaren 

leda övningar. utbilda eller verka för utbildning av viss personal för upp

gifter i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigs

fara. 

För dessa uppgifter biträds civilbefälhavaren av ett kansli. vilket i vissa 

administrativa hänseenden replierar på en länsstyrelse. 

Civilbefälhavarkanslierna har inemot 40 anställda. Medelsanvisningen 

för budgetåret 1983/84 uppgår till ca 13 milj. kr. inkl. ett överskridande på 

540000 kr. 

I 2. Civilbefälhavarna 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10667000 

12538000 1 

13 300000 
1 13078000 kr. inkl. medgivet överskridande om 540000 kr. 

Civilhefälhavarnas anslagsframställningar 

Civilbefälhavarnas anslagsframställningar för budgetåret 1984/85 inne

håller en anslagsnivå som utgör pris- och löneomräknat anslag med vissa 

besparingar för budgetåret 1983/84 och en beräkning av utbildnings- och 

övningsverksamheten för det närmaste budgetåret. Medelsbehovet enligt 

detta alternativ innebär en ökning med 599000 kr. Civilbefälhavarna lägger 

också fram ett alternativ som innebär en förstärkning av organisationen 

med nio tjänster. Sju av tjänsterna begärs i enlighet med 1982 års försvars

beslut. I förslaget om förstärkning av organisationen föreslås bl. a. att varje 

kansli skall ha en ställföreträdande kanslichef på avdelningsdirektörsnivå. 
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Medelsbehovet enligt detta alternativ innebär en ökning med ytterligare 

I 434 000 kr., dvs. ett anslag om totalt 15 111 000 kr. 

Smmna11stiil/11i11g m' a11slagsberiik11i11garn{[ ( 1 000-tal kr.) 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Diirav 

/U11ckos11111der 
e11gä11gs111g(ficr 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och övnings

verksamhet 
Till regeringens disposition 

Fiiredrag{[ndens överväganden 

1983/84 

29 

8005 

6830 

935 

4100 
38 

13078 

Beräknad ändring 1984/85 

Civilbefäl
havarna 

+ 9 

+2297 

+2111 
+ 70 
+ 194 

- 458 

+2033 

Före
draganden· 

+405 

+411 

+ 92 

-517 
+242 

+222 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget till civil

befälhavarna förs upp med 13;3 milj. kr. Min beräkning av anslaget innefat

tar de besparingar som är möjliga. Huvudalternativet har dock inte kunnat 

tillämpas fullt ut. Kostnaderna för utbildnings- och övningsverksamheten 

varierar med hänsyn till övningsrytmen. Budgetåret 1984/85 minskar kost

naderna för verksamheten av denna orsak. Vidare har vissa budgettek

niska förändringar vidtagits i syfte att renodla kostnaderna för utbildnings

och övningsverksamheten. Med hänsyn till den statsfinansiella situationen 

kan jag inte förorda att civilbefälhavarna tillförs några nya tjiinster budget

året 1984/85. 

Jag övergår nu till att redovisa de beräknade medelsbehoven för resp. 

civilbefälhavare. 

Civilbefällwl'aren i Södra civilområdet 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

/ii11ekos111wler 
engångs111xif1er 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 

, övningsverksamhet 

1983/84 

6 

1700 

1415 

115 

750 

2565 

Beräknad ändring 1984/85 

Myndig
heten 

+ 2 

+573 

+553 
+ 20 
+ 76 

+ 53 

+702 

Före
draganden 

+176 

+105 

+ 59 

- 20 

+215 
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I. Pris- och löneomräkning ( + 298 000 kr.). 

2. Civilbefälhavaren begär medel för två tjänster för handläggare.i enlig

het med 1982 års försvarsbeslut ( + 288 000 kr.). 

3. Om de begärda tjänsterna erhålls, krävs ytterligare inventarier, larm 

m. m. (engångskostnad 20000 kr.J. 

4. Lokalkostnaderna beräknas öka (+ 76000 kr.). Av detta belopp är 

8000 kr. en engångskostnad som hänger samman med de begärda tjänster

na. 

5. En ändring i städavtalet innebär en besparing med 33 000 kr. 

6. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal 

beräknas öka ( + 53 000 kr.). 

Föredragandens ö1·en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

2780000 kr. 

Civilbefiilhal'llren i Västra civilområdet 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekos/11{/l/er 
engå11g.1·111g(fier 

Lokalkostnader 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 

1983/84 

4 

I 090 

920 

135 

830 

2055 

I. Pris- och löneomräkning (+ 61 000 kr.). 

Hcriiknad iindring 1984/85 

Myndig
heten 

+ 2 

+332 

+277 

+ 2 

-470 

-136 

Före
draganden 

+ 57 

+ 47 

- 7 

-470 

-420 

2. Civilbefälhavaren begär medel för en tjänst för avdclningsdirektör för 

utökade samordningsuppgifter samt med ansvar för övnings- och utbild

ningsverksamheten ( + 178 000 kr. J. Vidare begärs medel för en tjänst för 

assistent, halvtid(+ 53000 kr.). 

3. Om de begärda tjänsterna erhålls. ökar förvaltningskostnaderna för 

främst resor ( + 30000 kr.) och engångsutgifter ( + 10000 kr.). 

4. Lokalkostnaderna beräknas öka ( + 2 000 kr. J. 

5. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal 

beräknas minska (- 470000 kr.). 

Föredragandens öven•iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inedelsbehovet till 

1635000 kr. 
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Civilbefälhavaren i Östra civilområdet 

1983/84 

Personal 7 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1920 
Därav 

lt'inekost1111der 1690 
engc1ngs111gifter 

Lokalkostnader 425 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet I 090 

3435 

I. Pris- och Jöneomräkning ( + 280000 kr.). 

Beräknad andring 1984/85 

Myndig-
heten 

+ 2 

+588 

+552 
+ 20 
+ 91 

-180 

+499 

Före
draganden 

+ 26 

+ 85 

+ 49 

-105 

- 30 

2. Civilbefälhavaren begär medel för två tjänster för handläggare i enlig

het med I 982 års försvarsbeslut ( + 288 000 kr.). 

3. Om de begärda tjänsterna erhålls. krävs ytterligare inventarier (en

gångskostnad 20000 kr.J. 

4. Lokalkostnaderna beräknas öka ( + 91 000 kr.). 

5. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigs placerad personal 

beräknas minska (- 180000 kr.). 

Föredraxandens ö1•erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

3405000 kr. 

Civilhefii/Jwvaren i Bergslagen.i· civilområde 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Myndig- Före-
hetcn draganden 

Personal 4 + I 

Anslag 

Förvalt ningskostnader I 010 +250 +25 
Därav 

/ii11ek11sr1111der 900 +~~6 +.:15 
e1111å11gs11tgifter 

Lokalkostnader 45 + 15 - 3 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 650 - ~2 + 8 

1705 +243 +30 

I. Pris- och löneomräkning ( + 39 000 kr.). 

2. Civilbefälhavaren beg~ir medel för en tjänst för avdelningsdirektör 
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( + 185 000 kr.). Vidare begärs medel för mellanskillnaden mellan en halv

tids- och en heltidsanställd byråassistent(+ 26000 kr.). 

3. Lokalkostnaderna beräknas öka ( + 15 000 kr.). 

4. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigsplacerad personal 

beräknas minska ( - 22 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

1735000 kr. 

Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Myndig- Före-
hetcn dragandcn 

Personal 4 + 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr I 125 +266 +69 
Därav 

/iinek11stnadt'r 925 +246 +89 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 125 + IO + I 
Utbildnings- och 

övningwerksamhct 400 + 40 -50 

1650 +316 +20 

I. Pris- och löneomräkning ( + 84 000 kr. J. 

2. Civilbefälhavaren begär, med hänvisning till tidigare framställningar 

och beslut om en successiv utbyggnad av kansliet. medel för en tjänst för 

byråassistent(+ 128000 kr.). 

3. Lokal kostnaderna beräknas öka ( + 10 000 kr.). 

4. Utbildnings- och övningsverksamheten för krigs placerad personal 

beräknas öka ( + 40 000 kr.). 

Föredragandens ii1 ·e n•iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

1670000 kr. 
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Civilhefiilhavaren i Övre Norrlands civilomräde 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Myndig- Före-
heten draganden 

Personal 4 + 1 

Anslag 

Förvaltningskoslnader 1160 +288 + 52 
Därav 

lönekostnader 980 +247 + 40 
engtlngsutgifrer + 20 

Lok<tlkoslnader 90 - 7 
Utbildnings- och 

övnings verksam hel 380 +121 + 120 

1630 +409 +165 

1. Pris- och löneomräkning ( + 88 000 kr.). 

2. Civilbefälhavaren begär medel för en tjänst för avdelningsdirektör i 

enlighet med 1982 års försvarsbeslut ( + 180 000 kr.). 

3. Om de begärda tjänsterna erhålls ökar övriga förvaltningskostnader 

med 20 000 kr. 
3. Utbildnings- och övningskostnaderna för krigsplacerad personal be

räknas öka(+ 121 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

I 795000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeririgen föreslår riksdagen 

att till Cil'ilhefii/havarna för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 13 300000 kr. 

Signalskydd 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och 

traktamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt an

skaffning och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för totalförsva

rets civila sektor. 

Verksamheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktions

områdena Allmän ledning och förbandsverksamhet. Centralt vidtaget ma

terielunderhåll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Signalskydd. 
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Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 

att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterliga

re upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Signal

skydd framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 

4030 1 4 740 5000 

1 Prisläge februari 1982. 

1986/87 1987/88 

2110 1940 

1988/89 

I 250 

Summa 
1984/89 

15040 

Det beräknade behovet av beställningsbemyndiganden för signalskydds

materiel samt bemyndigandcskuldens storlek under progra.mplancperiodcn 

framgår av följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

Bemyndigande-
behov 2580 2390 250 260 290 

Bemyndigande-
skuld vid ut-
gången av resp. 
budgetår 8424 7024 3 224 2 324 1624 

I 3. Signalskydd 

1982/83 Utgift 806511 

1983/84 Anslag 4030000 

1984/85 Förslag 5940000 

Bestiillningshemyndiganden och hetalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1983/84 1984/85 

Övcrbdäl- Före-
havaren draganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Signal skydd: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 950 950 950 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll 
m. m. 280 280 290 290 290 290 

Centralt vidtagen 
materielanskaff-
ning m. m. 2300 2800 2 100 3 500 2100 4 700 

Kostnader= 
medelsbehov 4030 4740 5940 

Bemyndigandebehov 2580 2390 2390 

1988/89 Summa 
1984/89 

300 3490 

1624 
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Överbefälhavaren 

Anslaget bör föras upp med 710000 kr. och ett beställningsbcmyndi

gandc om 2 390000 kr. inhämtas. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av det totala mcdelsbchovct framgår av sammanställning

en över beställningsbcmyndiganden och betalningsmedel. Med hänvisning 

till denna hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av signal

skyddsmateriel får läggas ut inom en kostnadsram av 2 390 000 

kr., 

2. till Signa/skydd för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservationsan

slag av 5940000 kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar omfattar 

vidmakthållande och anskaffning av vissa teleanordningar för den civila 

försvarsberedskapcn i länen och för teleanläggningar inom hälso- och 

sjukvården samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 

Verksamheten budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktions

områdct Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Vissa tcleanord

ningar. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa 

statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör 

lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att läm

nas riksdagens försvarsutskott. 

Beträffande planeringen· av programelementet Teleanordningar för den 

civila försvarsbcredskapen i länen anför telnerket bl. a. följande. 

Televerket fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför 

inkomna beställningar av telcanordningar. Fyra centrala myndigheter är 

närmast berörda, nämligen socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, arbetsmark

nadsstyrelsen och vägverkets centralförvaltning. De behov som f. n. kan 

förutses är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas därför huvud

sakligen av abonnemangsavgifter. 

13 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bila11a 6 
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Den av televerket beräknade utvecklingen av anslaget Vissa tcleanord

ningar framgår av följande sammanställning (prisläge december 

1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

44455 1 92215 51910 40055 

1 Prisläge december 1982. 

I 4. Vissa teleanordningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

43 185 354 

44455000 

91 100000 

Kostnader och medelsbehov (I 000-ta/ kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Vissa teleanordningar: 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning m. m. 
Kostnader= mcdclsbehov 

Televerket 

1983/84 -

44455 
44455 

1987/88 1988/89 Summa 
19!W89 

8600 8975 201755 

Beräknad ändring 1984/85 

Televerket Före-
draganden 

92 215 
92215 

91 100 
91100 

För budgetåret 1984/85 föreslås att anslaget förs upp med 92215000 kr. 

Av beloppet utgör ca 3 ,2 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare utförda 

teleanläggningar eller sådana som avses bli utförda under budgetåret 

1984/85. Ca 89 milj. kr. avser kostnader för a'tt anskaffa teleteknisk utrust

ning. 

Föredragandens överväganden 

Jag kan i huvudsak godta televerkets förslag till inriktning av verksam

heten under programplancperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa telea11ord11ingar för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcser

vationsanslag av 91 100000 kr. 
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Identitetsbrickor 

Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribu

tion av identitetsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn 

till invandrare eller till självkostnadspris tillhandahålls andra personer. allt 

enligt riktlinjer som har godkänts av riksdagen (prop. 1962: I bil. 13, SU 

J I, rskr 11 ). 

Verksamheten under delprogrammet Identitetsbrickor budgeteras på ett 

primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bands verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget ldentitctsbrickor. 

Planering för perioden 1984/85 -1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför länsstyrelsen i Kris

tianstads län att framställning och distribution av idcntitetsbrickor skall 

genomföras i enlighet med det uppdrag som riksdagen har gett. 

Den av länsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Identitets

brickor framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1983; I 000-tal 

kr.). 

1983/84 1984/85 

865' 915 

' Prisläge juli 1982. 

I 5. Identitetsbrickor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

J 984/85 Förslag 

1985/86 

897 

856015 

865000 

910000 

1986/87 

879 

Kostnader och medels behov (I UOO-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Planerat Utföll 

Iden titelsbrickor: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 865 856 
Kostnader= medels-

behov 865 856 

1987/88 1988/89 

861 843 

1983/84 1984/85 

Planerat 

865 

865 

Länssty
relsen i 
Krislian
~tads län 

915 

915 

Summa 
1984/89 

4395 

Föredra
ganden 

910 

9IO 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omriiknat till pcrsonår 

1982/83 

Planerat Utfall 

Civil personal 5 s 

Budgetåret 1982/83 

1983/84 1984/85 

Planerat Liinssty- Förcdra
relsen i ganden 
Kristian-
stads liin 

s 5 5 

Under budgetåret 1982/83 har 110 000 identitetsbrickor tillverkats för 

nyfödda och invandrarbarn. _Länsstyrelsen har tillhandahållit 6000 brickor 

till självkostnadspris. Det låga utgiftsutfallet beror på leveransförseningar 

av brickmateriel. 

Budgetäret 1983/84 

Verksamheten bedöms få i stort sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1984/85 

Lii11sstyrc/.1·e11 i Kristianstads liin 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 54000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Kostnaderna för lokalvård ökar med 15 000 kr. som tidigare bestridits 

av länsstyrelsen från ett förslagsvis anvisat anslag. 

2. Kostnaderna för schablonmässigt beräknad besparing (2 %) innebär 

en minskning med 19000 kr. 

Fbredragandens ö1·en·iigande11 

Jag kan i huvudsak godta vad länsstyrelsen i Kristianstads län har anfört 

om verksamheten under budgetåret 1984/85. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till ldentitetsbrickor för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 910000 kr. 

Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 

omfattar anskaffning av andelar för statliga myndigheter i anläggningar för 

civilförsvarets krigsorganisation, anskaffning och underhåll av viss sam-
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bandsutrustning samt anskaffning av inventarier för vissa gemensamma 

stabsplatser. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 

budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Centralt 

vidtaget materielunderhåll m. m .. Centralt vidtagen materielanskaffning 

m. m. och Nybyggnad m. m. 

Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Vissa skyddsrums

anläggningar. 

Planering för perioden 1984/85 - 1988/89 

Ci1,i/försl'arsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verk

samheten under delprogrammet helt är beroende av den avvägning som är 

gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt av andra myndigheters 

programmässiga mål. 

Den av civilförsvarsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Vissa 

skyddsrumsanläggningar framgår av följande sammanställning (prisläge 

juli 1983; I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

3950 1 9235 8805 8435 

1 Prisläge juli 1982. 

I 6. Vissa skyddsrumsanläggningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 969129 

3950000 

6535000 

Kostnader och medelshehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1982/83 

Planerat Utfall 

Vissa skyddsrumsanlägg-
ningar: 

Centralt vidtaget 
materielunderhåll m. m. 75 28 

Centralt vidtagen 
materielanskaffning m. m. 60 25 

Nybyggnad m. m. 4400 3916 

Kostnader= medels-
behov 4535 3969 

1987/88 1988/89 

8 535 8985 

1983/84 1984/85 

Planerat Civil-
försvars-
styrelsen 

75 75 

60 60 
3 815 9100 

3950 9235 

Summa 
1984/89 

43995 

Föredra-
·ganden 

75 

60 
6400 

6535 
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Budgetåret 1982/83 

Civilförsvarsstyrelsen anmäler att anskaffningen av utrymmen i skydd 

för statliga myndigheter inte helt har haft den omfattning som var planerad 

på grund av att byggstarten för ett antal anläggningar för civilförsvarets 

krigsorganisation har uppskjutits. 

Budgetåret 1983/84 

Den planerade verksamheten beräknas kunna genomföras. 

Budgetåret 1984/85 

Civilförsrnrsstyrelsen 

I. För underhåll av viss sambandsutrustning beräknas ett oförändrat 

medelsbehov av 75000 kr. för budgetåret 1984/85. 

2. För anskaffning av viss sambandsutrustning och inventarier för vissa 

gemensamma stabsplatser beräknas ett oförändrat medelsbehov av 60000 

kr. för budgetåret 1984/85. 

3. För anskaffning av andelar för statliga myndigheter i anläggningar för 

civilförsvarets krigsorganisation beräknas ett medclsbehov av 9.1 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85 ( + 5 285 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skyddsrumsanliiggningar för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av 6 535 000 kr. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mili

tära ändamål omfattar sådana ändamål som bekostas av medel utanför 

utgiftsramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår för budgetåret 

1984/85 den projektilröjning som enligt avtal ankommer på staten inom de 

delar av Jiirvafältet som har överlåtits till Stockholms m. Il. kommuner, 

anskaffning av mark i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde som 
kompensation för övningsmark som har överlåtits till Skövde kommun 

samt nybyggnad av diverse befästningsobjekt. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen 

på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen ma

terielanskaffning m. m., markanskaffningen på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Markanskaffning samt nybyggnaden av befäst

ningsobjekt på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Nybygg

nad m.m. 
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Verksamheten finansieras från reservationsanslaget Anläggningar m. m. 

· för vissa militära ändamål. 

Planering för perioden 1984/85-1988/89 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbefiilhamren 

bl. a. följande. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om överlå

telse av vissa delar av Järvafältet skalls. k. blindgångare inom de överlåtna 

områdena tas bort genom statens försorg. Röjningsarbetena har försenats 

på grund av bl. a. de svåra arbetsförhållandena och beräknas fortsätta även 

under budgetåret 1984/85. Totalkostnaderna från arbetets början år 1963 

beräknas till ca 33 milj. kr. 

Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj: t en mellan försvarets 

fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 

försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3: s 
kasernområde och om att dra en större trafikled över P 4: s övningsom

råde. Ersättningen för den försålda marken m. m. uppgick till avrundat 2.7 

milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972: 75. FöU 17, rskr 231) att P 4 och K 3 

skall kompenseras för de försämrade övningsmöjligheter som har blivit en 

följd av överlåtelsen. Kompensationsmarken omfattar ca 180 ha i anslut

ning till pansarövningsfältet med en beräknad anskaffningskostnad av 4,2 

milj. kr. Förvärv av denna mark får ske endast genom frivilliga uppgörelser 

med markägarna och i syfte att åstadkomma en lämplig gränsdragning i 
övningsfältets östra del. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Anlägg

ningar m. m. för vissa militära ändamål framgår av följande sammanställ

ning (prisläge februari 1983: I 000-tal kr.). 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 

28 100 1 17000 11100 500 

1 Prisläge februari 1982. 

1987/88 1988/89 

500 500 

Summa 
1984/89 

29600 
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I 7. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

42813099 

28 100000 

15 800000 

Reservation 

Kostnader och mede/sbelwv (I 000-ta/ kr.) 

200 

27027940 

Primäruppdrag rn. rn. 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 · 

Anläggningar rn. rn. för 
vissa militära ändamål: 

Centralt vidtagen materiel-
anskaffning m. m. 

Markanskaffning 
Nybyggnad m. m. 

Kostnader= medelsbehov 

Budgetåret 1982/83 

3000 
500 

47400 

50900 

Överbefäl
havaren 

3 500 
500 

13000 

17000 

Före
draganden 

3500 
500 

13000 

17000 

I sin redovisning för budgetåret 1982/83 anmäler fort{fikatio11.~förrnlt
ningen att något förvärv av kompensationsmark i Skövde inte har kunnat 

genomföras. Förhandlingar har inletts mellan försvarsmakten. berörda 

markägare och lantbruksnämnden i länet om slutlig avgränsning av kom

pensationsmarkområdet. Projektilröjningen på Järvafältet har kunnat ge

nomföras i planerad omfattning. 

Budgetåret 1983/84 

Kompensationsmark i Skövde beräknas kunna förvärvas i begränsad 

omfattning. Projektilröjningen på Järvafältet beräknas kunna genomföras 

enligt planerna. 

Budgetåret 1984/85 

Ö1•erbefii/hamre11 

Medelsbehovet för budgetåret 1984/85 beräknas till 17 milj. kr. enligt vad 

som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 

Föredragandens överväganden 

Jag godtar vad överbefälhavaren har anfört om verksamheten under 

budgetåret 1984/85. Min beräkning av medelsbehovet framgår av samman

ställningen över kostnader och medelsbehov. Jag förordar att medel anvi

sas enligt följande anskaffningsplan och anslagsberäkning. 
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Anskaffningsplan ( 1000-tal kr.) 

Objekt Kostna<lsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

82-02-01 83-02-01 83-06-30 1983/84 

A. Centralt l"idtagen 
materie/11nskaffning 
m.m. 

I. Projektilröjning på 
Järvafältct 32600 32 700 26200 3000 

Summa A 32600 32700 26200 3000 

B. Mczrkanskaffnin!? 
I. Förvärv av kompen-

sationsmark i Skövde 4200 4200 600 500 

Summa B 4200 4200 600 500 

c. Nybyggnad m. m. 

ll. F1hetag påbä~jade 
före 1983-07-01 220500 215900 149700 45000 

b. Fiirewi: påhii~jade 
eller m·sedda all 
påbiirj11s 1983/8.:/ 

I. lng I. Byggnadsåtgär-
<ler för försvarets 
FN-utbildning 3400 2400 2400 

Summa C (a-b) 223900 218300 149700 47400 

Totalt A-C 260700 255200 176 500 50900 

AnsfogsheräkninR (I 000-1(1/ kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning 

Reservation 1983-07-01 27028 1983/84 50900 
Anslag för 1983/84 28100 1984/85 17000 
Anslag för 1984/85 Beräknad 
(förslag) 15800 reservation 

1985-06-30 3 028 

70928 70928 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anläggningar m. m. ji"ir l'issa militära ändamål för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 15 800 000 kr. 

1984/85 

3 500 

3500 

500 

500 

13 000 

13000 

17000 
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I 8. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

l 984/85 Förslag 

350000 

40000 

Reservation 

202 

51142 

Från anslaget betalas bidrag till kommuner och landstingskommuner för 

den planläggning och de andra förberedelser som de enligt länsstyrelsens 

förordnande enligt 6 och 7~~ lagen (1964: 63) om kommunal beredskap 

ålagts att genomföra. 

Kostnader och medelshelzor (I 000-llll kr.) 

Ändamål 

Bidrag till kommuner för bcrcd
skapsplanläggning 

Information och utbildning om 
kyrklig beredskap 

L:tbildning av kommunala bt:rcd
skapsplanläggare 

Lokala ledningsövningar 
Landstingskommunala lcdnings

övningar 
Framställning av informations

material 
Kurser och konferenser för läns

styrelsernas personal 

Kostnadt:r = me<lclsbehov 

1983/84 

Planerat 

350 

350 

Riksnämnden för kommunal beredskap 

1984/85 

Rik5nämndcn 
. för kommunal 
beredskap 

40 

ti.O 
200 

20 

300 

30 

670 

Före
draganden 

40 

40 

I. Ansvaret för den kyrkliga beredskapen (inkl. gravtjänstl överfördes 

till riksnämnden för kommunal beredskap den I juli 1983. För att planlägga 

den kyrkliga beredskapen krävs utbildning av beredskapsplanläggare. För 

detta ändamål behövs 40000 kr. för budgetåret 1984/85 .. 

2. För utbildning av kommunala beredskapsplanläggare behövs 800.00 

kr. för budgetåret 1984/85. 

3. Länsstyrelserna tilldelas resurser för lokala och landstingskommunala 

ledningsövningar. För att betala de kostnader som riksnämnden bör bestri

da i samband med sådana övningar behövs sammanlagt 220000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

4. Det informationsmatcrial som nu finns i form av film. stordiabilder. 

broschyrer, informationsskrift om lokalförsvaret på lokal nivå m. m. behö

ver arbetas om. Civilförsvarsstyrelsen har tidigare betalat kostnaderna för 

framställning av informationsmateriaL Den ökande omfattningen av denna 

produktion medför ett behov av särskilda medel härför. För framställning 
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av en ny film. nya stordiasericr och broschyrer behövs 300000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

5. För att betala kostnaderna för konferenser för personal inom sakom

rådet Övrigt totalförsvar vid länsstyrelsernas försvarsenheter behövs 

30000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Med hänvisning till denna hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra!{ till kostnader.för kommunal heredskap för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 40000 kr. 
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J. Räddningstjänst 

Under littera J, Räddningstjänst täcks kostnader för statens brand

nämnds verksamhet. Anslagen under J. avser också ersättningar för verk

s<tmhet vid räddningstjänst enligt brandlagen och kostnader för skogs

brandbevakning. Vidare anvisas medel för gencraltullstyrclsens beredskap 

för olje- och kemikaliebekämpning till havs. 

Frågor med anknytning till samhällets räddningstjänst berör såväl kom

munerna och länsstyrelserna som flera andra myndigheter. Resurser för 

räddningstjänst finns uppbyggda på många olika håll i samhället. Genom 

en förbättrad samordning av resurserna kan räddningstjänsten effektivise

ras. Dessa frågor har under de senaste åren fått stor aktualitet. Räddnings

tjänstkommittcn ( Kn 1979: 0 I J har behandlat frågorna. Kommitten avslu

tar inom kort sitt arbete. 

Räddningstjänstkommittcn avlämnade i december 1982 delbetänkandet 

(Ds Fö 1983: 2) Geotekniska undersökningar och förebyggande åtgärder 

mot skred. Betänkandet har rcmissbehandlats, och ärendet bereds f. n. i 

regeringskansliet. 

Med syfte att följa upp allvarliga olyckshändelser och tillbud till sådana 

händelser har regeringen tillkallat en kommitte (Kn 1981: 02), som har fått 

till uppgift att göra kompletterande undersökningar beträffande säkerhcts

åtgärder och räddningsinsatser. Kommitten har genomfört undersökningar 

av flera allvarliga olyckshändelser som har inträffat och redovisat resulta

tet av undersökningarna i sitrskilda rapporter. Erfarenheterna och förslag 

till åtgärder för att samhällsinsatserna skall kunna förbättras har lämnats 

av kommitten. Detta har lett till uppdrag till ansvariga myndigheter från 

regeringens sida. 

CESAM-kommitten (Kn 1982: 03J har till uppgift att utreda frågan om en 

samordning av den centrala ledningen av räddningstjänsten i fred och 

civilförsvarsverksamheten. Kommitten skall pröva förutsättningarna för 

~n samordning av verksamheten på central nivå, belysa konsekvenserna 

av en sådan samordning och ange principerna för hur den skall komma till 

stånd. Kommitten har i tilläggsdirektiv !Dir. 1983: 11) dessutom fått i 

uppdrag att fortsätta översynen av utbildningen i allmän räddningstjänst. 

Kommitten avslutar inom kort sitt arbete. 

Statens brandnämnd har i samråd med general tullstyrelsen och Svenska 

kommunförbundet på regeringens uppdrag utrett frågan om organisation 

av personalberedskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Brandnämn

den har slutfört utredningsuppdraget och föreslår att räddningsstyrkor från 

vissa brandförsvar i kommuner med omfattande hamnvcrksamhet skall 

kunna rycka ut med en insatsgrupp för att förstärka tullverkets kustbe

vaknings kemikalieskyddsberedskap. Fem större brandförsvar skall enligt 
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förslaget upprätthålla beredskap för insatser mot kemikalieutsläpp till 

sjöss, nämligen brandförsvaren i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stock

holm och Sundsvall. Brandnämnden lägger också fram förslag om kom

pletterande utbildning och övning av personal för uppgiften. Mot bakgrund 

härav kommer jag vid behandlingen av anslagen under J. Räddningstjänst 

att ta upp förslag om insatser för att förstärka personalberedskapen för 

kemikaliebekämpning till sjöss. -

Regeringen har uppdragit åt statens brandnämnd att inom ramen för 

befintliga anslag utreda förutsättningarna för och att utarbeta förslag till ett 

program dels för kunskapsuppbyggande forskning och studier för den 

långsiktiga inriktningen av beredskapen för bekämpning av kemikalie
olyckor på land och till sjöss. dels för utveckling av teknik för bekämpning 

av kemikalieolyckor. Arbetet skall bedrivas i samråd med överbefälha

varen. försvarets forskningsanstalt, civilförsvarsstyrelsen. generaltullsty

relsen, styrelsen för teknisk utveckling och Svenska kommunförbundet. 

På regeringens uppdrag har överbefälhavaren i samråd med generaltull

styrelsen utrett frågan om gemensamt utnyttjande m. m. av flygplan för 

övervakning till sjöss. Regeringen har gett överbefälhavaren i uppdrag att i 

samråd med generaltullstyrelsen utarbeta ett preciserat förslag till gemen

samt utnyttjande i civil form av tre flygplan med integrerad utrustning för 

övervakning av vårt havsområde. 

Regeringen har på förslag av statens brandnämnd fastställt ett övnings

program för peri0den 1983/84 - 1987/88 för både den regionala räddnings

tjänsten och den samlade organisationen för bekämpning av miljöskadliga 

utsläpp till sjöss. 

Inom räddningstjänstområdet pågår ett betydande internationellt samar

bete. Bl. a. förekommer samverkan i fråga om åtgärder mot förorening av 

den marina miljön mellan de nordiska länderna inom ramen för 1971 års 

Köpenhamnsavtal, mellan Nordsjöstaterna enligt 1969 års Bonnövercns

kommelse och mellan Östersjöstaterna enligt 1974 års Helsingforskonven

tion. En översyn av Bonnöverenskommelsen har avslutats under år 1983, 

och en ny överenskommelse undertecknades den 13 september 1983 i 

Bonn. Den nya Bonnöverenskommelsen har behandlats i propositionen 
(prop. 1983/84: 88) om godkännande av Överenskommelsen den 13 septem

ber 1983 om samarbete vid bekämpning av förorening i Nordsjön genom 

olja och andra skadliga ämnen. Ett nordiskt samarbete har också inletts i 

fråga om räddningstjänstsamverkan över riksgränserna. 

Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet inom räddnings

tjänstområdet. Genom detta samarbete får länderna tillfälle att utbyta 

erfarenheter och tillgodogöra sig forskningsresultat i andra länder. Det blir 

också möjligt att samla olika länders resurser vid stora olyckor och för att 

bekämpa oljeutsläpp. Praktisk samverkan i fråga om oljcbekämpning till 

sjöss mellan de nordiska länderna övas regelbundet. Under år 1982 genom

fördes sålunda en gemensam dansk-norsk övning och en gemensam 

finsk-svensk övning. 
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J 1. Statens brandnämnd 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

14978000 

15950000 

16820000 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighet- tillsynen 

över brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår att utbilda brandpersonal 

och skorstensfejare. Genom annan utbildningsverksamhet samt försöks

och utvecklingsarbete skall brandnämnden främja sådan räddningstjänst 

som ankommer på kommunerna. Brandnämnden skall lämna råd och an

visningar till länsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor om räddnings

tjänst och om förebyggande åtgärder mot brand. Vidare skall brandnämn

den bl. a. biträda länsstyrelserna vid handläggning av sådana frågor samt 

verka för att brandförsvarets utrustning standardiseras och att brandför

svaret ordnas ändamålsenligt i olika delar av riket. Nämnden skall också 

verka för samordning av olika delar av samhällets räddningstjänst. 

Nämnden består av en överdirektör, som är nämndens ordförande, och 

fyra särskilt utsedda ledamöter. Överdirektören är chef för nämnden. Hos 

nämnden finns ett kansli SO!TI består av en administrativ enhet. en enhet för 

räddningstjänst och en utbildningsenhet. Till nämnden är knutna dels ett 

utbildningsråd. dels en särskild ledningsgrupp för utbildning och övning av 

personal i beredskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor. Nämnden full

gör också sekretariats- och kansli uppgifterna för rådet för riiddningstjänst. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
I diira1• /iinekostnader) 

Lokalkostnader . 
Ersättning till kommuner 

för lokaler och materiel. 
drivmedel m. m. 

Visst försöks- och ut
vecklingsarbcte m. m. 

Regionala förrf1d 

Uppb1)rdsmeJcl 

Försäljning av publika
tioner m. m. 

NetWulgift 

1983/84 

42,5 

11549000 
(8 817 000) 
I 895 000 

325 000 

301 000 
2000000 

16070 000 

120000 

15 950000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
brandnämnd 

+2 

+1399000 
(+1119000) 
+ 270000 

+ 32000 

+ 30000 
+ 200000 

+1931000 

+1811000 

Före
draganden 

+771000 
(+750000) 
+ 130000 

+ 20000 

+ 19000 
+ 50000 

+990000 

+870000 
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Statens brandnämnd 

Nämnden föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 761 000 kr. I pris- och löneomräk

ningen ingår en omräkning av timlärararvoden inom AT-15 enligt TFU 

(+ 309000 kr.). 

2. Brandnämnden yrkar medel för två tjänster som byrådirektör till 

sektionerna för oljeutflöden samt hälso- och miljöfarliga varor och farligt 

gods ( + 170000 kr.). 

3. Nämnden redovisar ett huvudförslag vilket bl. a. innebär en minskad 

utbildningsverksamhet och en fördröjning av nödvändiga anvisningar: En 

minskad medelstilldelning innebär också ii1indre möjligheter att tillgodose 

behovet av sakkunnniga reko·mmendationer till länsstyrelser, kommuner 

och enskilda. Minskad resurstilldelning drabbar i första hand nämndens 

centralt och regionalt bedrivna utbildningsverksamhet genom att klasser 

och kurser inställs. Detta får enligt nämnden till följd att redan nu rådande 

bristsituation på brandpersonal förvärras (- 348 000 kr.). 

Föredragandens ö1·en·äganden 

För nästa budgetår bör medel för brandnämndens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har beräknat vissa medel för 

ökning av timlärararvoden vid brandförsvarsutbildningen. Jag har vidare 

beräknat medel för ersättningsanskaffning av materiel för praktisk utbild

ning i räddningstjänst och för regionala räddningstjänstövningar dels till 

lands. dels för samordning av insatserna såväl till lands som till sjöss. Det 

är enligt min mening angeläget att övningsverksamheten särskilt inriktas 

på beredskap mot kemikalieolyckor. Jag har också beräknat medel för 

fortsatt uppbyggnad av regionala förråd. Regeringen har uppdragit åt 

brandnämnden att undersöka behovet av att inom anslagsramen komplet

tera förråden med de nya hjälpmedel för insatser mot oljeutsliipp som. 

utvecklas inom styrelsens för teknisk utveckling forskningsprojekt TO

BOS 85. 

Som jag inledningsvis har nämnt har statens brandnämnd i samråd med 

generaltullstyrelsen och Svenska kommunförbundet på regeringens upp

drag utrett frågan om organisationen av personalberedskapen för kemika

liebekämpning till sjöss. Mot denna bakgrund har regeringen uppdragit åt 

statens förhandlingsniimnd att teckna avtal med berörda kommuner om 

deras medverkan i kemikaliebekämpningen till sjöss. Jag har därl'ör beräk

nat medel för den utbildning som behövs för att brandförsvarets personal 

skall kunna ingå som förstärkning i personalberedskapen för kemikaliebe

kämpning till sjöss. Jag har därvid förutsatt att kommunerna skall svara för· 

sina egna kostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens hrandniimnJ för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 16 820 000 kr. 
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J 2 .. Beredskap för oljcbekämpning till havs m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

J 984/85 Förslag 

16362000 

16402000 

10400000 

208 

Enligt instruktionen ( 1973: 884. ändrad senast 1976: 135) svarar tullver

ket för åtgärder till havs och i kustvattnen. Vänern och Mätaren för att 

avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är 

skadligt. Från anslaget betalas bl. a. anskaffning av bekämpningsmatericl, 

visst tekniskt utvecklingsarbetc samt drift och underhåll av materiel för 

bekämpning av miljöfarliga utsläpp. Vidare får tullverket förskottsvis beta

la bekämpningsåtgärder som har utförts av tullverket eller på uppprag av 

generaltullstyrelsen. Förskottsmedel som återbetalas tas upp som uppbörd 

under anslaget. 

Kostnader för bckiimpnings
operat1oner 

Kostnader för anlitande av 
konsulter och annan expertis 

Anskaffning av bekiimpnings
anordningar och bekämp
ningsmedel m. m. 

Tekniskt utvecklingsarbete 
och forskning beträffan
de medel och mctl)der för 
bekämpning av miljöfar
liga utsläpp till havs 
samt i kustvattnen. Vä
nern och Mälaren 

Drift och underhåll av tek
nisk materiel för bekämp
ning av miljöfarliga ut
släpp 

Underhåll av materiel för 
bekämpning av miljöfarliga 
utsläpp samt övningar 

1983/84 

I 000 

435 000 

(, 742 000 

1600000 

7 624 000 1 

16-102000 

1 Delvis överfört till annan huvudtitel. 

Genera It ulls tyre/se 11 

Beräknad iindring 1984/85 

Gencraltull
slyrelsen 

+ 65000 

+ 7 588000 

+ 660000 

+ 4167000 

+12480000 

Före
draganden 

+ ~3 000 

+ .~09000 

-f ~0000 

-7624000 

+I WOOOO 

-6002000 

Generaltullstyn:lscn föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 208 000 kr. 

2. Huvudförslaget medför en icke godtagbar försämring av beredskapen 

mot miljöfarliga föroreningar till sjöss samtidigt som den iinnu pågående 

uppbyggnaden av organisationen skulle försenas. 
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3. Anslagsposten Kostnader för anlitande av konsulter och annan ex

pertis prisomräknas endast. 

4. Fortsatt nyanskaffning av oljebekämpnings- och kemskyddsmateriel 

m. m. samt ersättning av föråldrad och försliten bekämpningsmatericl med 

ny sådan medför ökat medelsbehov. Medel har beräknats för bl. a. ersätt

ningsanskaffning av oljeupptagningsanordningar, oljeupptagare. gripsko

por, skyddsdräkter m. m. samt nyanskaffning av kustlänsor. utrustning för 

land- och sjötransporter. mellanlagring samt materiel för fjärranalys m. m. 

( + 7 588000 kr.). 

5. Under anslagsposten Tekniskt utvecklingsarbete och forskning be

träffande medel och metoder för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till 

havs samt i kustvattnen. Vänern och Mälaren har beräknats medel bl. a. 

för utveckling av fjärranalystcknik och utveckling av befintlig oljebekämp

ningsmateriel samt teknik för kemikaliebekämpning ( + 660000 kr.). 

6. Leverans av nya miljöskyddsfartyg och utrustning medför ökade 

drift- och underhållskostnader ( + 4 167 000 kr. l. 

Föredragandens överviiganden 

Beredskapen för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till havs samt i 

kustvattnen, Vänern och Mälaren har under senare år förstärkts. Det 

utrcdningsarbete som har bedrivits på detta område har nu till stora delar 

avslutats. 

Riksdagen har fastställt den mera långsiktiga inriktningen av och for

merna för en fortsatt förstärkning av den svenska beredskapen (prop. 

1980/81: 119. CU 38. 1skr 376). Jag har mot denna bakgrund beräknat 

medel bl. a. för en fortsatt ny- och ersättningsanskaffning av oljebekämp

nings- och kemikalieskyddsmateriel och arbetsbåtar samt för ytterligare 

utbyggnad av den i Sverige utvecklade fjärranalysutrustningen för spaning 

efter oljeutsläpp. 

Med den llygburna fjärranalysutrustningen kan olagliga oljeutsläpp upp

täckas. Fartyg som gör sig skyldiga till sådana kan identifieras med denna 

utrustning och utrustningen gör det också möjligt att följa oljan under en 

bekämpningsoperation. Den svenska utrustningen har väckt stor interna

tionell uppmärksamhet och har kunnat säljas till andra länder. 

Kustbevakningens llygspaning har emellertid betydelse även i andra 

avseenden. t. ex. för liskeövervakning, isövervakning och allmän övervak

ning av det svenska sjöterritoriet. Verksamheten bedrivs således i samver

kan med andra myndigheter. Enligt min mening är det angeläget att denna 

samverkan utvecklas liksom övrigt samarbete i fråga om havsövervakning. 

Den utbyggnad av fjärranalyssystcmet som jag föreslår bör därför ske i 

samordnade former. 

Som jag inledningsvis har nämnt har regeringen uppdragit åt överbefäl

havaren att i samråd med generaltullstyrclsen redovisa hur behoven av 

flygplan för övervakning av våra havsområden kan samordnas när det 

14 Rik.1dai:c11 1983184. I sam/. Nr JIJO. Bilai:a 6 
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gäller såväl anskaffning och förhyrning som utnyttjande. drift och under

håll av flygplanen. Överbefälhavaren har i skrivelse den 27 september 1983 

redovisat uppdraget. Av skrivelsen framgår hl. a. att samma typ av flyg

.plan kan användas för de behov som marinen och kustbevakningen har för 

övervakning och upptäckt i våra havsområden. Olika alternativ redovisas 

till hur flygplanen skall kunna utnyttjas samordnat. Överhefälhavaren be

slöt i januari 1982 om anskaffning (leasing) av flygplan i syfte att förbättra 

den sjöbevakning som marinen bedriver och möjligheterna att i fred indike

ra närvaron av främmande ubåtar på svenskt vatten. Chefen för marinen 

har därefter förhyrt ett flygplan för att genomföra försök under sju måna

der i avsikt att skaffa beslutsunderlag bl. a. avseeende typ av radar och 

IR-utrustning. 

Regeringen har uppdragit åt överbefälhavaren att för övervakning av 

våra havsområden utarbeta ett preciserat förslag till gemensamt utnyttjan

de av tre flygplan som har integrerad utrustning. Utredningen skall ske i 

samråd med generaltullstyrelsen. Förslagen skall redovisas senast den I 

april 1984. 

Mot denna bakgrund finner jag efter samråd med chefen för finansdepar

tementet att ett av generaltullstyrelsens flygplan bör bytas ut under bud

getåret 1984/85. Jag återkommer vf1ren 1984 med förslag till anskaffning av 

ett sådant flygplan vid behandlingen av anslaget C 2. Marinförband: Mate

rielanskaffning. 

I betänkandet <Os Kn 1981: I) Vän Tur föreslogs som en ytterligare 

åtgärd för att stärka insatsberedskapen vid oljeutsläpp att mobila contai

nerförråd med bekämpningsmateriel utplaceras hos vissa kommuner vid 

Vänern. Föregående budgetår har medel beräknats för att kustbevakning

en under två till tre år successivt skall kunna bygga upp sådana mobila 

containerförråd. Jag har nu beräknat medel för en fortsatt uppbyggnad av 

containerförråd. En samordning bör kunna ske med annan förrådshållning 

för att i största möjliga utstriickning begränsa kostnaderna för förrådshåll

ningen. 

Jag har tidigare tagit upp frågan om insatser för att förstärka personal

beredskapen för kemikaliebekämpning till sjöss. Jag har därför här beräk

nat medel för kustbevakningens kostnader vid samövning med berörd 

brandpersonal. Kostnader för insatser vid bekämpning betalas från an

slagsposten Kostnader för bekämpningsoperationer. 

Av anslagsposten Drift och underhåll av teknisk materiel för bekämp

ning av miljöfarliga utsliipp hiinför sig endast en mindre del till underhåll av 

bekämpningsmateriel och kostnader förenade me~ bekämpningsövningar. 

Resten av anslagsposten används för drift och underhåll av fartyg. båtar 

och telemateriel. De drift- och underhållskostnader som hänför sig till 

generaltullstyrelsens allmänna övervakningsuppgifter täcks f. n. frftn an

slaget D 3. Tullverket: Förvaltningskostnader under sjunde huvudtiteln. 

Enligt min mening skulle en överföring av de drift- och undcrhållskost-
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nader för fartyg, båtar och telemateriel som hittills har upptagits under 

förevarande anslag skapa en bättre överblick och medge ett effektivare 

utnyttjande av resurserna. Mot denna bakgrund förordar jag efter samråd 

med chefen för finansdepartementet under förevarande anslag en anslags

post för underhåll av materiel för bekämpning av miljöfarliga utsläpp och 

för övningar, medan medel för drift och underhåll av fartyg. båtar och 

telemateriel bör beräknas under sjunde huvudtitelns anslag D 4. Tullver

ket: Drift och underhåll av teknisk materiel m. m. Medel för de ·exceptio- . 

nella kostnader som uppstår under bekämpningsoperationer bör liksom 

f. n. utgå från anslagsposten Kostnader för bekämpningsoperationer under 

förevarande anslag. 

Anskaffning av miljöskyddsfartyg har under senare år skett i form av 

tidigareläggning av statliga beställningar. Anskaffning av ytterligare miljö

skyddsfartyg bör även i fortsättningen kunna prövas som tidigareläggning 

av statliga beställningar. Sådan anskaffning bör dock fortsättningsvis ske 

genom sedvanlig upphandling. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap för o(jebekiimpning till hm-'s m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 10400000 kr. 

J 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4974000 

5 250000 

5 300000 

Från anslaget täcks kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare utgår 

från anslaget ersättning dels enligt 20 § brandlagen ( 1974: 80. ändrad senast 

1980: 427) när länsstyrelsen har övertagit ledningen av ett räddnirigsingri

pande. dels enligt 21 § första stycket för räddningstjänst ·vid oljeutflöde och 

för sanering av oljeskada samt dels enligt 21 § tredje stycket efter regering

ens bestämmande för räddningsin.satser som har dragit särskilt siora kost

nader. 

Skogsbrandbevakning 
Ersättning enligt 20 § 

hrandlagen 
Ersättning enligt 21 § 

första stycket brandlagen 
Ersättning enligt 21 § 

tredje stycket brandlagen 

1983/84 

2050000 

100000 

3 000000 

100000 

5250000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
brandnämnd 

+ 100000 

+100000 

Före
draganden 

+50000 

+50000 
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Statens hrandnämnd 

Brandnämnden har de senaste åren föreslagit i stort sett oförändrade 

anslag. För att möjliggöra fortsatt skogsbrandbevakning med flyg på 1983 

års nivå anser brandnämnden det nödvändigt att anslagsposten Skogs

brandbevakning uppräknas med fem procent. . 

Fiiredragandens över1•iiganden 

Med ·hänvisning till sammanställningen i1emställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ersättning för verksamhet vid riiddningstjiinst m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 5 300000 kr. 

J 4. Strandbckämpningsbåtar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Genera/tullstyre/sen 

2 316250 

2 100000 

800000 

Reservation 983 749 

Det är angeläget att kustbevakningen ges möjlighet till viss anskaffning 

av strandbekämpningsbåtar. Enligt kustbevakningens nuvarande plan er

fordras totalt 12 båtar. Anskaffning av ytterligare två strandbekämpnings

båtar medger placering av tre sådana båtar i varje tullregion. 

Föredragandens iiven·iiganden 

Enligt min mening bör medel anvisas for fortsatt anskaffning av strand

bekämpningsbåtar. Båtarna bör i största möjliga utsträckning också kunna 

användas för andra ändamål. Det får ankomma på generaltullstyrelsen att 

finna former för sådan användning utan att beredskapen för den skull 

äventyras. Jag beräknar därför 800000 kr. för ändamålet. Anskaffning av 

ytterligare strandbekämpningsbåtar bör också kunna ske genom tidigare

läggning av statliga beställningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strandhekiimpningshåtar för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 800 000 kr. 
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K. Övriga ändamål 

Försvarets forskningsanstalt 

Försvarets forskningsanstalt är totalförsvarets gemensamma forsknings

institution. Forskningsanstalten har programansvar för delprogrammet 

Gemensam försvarsforskning samt produktionsansvar för huvuddelen av 

den forskning som bedrivs inom detta delprogram. Forskningsanstalten 

bedriver vidare forskning m. m. för utrikesdepartementets behov samt 

intäktsfinansierad forsknings- och utredningsverksamhet för bl. a. avnä

mare utanför totalförsvarssektorn. 

Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsan

stalten är en generaldirektör. Anstalten är organiserad på ett centralt kansli 

för planering och administration och fem huvudavdelningar. Varje huvud

avdelning svarar för forskningen inom ett eller flera områden (forsknings
program). 

Forskningsanstalten är lokaliserad till flera orter. Sålunda är enheter ur 

huvudavdelning 5 förlagda till Karlstad. huvudavdelning 3 och enheter ur 

huvudavdelning 5 till Linköping samt huvudavdelning 4 till Umeå. Övriga 

delar av forskningsanstalten ligger i Stockholmsområdet. 
Huvuddelen av forskningen m. m. vid försvarets forskningsanstalt finan

sieras från fjärde huvudtitelns anslag F 5. Gemensam försvarsforskning. 

En mindre del finansieras från tredje huvudtitelns anslag F 5. Vissa åtgär

der för rustningsbegränsning och kontroll. 

Den forsknings- och utredningsverksamhct vid forskningsanstalten. som 

bedrivs på uppdrag skall vara ekonomiskt självbärande. Den finansieras 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 över förslagsanslaget K I. Försvarets forsk

ningsanstalt: Intäktsfinansierad uppdragsverksamhet. 

Planering för perioden 1984/85-1988/89 

Beträffande utvecklingen av den intäktsfinansierade uppdragsforskning

en anför förswirets forskningsanstalt bl. a. följande. 

Försvarets forskningsanstalt biträder myndigheterna inom försvarsmak

ten. övriga myndigheter inom totalförsvaret. myndigheter utanför total

försvaret. forskningsråd och företag med intäktsfinansierade forsknings

och utredningsuppgiftcr. Ungefär hälften av uppdragsvolymen utgörs av 

insatser för totalförsvaret. främst försvarets materielverk. Uppdragsvoly

men till civila sektorer ökar. 

Den intäktsfinansierade uppdragsverksamheten vid forskningsanstalten 

befinner sig ännu i ett uppbyggnadsskede. Den har tillmätts ökad betydelse 

i strävandena att vidmakthålla och vidareutveckla kompeten~cn inom så-
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dana vetenskaps- och teknikområden som är betydelsefulla för totalförsva

ret. Forskningsanstalten avser att utveckla sin marknadsföring. Särskild 

uppmärksamhet skall ägnas åt möjligheterna för huvudavdelningen i Umeå 

att nå en högre beställningsvolym. Forskningsanstalten avser att söka nya 

marknader inom ett flertal teknikområden. 

Tillväxten i både ekonomisk volym och antal personår väntas ligga 

mellan sju och tio procent per år under den del av planeringsperioden som 

är möjlig att överblicka. 

Den av försvarets forskningsanstalt bedömda årsomslutningen under 

anslaget Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdrags verk

samhet framgår av följande sammanställning (medelprisläge för budgetåret 

1984/85: I 000-tal kr.I. 

1983/84 1984/85 1985/86 

54 701 1 63 501 69001 

1 Medelprislägc 1983/84. 

1986/87 1987/88 1988/89 Summa 
1984/89 

: Hclopp kan f. n. inte anges. Tillväxten väntas bli mellan sju och tio procent. 

Den av försvarets forskningsanstalt bedömda personalutvecklingen (an

tal anställda omräknat till personär) inom forskningsanstalten - finansi

erad helt genom uppdragsverksamhet - framgår av följande sammanställ

ning. 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

160 170 185 

1 Antnlet kan I'. n. inte anges. 
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K t. Försvarets forskningsanstalt: lntäktsfinansierad uppdragsverksamhct 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Kostnader och medelsbehov (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets forskningsanstalt: 
Utvc.:ckling~arbete (uppdrag~

verksamhetJ 
Tillämpad forskning (uppdrags

verksamhet) 
Grundforskning (uppdragsverk

samhcl) 

Kostnader 

Av1,u1r: 
Intäkter av uppdragsverksamhct 

Medelsbehov 

1983/841 

Planerat 

11000 

29701 

14000 

54 701 

-54 700 

I 

1 Medelprisläge för budgetåret 1983/84. 
2 Medelprisläge för budgetåret 1984/85. 

Budgetåret 1982/83 

1984/852 

Försvarets 
forsk
nings
ans1<1lt 

13 000 

33001 

17 500 

63501 

-63500 

I 

Före
draganden 

13000 

33001 

17 500 

63501 

-63 500 

I 

Fiir.1Tarets forskningsanstalt anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetåret 1982/83 bl. a. att en översyn av mål och former för den 

intäktsfinansierade verksamheten har genomförts och att aktuella problem 

har kartlagts. 

Ca hälften av verksamheten under budgetåret utgjorde uppdrag från 

totalförsvaret. Den återstående delen dominerades av uppdrag från den 

övriga offentliga sektorn, bl. a. styrelsen för teknisk utveckling, nämnden 

för energiproduktionsforskning, energiforskningsnämnden, arbetar

skyddsfonden, statens kärnkraftsinspektion och statens vattenfallsverk. 

Samarbetet med universitet och högskolor har varit speciellt utvecklat i 

Linköping och Umeå. 

Insatserna för kommuner och landsting ökade under budgetåret. De 

ledde i flera fall till samarbete med svensk industri. Övriga industriuppdrag 

hade ofta anknytning till försvarsindustrin. Totalt omfattade industriupp

drag ca 15 % av verksamheten. 

Budgetåret 1983/84 

Resultaten av föregående budgetårs översyn av mål och former för 

verksamheten m. m. kommer stegvis att omsättas i konkreta åtgiirder. De 

mest betydelsefulla åtgärderna rör personalutveckling samt systematiska 
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marknadsanalyser för att på ett välavvägt sätt öka verksamhetsvolymen. 

Budgetering, debitering och ekonomisk analys genomförs med ökande 

noggrannhet. 

Andelen totalförsvarsuppdrag minskar något. Inom svensk forsknings

politik läggs ökad vikt vid nyttiggörande av forskningsresultat. bl. a. ge

nom samarbete över myndighets- och sektorsgränser. Denna inriktning 

skall tillvaratas genom initiativ från försvarssektorn och från forskningsan

stalten. 

Forskningsanstalten har föreslagit byggnadsstyrelsen att göra en till

byggnad av det mikrobiologiska laboratoriet vid huvudavdelning 4 i Umeå 

för att möjliggöra en ökning av den intäktsfinansierade verksamheten. 

Budgetåret 1984/85 

Försvarets forskningsanstalt 

Den intäktsfinansierade verksamhetens volym bedöms öka planenligt 

främst genom fortsatt personalutveckling och marknadsföring. 

Insatserna för ett utvidgat forskningssamarbete över myndighets- och 

sektorsgränser fortsätter och väntas ge resultat i form av ett ökat antal 

uppdrag. 

Forskningsanstalten avser att försöka behålla uppdragsvolymen inom 

totalförsvaret och utöka volymen inom den offentliga sektorn med särskild 

tonvikt på övergripande elektronikutveckling, energifrågor. arbetar

skydds- och miljöproblem samt teknikutveckling och teknikupphandling i 

det offentligas tjänst. 

Ö1·erhefiillwvarcn har yttrat sig över försvarets forskningsanstalts an

slagsframställning för anslaget K I. 

Föredragandens öven·äganden 

Jag kan i huvudsak godta vad försvarets forskningsanstalt har anfört om 

den intäktsfinansierade uppdrags verksamhetens omfattning och inriktning 

under budgetåret 1984/85. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Kostnaderna för en eventuell tillbyggnad av 

det mikrobiologiska laboratoriet vid huvudavdelning 4 i Umeå förutsätts 

helt finansieras med intäkter från uppdragsverksamheten. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets .fi1rskning.1·an.1talt: lllTiikt.~finansierad 11ppdrags-

1·erkrnmhet för hudgetån:t 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

I 000 kr. 
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K 2. Flygtekniska försöksanstalten 

Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare ( s. 182) hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Flygtdniska 

.fi'il's1>k.rnnstaltcn för budgetåret 1984/85 beräkna ett förslagsan

slag av 2 550000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. 

rekrytering. organisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan 

för FN-tjänst. Denna verksamhet budgeteras pä ett primiiruppdrag inom 

delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhct och fi

nansieras från förslagsanslaget Beredskapsstyrka for FN-tjänst. Delpro

grammet omfattar vidare FN-styrkors tjiinstgöring utomlands m. u. Denna 

verksamhet finansieras fr. o. m. budgetåret 1984/85 friln förslagsanslagcn 

FN-styrkors verksamhet utomlands och Övervakningskontingcnten i Ko-

rea. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

K 3. Beredskapsstyrka för .F'."11-tjänst 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20958090 

21300000 

25 200000 

Kostnader och medelsbehor I I 000-tal kr.J 

Primiiruppdrag m. m. 

Bcrcdskapsstyrka för 
FN-tjänst: Allmän led
ning och förbandsverk
samhet 

Kostnader= medcls
bchnv 

1982/83 

Planerat Utfall 

22492 20958 

22492 20958 

15 Riksdagen /983184. I san•I. Nr 100. Bilaga 6 

1983/84 1984/~5 

Planerat Chefen Fiiredra-
för ganden 
armen 

21300 28912 25 200 

21300 28912 25200 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1982/83 

Antal anställda omräknat till persunfir 

1982/83 1983/84 1984i85 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

9 9 9 Il 
19 19 19 -~6 

28 28 28 47 

218 

Föredra-
ganden 

Il 
28 

39 

Under budgetåret 1982/83 har två bercdskapsbataljoner om vardera ca 

700 personer rekryterats och utbildats vid I 4/Fo 41 i Linköping och 

P J0/Fo43 i Strängnäs. Av dessa har totalt omkring 800 personer tagits i 

anspråk för tjänstgöring vid den svenska bataljonen i Republiken Cypern. 

För tjänstgöring vid det svenska sjukhuskompaniet i södra Libanon har 

rekryterats och utbildats omkring 300 personer. 

För tj~lnst i FN: s ohservatörsstyrkor i Mellersta Östern. Indien och 

Pakistan har rekryterats och utbildats 43 observatörer. 

Till specialenheten för katastrolhjälp har rekryterats och utbildats ca 70 

personer. 

En centralisering till lng I av beredskapsbataljonernas m. m. utbildning 

har planerats. 

Riksdagen beslöt vid I 979/80 års riksmöte att det hör uppföras en min

nes vård över svensk personal som omkommit i FN-tjänst (föU 

1979/80: 12, rskr 189). Regeringen gav samma år uppdrag till överbefälha

varen att lämna förslag till utförande och plats för minnesvården. Överbe

fälhavaren har under budgetåret 1982/83 i särskild skrivelse redovisat 

förslag till uppförande och beräknat den totala kostnaden till 500000 kr. 

Förslaget innebär att en konstnärstävlan utlyses beträffande utformningen. 

att minncsvfarden ges en måttfull storlek, att namnen på de personer som 

avlidit inte anges på minnesvården och att den placeras på Artillerigården i 

Stockholm. 

Budgetåret 1983/84 

Under budgetåret 1983/84 kommer verksamheten att fä i huvudsak sam

ma omfattning som under föregående budgetår och omfatta bl. a. rekryte

ring. organi<;ation och utbildning av omkring 1 800 personer. 

Beredskapsstyrkornas utrustning moderniseras under budgetåret. 

Centralisering av heredskapshataljonernas m. m. utbildning påbörjas. 

Budgetåret 1984/85 

Chlfenfiir armen 

Två bcredskapsbataljoner om vardera ca 700 personer kommer att re

kryteras och utbildas. Bataljonernas utrustning moderniseras. bl. a. genom 
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anskaffning av skyddsvästar. Under förutsättning att mandatet förlängs 

kommer under budgetåret totalt omkring 800 personer att tas i anspråk för 

tjänstgöring vid den svenska bataljonen i FN: s fn:dsbevarande styrka i 

Republiken Cypern. 

Om mandatet förlängs. kommer omkring 300 personer att rekryteras och 

utbildas för det sjukhuskompani som tjänstgör i södra Libanon. 

Rekrytering och utbildning av observatörer, personal till specialenheten 

för katastrofhjälp m. fl. enheter förutsätts få i stort sett oförändrad omfatt

ning. 

Centralisering av beredskapsbataljoncrnas m. m. utbildning till lng I i 

Almnäs avslutas under budgetåret. Denna medför att vissa nya fasta tjäns

ter bör belasta anslaget. Huvuddelen av dessa har under tidigare budgetår 

erhållits som gratistjänster från I 4/Fo 41 och PI O/Fo 43. En motsvarande 

minskning görs därför av antalet tjänster vid dessa myndigheter. Med 

nuvarande FN-insatser beräknas centraliseringen medföra en årlig bespa

ring i driftkostnader om totalt ca 1.3 milj. kr. genom bl. a. ett minskat 

behov av köpta tjänster och minskade traktamentskostnader. 

Om deltagande i en ny fredsbevarande FN-insats beslutas under budget

året. kan krävas en utökad rekrytering och utbildning av FN-styrkan. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1983/84 detaljmotiverar che

fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 135 000 

kr. 

8. Uppgiftsförändringar 

Volymförändringar innebär att rnedclsbehovet ökar med 4477000 kr. 

Föredragandens iiverviiganden 

Jag kan i huvudsak godta vad chefen för armen har anfört om verksam

heten under budgetåret 1984/85. Vissa av de nya fasta tjiinster som chefen 

för armen har beriiknat för verksamheten kommer dock att erhållas som 

gratistjänster från lng I. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag biträder i princip överbefälhavarens förslag till utförande av en 

minnesvård över svensk personal som omkommit i FN-tjänst. Med hänsyn 

till det statsfinansiella läget anser jag dock att uppförandet av minnesvår

den bör uppskjutas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsstyrka för F N-tjiinst för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 25 200000 kr. 
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K 4. FN-styrkors verksamhet utomlands 

Medel för en svensk militär styrka i FN-tjänst anvisades första gången 

på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1956/57 (prop. 1956: 198. SU 

179, rskr 539). Därefter har årligen ytterligare medel anvisats för svenska 

FN-styrkors verksamhet. 

Sedan budgetåret 1965/66 har anvisats medel för FN-styrkornas verk

samhet utom Sverige under anslaget Kostnader för svenska FN-styrkor 

m. m .. fr. o. m. budgetåret 1972/73 benämnt FN-styrkors verksamhet ut

omlands. 

Sammanlagt har för den svenska verksamheten utomlands t. o. m. bud

getåret 1983/84 anvisats 1 668 065 000 kr. För budgetåret 1983/84 har anvi

sats 122 milj. kr. 

Del av ifrågavarande kostnader avses bli ersatt av FN. Intill den 29 

augusti 1983 har från FN återbetalats 633 078 036 kr. Vid den tidpunkten 

uppgick Sveriges återstående fordran hos FN enligt dittills framlagda krav 

till 176 093 492 kr. Ersättningar från FN tillgodoförs statsbudgetens in

komsttitel Övriga inkomster av statens verksamhet. 

F6redmga11de11s övervii~ande11 

Genom beslut i juni 1982 förordnade regeringen att ett sjukhuskompani 

omfattande högst 150 personer jämte viss stabspersonal skulle ställas till 

FN: s förfogande för fortsatt tjänstgöring i Mellersta Östern t. v. 

Genom beslut i juni 1983 förordnade regeringen att tiden för den svenska 

FN-insatsen i Republiken Cypern skulle förlängas t.v. Styrkan på Cypern 

uppgår till ca 400 personer. 

Genom beslut i juni 1983 medgav regeringen att observatörer i FN-tjänst 

får avlösas under budgetåret 1983/84. Antalet observatörer uppgår till ca 

43. 

Jag kan f. n. inte bedöma hur länge de svenska FN-styrkorna behöver 

fortsätta sin verksamhet. Medel för verksamheten bör emellertid anvisas 

för budgetåret 1984/85. 

För en fortsatt verksamhet utomlands av nuvarande omfattning räknar 

jag med ett medelsbehov av 120 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Medlen 

bör liksom tidigare anvisas utanför utgiftsramen för det militära försvaret. 

Beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1984/85 måste betraktas 

som ungefärlig med hänsyn till svårigheterna att beräkna vissa utgiftspos

ter samt möjligheten att regeringen fattar beslut om nya svenska FN

insatser eller att de nuvarande kontingenterna avvecklas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till FN-styrkors 1•erksamhet utomlands för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 120000000 kr. 
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K 5. Övervakningskontingenten i Korea 

Medel för övervaknings- och repatrieringskontingenten i Korea anvi

sades första gången på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1953/54 

(prop. 1953: 234, SU 196, rskr 431 ). Den svenska repatrieringskontingen

ten upplöstes efter slutfört uppdrag 1954 men övervakningskontingentens 

uppgift står alltjämt kvar. 

För övervakningskontingentens fortsatta verksamhet har anvisats medel 

under anslaget Svenska övcrvakningskontingcnten i Korea. fr. o. m. bud

getåret 1972/73 benämnt Övervakningskontingenten i Korea. 

Sammanlagt har för den svenska verksamheten i Korea t. o. m. budget

året 1983/84 anvisats 42 920 000 kr. För budgetåret 1983/84 har anvisats 2,5 

milj.kr. 

FöredraRandens ö1•en·äga11den 

Genom beslut i april 1976 förordnade regeringen all det t. v., intill 

regeringen bestämmer annat. skall finnas en övervakningskontingent i 

Korea om högst tio personer. Jag kan f. n. inte bedöma hur länge övervak

ningskontingenten i Korea behöver fortsätta sin verksamhet. Medel för 

verksamheten bör emellertid anvisas för budgetåret 1984/85. Jag anser att 

kontingentens personalstyrka även i fortsättningen bör hållas så låg som 

möjligt. 

För den fortsatta verksamheten räknar jag med ett medelsbchov av 3 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. Medlen bör liksom tidigare anvisas utanför 

utgiftsramen för det militära försvaret. 

Beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1984/85 måste betraktas 

som ungefärlig med hänsyn till svårigheterna att beräkna vissa utgiftspos

ter samt möjligheten att kontingenten avvecklas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ö1·erl'ak11i11gsko11tinRente11 i Korea för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 
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Bilaga 6./ 

Förslag till 
Lag om ändring i värnpliktslagen (1941: 967) 

Härigenom föreskrivs att 27 * I mom. värnpliktslagen (1941: 967) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

27 * 
1. 1 De värnpliktigas uthildningstid 

Värnpliktsutbildningen utgöres av grundutbildning och repct1t1onsut
bildning. Rcpetitionsutbildningcn kan utgöras av krigsförbandsövningar. 
särskilda övningar. fackövningar, särskilda fackövningar och mobilise
ringsövningar. 

A. Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid armen, skall fullgöra 
grundutbildning som omfattar för 

I. menig kategori G eller F minst 220 och högst 245 dagar, 
2. menig kategori E minst 290 och högst 315 dagar eller, särskilt 

kvalificerad befattning, minst 325 och högst 350 dagar. 
3. gruppbefäl minst 290 och högst 315 dagar. 
4. plutonsbefäl minst 325 och högst 360 dagar eller, i särskilt kvalifi

cerad befattning, minst 395 och högst 450 dagar. 
5. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90 

dagar. 
Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid flottan, skall fullgöra grund-

utbildning som omfattar för 
I. menig kategori G minst 285 och högst 310 dagar, 
2. menig kategori F minst 325 och högst 350 dagar, 
3. menig kategori E minst 415 och högst 440 dagar, 
4. gruppbefäl minst 325 och högst 350 dagar. 
5. plutonsbefäl minst 380 och högst 440 dagar eller. om den värnpliktige 

har avlagt sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen. minst 325 och högst 350 
dagar, 

6. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90 
dagar. 

Värnpliktig. som uttagits för utbildning vid kustartilleriet. skall fullgöra 
grundutbildning som omfattar för 

I. menig kategori G eller F minst 225 och högst 250 dagar, 
2. menig kategori E minst 290 och högst 315 dagar. 
3. gruppbefäl minst 290 och högst 315 dagar, 

4. plutonsbefäl minst 380 och 4. plutonsbefäl minst 380 och 
högst 405 dagar eller. i stabstjänst- högst 405 dagar. 
befattning. minst 320 och högst 345 
dagar. 

5. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90 
dagar. 

1 Senaste iydelsc 1983: 278. 
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N11Farnnde lydelse Fiireslagen lydelse 

Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid flygvapnet. skall fullgöra 
grundutbildning som omfattar för 

I. menig kategori G eller F minst 225 och högst 250 dagar. 
2. menig kategori E minst 325 och högst 350 dagar, 
3. gruppbefäl minst 325 och högst 350 dagar eller. i särskild befattning i 

underhålls- eller underrättelsetjänst, minst 260 och högst 300 dagar. 
4. plutonsbefäl minst 335 och högst 360 dagar, 
5. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90 

dagar. 
Värnpliktig, som uttagits för utbildning till någon av följande särskilda 

befattningar, skall fullgöra grundutbildning som omfattar för 
I. apotekare minst 200 och högst 225 dagar, 
2. läkare minst 200 och högst 225 dagar. 
3. läkarassistent minst 230 och högst 255 dagar. 
4. personalvårdsassistent minst 320 och högst 345 dagar. 

5. tekniker vid armen och kust- 5. tekniker. vid armen minst 320 
artilleriet minst 320 och högst 345 och högst 345 dagar och l'id kustar-
dagar. tilleriet minst 380 och högst 405 da-

gar, 

6. systemtekniker vid flygvapnet minst 340 och högst 365 dagar. 
7. meteorolog minst 340 och högst 365 dagar. 
Värnpliktig, som uttagits till bevaknings- eller depåtjänst. skall fullgöra 

grundutbildning som omfattar vid 
I. armen minst 220 och högst 245 dagar. 
2. flottan minst 285 och högst 310 dagar, 

3. kustartilleriet minst 220 och 
högst 245 dagar. 

3. kustartilleriet minst 285 och 
högst 310 dagar. 

4. flygvapnet minst 310 och högst 335 dagar. 
B. Värnpliktig skall fullgöra högst fem krigsförbandsövningar. 
Krigsförbandsövning skall vid armen och marinen omfatta för värnplik-

tig i befattning för 
I. menig högst 21 eller, i befattning för menig på stamstridsfartyg vid 

flottan eller i särskilt kvalificerad befattning för menig. högst 25 dagar. 
2. gruppbefäl högst 25 eller, i befattning för gruppbefäl på stamstridsfar

tyg vid flottan, högst 32 dagar, 
3. plutons- eller kompanibefäl högst 32 dagar. 
Krigsförbandsövning skall vid flygvapnet omfatta för värnpliktig i be

fattning för 
I. menig högst 15 dagar, 
2. gruppbefäl högst 15 eller, i särskilt kvalificerad befattning för grupp

befäl. högst 22 dagar. 
3. plutons- eller kompanibefäl högst 22 dagar. 
För värnpliktig vid flottan i befattning för menig på sådant hjälpfartyg 

som det krävs speciella åtgärder för att rusta får krigsförbandsövningcn 
utsträckas att omfatta högst 25 dagar. För värnpliktig vid flottan i befatt
ning som menig radiosignalist eller. på stamstridsfartyg. i annan kvalifi
cerad befattning, liksom för värnpliktig i befattning för menig på sådant 
stamstridsfartyg som det krävs speciella åtgärder för att rusta får krigsför
bandsövningcn utsträckas till att omfatta högst 32 dagar. 
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För värnpliktig i befattning som kompanichef eller kompanikvartermäs
tare eller i motsvarande befattning eller med uppgift som materielredogöra
re kan tiden för krigsförbandsövningen utsträckas till att omfatta högst två 
dagar utöver den tid den värnpliktige eljest skall tjänstgöra. 

Tiden för en krigsförbandsövning får tagas i anspråk för en fackövning. 
En krigsförbandsövning för värnpliktig i befattning på stamstridsfartyg vid 
flottan får uppdelas i hJgst fyra delövningar. 

C. Värnpliktig i befattning för plutons- eller kompanibefäl samt värn
pliktig i särskilt kvalificerad befattning för menig eller gruppbefäl kan 
åläggas att fullgöra högst fem särskilda övningar. 

Särskild övning skall omfatta högst elva dagar vid armen och marinen 
samt högst fyra dagar vid flygvapnet. 

Värnpliktig, som vid förband skall fullgöra uppgift av särskild betydelse 
för genomförande av förbandets mobilisering eller som är krigsplacerad 
vid förband. vars mobilisering är avsedd att kunna genomföras på avsevärt 
kortare tid än som gäller för huvuddelen av försvarsmaktens förband. kan 
åläggas att fullgöra högst fem mobiliseringsövningar om sammanlagt högst 
åtta dagar. 

Tiden för särskild övning får tagas i anspråk för särskild fackövning. 
Vid flygvapnet får särskild övning uppdelas i två delövningar. om den 

värnpliktige medger det. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. För värnpliktig, som har påböi:iat 
grundutbildningcn före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser. 
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Bilaga 6.2 

Förslag till 
Lag om ändring i familjebidragslagen (1978: 520) 

Härigenom föreskrivs att 9 § familjebidragslagen ( 1978: 520) skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §' 

Familjepenning beräknas för må
nad till högst 750 kronor för barn 
och till högst I 500 kronor för annan 
person. Familjepenning för den 
som uppbär ersättning för vård som 
avses i 7 § 7 eller för den som har 
rätt till underhållsbidrag, som tjäns
tepliktig iir skyldig att utge, får 
dock inte överstiga ersättningens 
eller bidragets belopp för månad. 

Familjepenning beräknas för må
nad till högst 780 kronor för barn 
och till högst I 560 kronor för annan 
person. Familjepenning för den 
som uppbär ersättning för vård som 
avses i 7 § 7 eller för den som har 
rätt till underhållsbidrag, som tjäns
tepliktig Lir skyldig att utge, får 
dock inte överstiga ersättningens 
eller bidragets belopp för månad. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 1983: 329. 
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Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 







Bilaga 7 till budgetpropositionen 1984 

Socialdepartementet 

Översikt 

Prop.1983/84: 100 

Bilaga 7 

Till socialdepartementet hör det sociala trygghetssystemet i form av allmän 

sjukförsäkring och tandvårdsförsäkring, arbetskadeförsäkring, föräldraför

siikring, barnbidrag, flerbarnstillägg och annat ekonomiskt stöd till barnfa

miljerna. folkpensionering, ATP och delpensionsförsäkring, barnomsorg, 

äldreomsorg, omsorger om handikappade samt hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, alkohol- och narkotikapolitik liksom ansvar för forskning och 

utvecklingsarhete inom den sociala sektorn. 

För socialdepartementets verksamhetsområde läggs fram förslag som för 

budgetäret 1984/85 medför utgifter i statsbudgeten på sammanlagt 71 770,8 

milj. kr. Det är en ökning med l 300,7 milj. kr. jämfört med innevarande 

budgetår. Till dessa belopp skall läggas den del av socialförsäkringssystemet 

som ligger utanför statsbudgeten. Utgiftssumman blir då 140 870 milj. kr. 

och ökningen 5 940 milj. kr. 

Budgetförslaget präglas av en stor restriktivitet vad gäller utgiftsökningar. 

Det allvarliga samhällsekonomiska läget gör det nödvändigt att dämpa 

ökningen i statens utgifter och ger inget utrymme för nya kostnadskrävande 

sociala reformer. Arbetet får istället inriktas på att åstadkomma förbättring

ar genom ökad effektivitet och omprioriteringar. 

De socialpolitiska insatserna är av stor omfattning. Socialhuvudtitcln ger 

inte ensam en fullstiindig bild av samhällets insatser på det socialpolitiska 

området. Till totalbilden hör även vissa anslag som redovisas under andra 

huvudtitlar, kostnader för socialförsäkringen som inte tas över statsbudgeten 

samt landstingens och kommunernas kostnader. De sammanlagda kostna

derna för samhiillets socialpolitik under år 1984 beräknas därmed uppgå till 

över 21 U miljarder kr. vilket är en ökning med över 40 miljarder kr. jämfört 

med flf 1981 . 

En av de viktigaste uppgifterna för den socialdemokratiska regeringen är 

att bevara m:h på sikt söka förbättra den sociala tryggheten för äldre, 

handikappade, sjuka och barnfamiljer. 

På pcnsionsomri'1det har regeringen haft samtal med företrädare för

pensioniirsorganisationerna, vilka förklarat att pensioniirerna är beredda att 

avstå från kompensation för devalveringen hösten 1982 p{1 samma sätt som 

andra grupper. Riksdagen har därefter godkänt regeringens förslag om att 

vid fastställande av basbeloppet för år l 984 räkna av fyra procentenheter av 

den prisökning som beror på devalveringen. 

Basbeloppet har nu {1terknutits till konsumentprisindex, vilket betyder att 

pensionerna är fullt värdesiikrade för de prisförändringar som inträffar 

I Riksdagen 1983i84. I sam/. Nr 100 
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fr. o. m. december 1983. 

Det särskilda tilläggsbelopp som gällt vid beräkningen av pensioner m. m. 

under år 1983 omvandlas fr. o. m. år 1984 till ett ökat stöd för de 

pensionärsgruppcr som har de lägsta pensionerna. 

För barnomsorgen och den sociala hemhjälpen har riksdagen nyligen 

beslutat om en ny utformning av det statliga stödet. 

Barnbidragen höjdes under år 1983 och flerbarnstilläggen fördubblades. 

Fr. o. m. den 1 juli 1983 omfattar flerbarnstilläggen även ungdomar upp till 

19 år som bor hemma och studerar. 

En familjeekonomisk beredningsgrupp har tillsatts för att bearbeta och 

överväga de utredningsmatcrial som föreligger beträffande olika former av 

ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. 

En barn- och ungdomsdelcgation har tillsatts under statsministerns 

ordförandeskap med uppgift att vara ett samordnande och ddgivande organ 

inom regeringskansliet för barn- och ungdomsfrågor. 

Slutrapporten fr{m projektet Hiilso- och sjukv[ml inför 90-talet (HS 90) 

kommer år 1984 att ge plancringsunderlag och behandlingsprogram för en 

mer offensiv och förebyggande hälso- och sjukvård. 

Under våren 1984 kommer förslag att läggas fram om den framtida 
tandvårdens och tandvfirdsförsäkringens utformning m. m. 

Den livliga alkoholpolitiska diskussionen har bidragit till en större 

medvetenhet om alkoholens skadevcrkningar. 

På narkotikaområdet har regeringen intensifierat kampen mot narkotika

missbruket och den illegala narkotikahandeln. En arbetsgrupp i socialdepar

tementet har föreslagit särskilda insatser för att utveckla den öppna 

narkomanvården. Socialstyrelsen har intensifierat opinionsbildningen mot 

droger. 

Ekonomiskt stöd till barnfamiljerna 

Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna syftar till att utjämna 

skillnader i ekonomiska villkor mellan barnfamiljer och familjer utan barn 

samt att skapa en rättvis fördelning mellan olika typer av barnfamiljer. 

Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna består av allmänna barnbidrag 

med flerbarnstillägg samt bostadsbidrag, föräldrapenning. bidrag för vård av 

barn med handikapp, bidragsförskott och barnpcnsion. Dessa stödformer 

omfattar närmare 15 miljarder kr. under år 1984 med följande fördel

ning. 
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Statens direkta stöd till barnfamiljerna år 1984 

Milj. kr. % 

Barnbidrag 5 750 39,7 
Bostadsbidrag (staten)" I 515 10,5 
Föräldrapenning 4 950 34,2 
Vårdbidrag för handikappade barn 395 2,7 
Bidragförskott 1 295 R,9 
Barnpensioncr 575 4,0 

Summa 14480 100,0 

"Kommunerna 1 385 milj. kr. 
Anm. Dessutom tillkommer 6 515 milj. kr. i statsbidrag till barnomsorgen. 

Barnbidrag, som utgår med samma belopp till alla barn under 16 års ålder, 

utbetalas till ca en miljon familjer med ca 1,7 miljoner barn. Familjer med tre 

eller flera barn får dessutom s. k. flerbarnstillägg. 
Barnbidraget är f. n. 3 300 kr. per barn och år. Flerbarnstilläggen innebär 

att en familj med tre barn får ett halvt extra barnbidrag. Familjer med fyra 

eller fler barn får dessutom ett extra helt barnbidrag för varje barn utöver de 

tre första. 

Bostadsbidragct är ett inkomstprövat komplement till barnbidraget och 

utgår till ca 330 000 familjer med 670 000 barn. 

Föräldraförsäkringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt stöd i samband med 

barns födelse eller sjukdom. Den ger också föräldrarna ekonomiska 

möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram t. o. m. barnets 

första skolår. Ersättning utgår med samma belopp som sjukpenningen. dvs. 

90 % av inkomsten eller med en garantinivå på 37 kr. per dag. Föräldra

penning utgår under sex månader i samband med barns födelse eller 

adoptivbarns ankomst. Därtill utgår särskild föriildrapenning under ytterli

gare sex månader för varje barn. 

Vidare utgår föräldrapenning för tillfällig vård av barn vid sjukdom eller 

liknande under högst 60 dagar per år och barn under 12 års ålder. Under år 

1982 använde drygt hälften av de ersättningsberättigade familjerna denna 

föräldrapenning under genomsnittligt 6 dagar per familj. Av dem som 

uppburit denna ersättning var 48 % fäder. 

Gravida kvinnor som inte kan fortsätta sitt ordinarie förvärvsarbete har 

rätt till omplacering under graviditetens slutskede. Finns ingen möjlighet till 

omplacering har kvinna rätt till havandeskapspenning i högst 50 dagar med 

samma belopp som sjukpenningen. Under år 1982 betalades havandeskaps

penning till 8 000 kvinnor. 

Föräldrar som har hand om handikappade barn i hemmet kan få 

vårdbidrag med ett belopp som motsvarar folkpensionen för en förtidspen

sionär. Tillsammans med den uppräkning som följer av prisutvecklingen höjs 

vårdbidraget den I januari 1984 med.2137 kr. till 38 976 kr. per år. 
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Vårdhidraget, som utgår för ca 13 000 barn, beskattas som inkomst och är 

ATP-grundande. Fr. o. m. ~1r 1983 kan en del av vårdbidraget betraktas som 

en skattefri crsiittning för de särskilda kostnader som handikappet med

för. 

Barnpension utgår till ca 43 000 barn och skall ge ett ekonomiskt 

grundskydd till de barn vars föriildrar avlidit. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för de 

barn vars föräldrar lever {1tskilda. Bidragsförskotten utgår i dag för drygt 

250 000 barn. Detta grundskydd uppgår under år 1984 till 8 323 kr. 

Flera utredningar har arbetat med det ekonomiska stödet till barnfamil

jerna, t. ex. familjeekonomiska kommitten, ensamföräldcrkommitten, 

föräldraförsäkringsutredningen m. fl. En särskild beredningsgrupp inom 

regeringskansliet övcrviigcr f. n. detta material. 

Försiikri11g vid sjukdom, ha11dikapp och åldra11de 

Genom socialförsiikringssystemet garanteras medborgarna en allmän 

grundtrygghet och ersiittning för inkomstbortfall vid sjukdom, handikapp 

och på tilderdomen. 

Genom att ersiittningarna utöver grundnivän i allmiinhet utgär i förh<ll

lande till inkomstbortfallcts storlek kan stora föriindringar i de ekonomiska 

levnadsvillkoren undvikas vid sjukdom, handikapp eller pensionering. 

Socialförsiikringarna omfattar sjukförsiikring (inkl. tandv<'1rdsförsiikring), 

folkpensionering, pensionstillskott, hustrutilHigg. kommunalt bostadstill

Higg. allmiin tilläggspension, arbt:tskadeförsiikring och delpensionsförsiik

ring. Den ekonomiska omfattningen under år 1984 bcriiknas bli följande. 

Sjukförsiikring 

Folkpensionering, pensionstillskott 

Kommunalt bostadstilliigg 

Allmiin tilliiggspcnsion 

Arbetsskadcförsäk ring 

Del pension 

Summa 

28 11311 milj. kr. 

40 7011 milj. kr. 

3 800 milj. kr. 

35 650 milj. kr. 

I 5211 milj. kr. 

I 160 milj. kr. 

110 860 milj. kr. 

Det iir nödvändigt att försöka bt•gr:insa kostnadsutvccklingen iiven inom 

socialförsäkringens omr{1de. Detta 111{1stc emellertid ske med stor varsamhet 

s;I att trygghetssystemets uppbyggnad inte iiventyras. Atgiinkrna m<hlL' 

också fä en flirdelningspolitiskt riittvis utformning. Den eko1wmiska 

tryggheten för sjuka. handikappade och iildre ftir inte ii\'entyras. Den 

svenska socialpolitiken skall iiven i fortsiittningcn i sina grunddrag bygga pt1 

generella i\tgiirder och vara en socialpolitik för hela folket. 
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Riksdagen har nyligen antagit förslag som innebär att reglerna för 

värdesäkringen av socialförsäkringsförmånerna i allt väsentligt åtcrstiills till 

vad som gällde före den borgerliga regcringspcrioden. Beräkningen av 

basbeloppet har således återknutits till utvecklingen av konsumentprisindex. 

Vid fastställande av basbeloppet för år 1984 har viss avräkning gjorts för den 

prisstcgring som är föranledd av devalveringen i oktober 1982. Därefter 

gäller värdesäkringen fullt ut för de prisförändringar som inträffar fr. o. m. 

december 1983. 

Basbeloppet för år 1984 har fastställts till 20 300 kr. 

Det särskilda tilläggsbelopp till basbeloppet som gällt vid beräkningen av 

pensionsförmåner m. m. under år 1983 omvandlas den 1 januari 1984 till 

extra uppräkningar av folkpensionens grundnivå, pensionstillskotten och 

handikappersättningarna och vårdbidraget för barn med handikapp. Genom 

dessa åtgärder får de ekonomiskt svagaste grupperna bland de handikappade 

och äldre ett förstärkt ekonomiskt grundskydd fr. o. m. nästa år. 

I syfte att begränsa kostnadsutvecklingen inom socialförsäkringen har 
riksdagen också beslutat om att skärpa reglerna för inkomstprövning av 

hustrutillägg till fokpensionen fr. o. m. den l januari 1984. Vidare genomförs 

vissa utgiftsbegriinsandc åtgärder på sjukförsäkringsområdet, bl. a. höjs 

patientavgifterna vid läkemedelsinköp och vid läkarbesök. 

Det har ~u gått lång tid sedan de grundläggande reglerna inom det 

allmänna pensionssystemet lades fast. ATP-systemet har varit i praktisk 

funktion i mer ~in 20 år. Mot denna bakgrund kommer en parlamentarisk 

utredning att tillsättas för att göra en översyn av vissa frågor som 

aktualiserats inom pensionsområdet. Bl. a. kommer det nuvarande värde

säkringssystemct att behandlas. 

Drygt 2 miljoner personer har i dag folkpension. varav 1,4 miljoner har 

ålderspension och 310 000 förtidspension. Antalet folkpensionärer ökar med 

16 000 per år. Omkring hälften av folkpensionärerna saknar eller har låg 

ATP. De får då i stället pensions tillskott. 

Folkpensionen inkl. pensionstillskott uppgår för år 1984 till 29 232 kr. för 

en ensam ålderspensionär med helt pensionstillskott, 51 359 kr. för ett 

pensionärspar och 38 976 kr. för en ensam förtidspensionär. 

Härtill kommer kommunalt bostadstillägg (KBT) som utgår till 650 000 

pensionärer i samtliga kommuner. 

Över 1,1 miljon ålders- och förtidspensionärer har även allmän tilläggs

pension (ATP). Antalet ATP-pensionärer ökar årligen med närmare 65 000. 

Detta leder bl. a. till att antalet pensionärer med pensionstillskott minskar. 

ATP utgår med 60 % av den pensionsgrundande inkomsten, som räknas på 

medeltalet av de 15 bästa inkomståren. ATP betalas helt med avgifter från 

arbetsgivare och egenföretagare. 

En proposition kommer att läggas fram under år 1984 med förslag om 

ATP-avgiftens storlek under efterföljande år. 
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Förvärvsarbetande som är mellan 60 och 65 år och vill minska sin arbetstid 

kan få delpension som då täcker 50 % av inkomstbortfallet. 

Sjukförsäkringen ger rätt till sjukpenning med 90 % av arbetsinkomsten 

upp till 7,5 gånger basbeloppet (152 200 kr. år 1984). Det genomsnittliga 

antalet sjukdagar per försäkrad har gått ned från 22,9 dagar år 1976 till 

beräknat 18,2 år 1983. 73 % av sjukfallen varar högst 6 dagar men dessa 

svarar för endast 15 % av sjukpenningkostnaderna. De långa sjukfallen 

svarar således för huvuddelen av sjukpenningkostnaderna. Ökad vikt läggs 

vid åtgärder för rehabilitering av långa sjukfall. 

En utredning skall tillsättas för att se över vissa grundläggande regler inom 

sjukförsäkringen i syfte att ge försäkringen en mer aktiv roll i både det 

sjukdomsförebyggande och det rehabiliterande arbetet. Därvid skall även 

vissa resurs-, ansvars- och samordningsfrågor avseende rehabiliteringsinsat

serna ses över. 

Sjukförsäkringen ersätter även de kostnader för läkarvård, läkcmeddsin

köp, tandvård, sjukhusvård, sjukvårdsbehandling och sjukrcsor som över

stiger de patientavgifter som fastställts. Dessa avgifter kommer att höjas med 

mellan 5 och 10 kr. per besök eller inköp. För de personer som behöver 
mycket sjukvård eller läkemedel finns ett högkostnadsskydd. som innebär 
befrielse från ytterligare kostnader efter 15 läkemedelsinköp eller läkarbe

sök under en tolvmånaderspcriod: 

Tandvårdsförsäkringen ersätter tandvårdskostnader med 40 % upp till 

2 500 kr. och 75 % därutöver. Den som är under 20 år får avgiftsfri tandvård 

hos landstingens folktandvård. 

Riksdagen beslöt under hösten 1981(prop.1981/82:22, SoU, 1981/82:12, 

rskr 1981/82:57) att ge sjukvårdshuvudmännen möjlighet att ta ut inkomst

relaterade avgifter från pensionärer som vårdas på sjukhus i fall där 

ersättning för vården inte utgår från den allmänna försäkringen. I riksdags

beslutet förutsattes att tillämpningen av avgiftsreglerna skulle följas upp och 

redovisas för riksdagen. En arbetsgrupp med företrädare för socialdeparte

mentet och Landstingsförbundet har därför tillsatts för att göra denna 

uppföljning. Uppdraget har utvidgats till att belysa alternativa lösningar 

angående sjukhusvårdsavgift för pensionärer. Arbetsgruppen har avlämnat 

en delrapport Tillämpningen av differentierade vårdavgiftcr (Os 1983: 13) 

och beräknas avge sin slutrapport under våren 1984. 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla arbetstagare, uppdragstagare och 

egenföretagare och ger i princip full ersättning för inkomstbortfall i samband 

med skada i arbete. Försiikringen finansieras helt genom avgifter från 

arbetsgivare och egenföretagare. 

En översyn skall göras av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen. Det 

gäller bl. a. möjligheterna till en förenklad administration och en ökad 

samordning med den allmänna försäkringen. 

En arbetsgrupp har tillsatts för att se över möjligheterna till ökad 

medverkan av förtroendevalda vid beslut i försäkringsärenden hos försäk

ringskassorna. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 7 

Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljer

na. Barnomsorgen är till för barnens skull. Den skall stödja föräldrarna i 

föräldrarollen och förbereda barnen för ett vuxenliv i gemenskap och 

solidaritet. Barnomsorgen gör det också möjligt för båda föräldrarna _att 

förvärvsarbete eller studera. Därigenom främjas jämställdheten mellan 

kvinnor och män. 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen träffade år 1975 en överens

kommelse med Svenska kommunförbundet som innebar att I 00 000 nya 

daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser skulle byggas åren 

1976-1980. Samtidigt fattade riksdagen beslut om ett nytt statsbidragssystem 

som skulle underlätta denna utbyggnad. 

I verkligheten har målet infriats bara till två tredjedelar. Den tidigare 

borgerliga riksdagsmajoriteten beslöt dessutom om ett nytt bidragssystem 

som skulle ha inneburit minskade anslag till kommunernas barnomsorgs

verksamhet fr. o. m. J januari 1983. Det sistnämnda beslutet upphävdes av 
riksdagen i december 1982 och det tidigare bidragssystemet gällde även 

under år 1983. 

Riksdagen beslutade den 7 december 1983 om nya regler fr. o. m. år 1984 

för statsbidrag till barnomsorgen (prop. 1983/84:9, SoU 12. rskr 43). 

Syftet med de nya reglerna är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 

tillgängliga resurser och att begränsa den automatiska ökningen av statsbi

dragen utan att de pedagogiska och sociala målen åsidosätts. Barnomsorgen 

är en kommunal uppgift. Genom det nya bidragssystemet markeras 

kommunernas frihet och ansvar när det gäller att anordna verksamheten på 

ett sätt som bäst svarar mot de lokala förutsättningarna. Detta sker bl. a. 

genom att ytnormerna för dag- och fri tidshem slopas. Detta får dock inte leda 

till att de kvalitativa målen eftersätts. 

En arbetsgrupp har nyligen tillsatts som skall analysera målen för 

barnomsorgen ur såväl kvalitativ som kvantitiativ synvinkel. Arbetsgruppen 

skall bl. a. analysera effekterna av det nya statsbidragssystemet, vad gäller 

tillgången på barnomsorgsplatser. 

Det nya statsbidraget utformas som ett bidrag per inskrivet barn i daghem, 

fritidshem, och familjedaghem kombinerat med ett bidrag per årsarbetare i 

daghem och fritidshem. Ett särskilt bidrag utgår för barn med behov av 

särskilt stöd beräknat i förhållande till antalet inskrivna barn i daghem och 

fritidshem. Vidare vidgas bidragsgivningen till att även omfatta den öppna 

förskolan. 

För utveckling och förnyelse av barnomsorgen avsätts årligen 30 milj. 

kr. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg beräknas för nästa 

budgetår till 6 515 milj. kr. vilket är en ökning med 195 milj. kr. i jämförelse 

med innevarande budgetår. 
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Omsorg om äldre och handikappade 

Vid sidan av det ekonomiska trygghetssystemet utgör insatser för vård, 

service och omsorg viktiga delar i en trygghetsskapandc politik för äldre och 

handikappade. 

Antalet personer över 65 är har under de senaste årtiondena ökat och är nu 

1.4 miljoner eller 17 % av befolkningen. Samhällets insatser för äldre tar i 

anspråk allt större ekonomiska och personella resurser. 

Insatserna för äldre och handikappade skall främja deras ekonomiska och 

sociala trygghet samt göra det möjligt för dem att delta aktivt i samhällslivet. 

I detta syfte har samhället byggt upp en omfattande omsorg om äldre och 

handikappade. Insatserna spänner över snart sagt alla områden av samhälls

livet. Såväl staten som landstingen och kommunerna är engagerade i 

arbetet. 
Bland äldre människor finns det både relativt sett och i absoluta tal många 

fler handikappade än bland yngre. Äldre människor behöver således i många 

fall samhällets särskilda stöd därför att deras funktioner ofta sätts ner med 

stigande ålder. 
Insatserna inom äldreomsorgen inriktas på att äldre skall kunna bo kvar i 

sin invanda miljö. En viktig service i detta syfte är den sociala hemhjiilpen. 
Den har utvecklats till en mångskiftande serviceinriktad socialtjänst. I det 

bostadsförbättringsprogram som riksdagen nyligen har beslutat om ingår en 

förbättrad tillgänglighet för äldre och handikappade i bostadsområdena som 

en viktig del. Samtidigt intensifieras samarbetet med hälso- och sjukvården i 

syfte att skapa möjligheter för de iildrc att bo kvar i sina bostäder eller flytta 

från institutioner till eget boende. I den parlamentariskt sammansatta 

äldreberedningen utarbetas ett program för den framtida äldreomsorgen. En 

interdepartemental arbetsgrupp har nyligen tillsatts för att utreda vissa 

boendefrågor avseende äldre och handikappade m. fl. 
För att äldre skall kunna erbjudas ett boende, som tillgodoser behov av 

mera omfattande personlig omsorg, inrättar kommunerna servicehus med 

gemensam service. F. n. finns närmare 30 000 lägenheter i servicehus. och 

kommunerna planerar att bygga ytterligare 10 000 servicebostäder under de 

närmaste åren. Antalet platser i ålderdomshem. som f. n. är ca 56 OlJO. 

beräknas minska något. 

Åtgärderna för handikappade har förtur i regeringens politik. Målet är att 

göra samhället tillgängligt för handikappade. Endast så kan samhället 

erbjuda en fullständig gemenskap. som kan utveckla och förbättra villkoren 

för alla. 
De handikappåtgärder som vuxit fram sedan början av 1960-talet h9r i 

grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. Under de borgerliga 

regeringarna fick handikappade vara med om att bära bördorna av en 

felaktig besparingspolitik. Arbetet efter regeringsskiftet har därför främst 

inriktats på att återställa den sociala tryggheten. Återställande av pensio-



Prop. 1983/84:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 9 

nernas värdesäkring och upphävande av karensdagarna i sjukförsäkringen 

har stor hetydclsc för handikappade. 

Det ekonomiska utrymmet för kostnadskrävande reformer är ytterst 

hegränsat även inom handikappområdet. Trots rådande kärva hudgetläge 

tillförs dock området.resurser genom omprioriteringar. Sålunda omvandlas 

det särskilda tilläggsbeloppet till basbeloppet till extra uppräkningar av 

folkpensionens grundnivå, pensionstillskottcn och handikappersättningar

na. Även under andra departement genomförs viktiga insatser inom 

handikappområdet. 

Den sociala hemhjälpen omfattar ca 350 000 äldre och handikappade. För 

utveckling och förnyelse av äldres och handikappades möjligheter till eget 

boende anslås 30 milj. kr. om året fr. o. m. nästa budgetår. Också 

färdtjänsten möjliggör ett eget boende och förhindrar att handikappade 

isoleras. Ca 300 000 personer har nu rätt till färdtjänst. För statsbidrag till 

den kommunala färdtjänsten och sociala hcmhjälpcn beräknas 1 987 milj. 

kr. 

Landstingens omsorger om psykiskt utvecklingsstörda inriktas på ökad 

integration i skolan, boendet och på arbetsmarknaden. En arbetsgrupp har 

nyligen tillsatts för medverkan i hercdningen av fdgor om omsorgerna för 

psykiskt utvecklingsstörda. Vardartjänsten för svårt handikappade elever 

vid folkhögskolor, universitet och högskolor tillgodoser efterfrågan och 

omfattar ca 130 studerande. Den nya teletjiinsten med förmedling av samtal 

mellan texttelefoner och vanliga telefoner har funnit sina former i en mera 

slutlig organisation. Av stor -betydelse är de siirskilda insatserna för 

synskadade som gäller ledarhundar och tidskrifter på ljudhand och i 

punktskrift. Statens handikapprad för förstärkt stöd för det viktiga arhctet 

med flerhandikappfdgorna. Bidragen till handikapporganisationerna blir 38 

milj. kr. för nästa budgetår. 

Till åtgärderna under detta avsnitt anslås 2 56 I milj. kr. vilket är en ökning 

med 17,3 milj. kr. 

Hälso- och sjukrärdcn 

Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft den I januari 1983. Den 

är en malinriktad ramlag som ger landstingen ett vidgat ansvar. De skall inte 

enbart erbjuda sjukvård, utan också främja en god hiilsa. Lagen syftar också 

till att stärka patientens ställning inom hiilso- och sjukvården. 

·Ett omfattande utvccklingsarbete bedrivs nu pil olika niv{1cr för att 

förverkliga den nya lagstiftningens intentioner. Hälso- och sjukv{1rdslagen 

ger stort utrymme för landstingen att utforma vården efter lokala och 

regionala behov och förutsättningar. Det pägår i landstingen en omstruktu

rering i riktning mot öppen vt1rd. l~rngtidssjukvard. decentralisering av 

psykiatrin och förebyggande vård. Det pågår också ett omfattande utveck

lingsarbete inom primärvården för att bl. a. göra vården mer lättillgänglig 
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och serviceinriktad. 

Staten har liksom hittills ansvar för den centrala, övergripande planering

en och samordningen av hälso- och sjukvården. Tillsynen över hälso- och 

sjukvården ligger på socialstyrelsen. 

En hälso- och sjukvårdsberedning har under år 1983 inrättats som ett 

samrådsorgan mellan staten och sjukvårdshuvudmänncn. Beredningen skall 

särskilt behandla frågor som rör utveckling av förebyggande åtgärder och 

öppna vårdformer. Till dess arbetsområde hör samordning av den längsiktiga 

planeringen. fortsatt arbete med läkarfördelningsprogram samt utbildnings

och fortbildningsfrågor m. m. 

Projektet Hälso- och sjukvttrd inför 90-talet ( HS 90) bedrivs inom hälso

och sjukvårdsberedningen. Det kommer att ge planeringsunderlag och 

handlingsprogram för en mer offensiv och förebyggande hälso- och sjukvård. 

Undersökningar av ohälsans sociala och yrkesmässiga fördelning visar att 

människor i arbetaryrken har fler sjukdagar och löper större risk för 

olycksfall än grupper med högre utbildning och högre lön. I en förebyggande 

hälsopolitik gäller det att påverka dåliga arbetsmiljöer och lägga folkhälso

aspekter även på t. ex. skola och trafik. Hälso- och sjukvården måste i 

framtiden medverka aktivt i samhällsplaneringen och arbda för en bättre 

livsmiljö. 

I en offensiv hälsopolitik ingär bl. a. att öka kunskaperna om den fysiska, 

biologiska och psykiska miljöns inverkan på hiilsa och välbefinnande. 

Viktiga insatser görs där av statens miljömedicinska laboratorium (SML), 

som bl. a. studerar effekterna på människan av kemiska ämnen och giftiga 

eller besvärande substanser i miljön. Statens institut för psykosocial 

miljömedicin (IPM) bedriver målinriktad forskning samt utbildning, doku

mentation och information om den psykosociala miljön. 

En översyn av statens och sjukförsäkringens ersättningar till sjukvårdshu

vudmännen pågår. Möjligheter och konsekvenser av att i ökad omfattning 

föra samman och schabloniscra ersättningarna frän sjukförsäkringen till 

sjukvårdshuvudmännen utreds. Här ingår även frågan om kostnadsansvaret 

för sjukresor. Beredningen skall ocksa pröva möjligheterna att till ett 

schabloniserat ersättningssystem knyta nuvarande driftbidrag för den 

psykiatriska vården. Även ersättningen till privatpraktiserande liikare skall 

därvid prövas. Det skall också klarläggas pä vilket sätt staten och 

sjukvårdshuvudmännen kan fä underlag för en mer kontinuerlig utvärdering 

av verksamheten och användningen av bidragen. 

Att fullfölja förändringsarbetet inom den psykiatriska värden är angelä

get. Fortfarande bedrivs större delen av den psykiatriska värden vid de f. d. 

mentalsjukhusen och mer än en fjärdedel av vårdplatserna finns i iildre och 

ofta avsides bcliigna sjukhcm. Regeringen har i de nya direktiven till 

socialberedningen givit beredningen i uppdrag att följa utvecklingen inom 

den psykiatriska hiilso- och sjukvården. Beredningen skall vid sidan av bl. a. 

en översyn av den psykiatriska tvitngsvärdslagstiftningen också redovisa de 
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samarbets- och gränsdragningsfrågor som finns mellan socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. Beredningen beräknas lämna sitt betänkande under 

år 1984. Vidare har regeringen i överenskommelse med sjukvårdshuvud

männcn infört en ny ersättning till sjukvårdshuvudmännen för alt underliitta 

en utveckling mot öppna vårdformer inom den psykiatriska vården. Vid 

sidan av de statliga bidragen till drift och investering utgår 200 milj. kr. som 

fördelas med 24 kr./invånare under år 1984. Socialstyrelsen har också gjort 

en inventering av patienter i sluten psykiatrisk vård, vars resultat i sina 

huvuddrag publicerats under slutet av år 1983. Inventeringen visar på en 

fortgående minskning av tvångsvården under senare år, från 9 632 patienter 

som vårdades enligt LSPV vid inventeringstillfället iir 1979 till 4 645 patienter 

år 1983. Denna process beräknas fortsätta ytterligare. Utvecklingen av 

förändringsarbetet inom den psykiatriska hälso- och sjukvården skall 

redovisas och diskuteras i hälso- och sjukvårdsberedningen under år 

1984. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) har till uppgift att förebygga 

och bekämpa infektionssjukdomar. SBL:s organisation har tidigare utretts 

vid olika tillfällen. En organisationskommitte tillsattes i augusti 1982. Den 

beräknar avlämna sitt förslag i januari 1984. Regeringen avser att under 

våren 1984 lämna riksdagen ett samlat förslag beträffande SBL:s framtida 

verksamhet. 

Inom socialdepartementet pågår en utvärdering av förtroendenämndernas 

verksamhet. Dessa har till uppgift att främja kontakterna mellan patienter 

och hälso- och sjukvårdspersonalen samt att förmedla hjälp till patienterna 

när så behövs. Utvärderingen genomförs i samarbete med socialstyrelsen och 

Landstingsförbundct. Resultatet av denna kommer att redovisas i början av 

hösten 1984. 

Socialstyrelsen och arbctarskyddsstyrelscn har under år 1983 utfärdat 

allmänna råd om begränsning av tobaksrökning i lokaler avs. k. gcmensam

hetskaraktär. En proposition med förslag om tandvårdens framtida utform

ning skall läggas fram för riksdagen under år 1984. 1978 års tandvårdsutred

ning har redovisat förslag om bl. a. landstingens ansvar för befolkningens 

tandhälsa samt en modell för samverkan mellan folktandvården och 

privattandvården. 

Regeringen tillsatte hösten 1983 en kommitte - 1983 års läkcmedelsutred

ning- med uppdrag att se över läkemedelslagstiftningen m. m. Utredningen 

skall bl. a. lägga fram förslag som tar sikte på att förstärka den problemo

rienterade liikemedelsinformationen till såväl läkare som allmänhet. Den 

skall också se över registreringskravcn och efterkontrollen av godkända . 

liikemedcl. Vidare skall utredningen under år 1984 utvärdera statens avtal 

med Apoteksbolaget och lägga fram förslag till ett nytt avtal, så att 

regeringen kan lägga fram förslag till nytt avtal för riksdagen under år 

1985. 
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Socialt belwndlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

En ny lagstiftning inom socialvårdsområdet trädde i kraft den 1 januari 

1982. De nya lagarna är socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (L VU) och lagen oin vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). Lagstiftningen utvärderas f. n. av socialberedningen, som i 

oktober 1983 lämnade ett delbetänkande (Ds S 1983:16) om bl. a. 

erfarenheterna av L VM. Beredningen beräknar avsluta sitt arbete under år 

1984. 

Överförandet av huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolor och nykter

hetsvårdsanstalter från staten till landsting och kommuner skedde den 1 

januari 1983. Den nya benämningen för alla socialtjänstens institutioner är 

hem för vård eller boende. 

Ansvaret för att utreda behovet av vård enligt L VM låg under en 

övergångsperiod på kommunernas socialnämnder. Den 1 januari 1984 förs 

det över till länsstyrelserna. 

Socialtjänstlagen understryker behovet av social planering för att motver

ka uppkomsten av sociala problem. Inom socialdepartementets delegation 

för social forskning (DSF) har tillsatts en initiativgrupp för social plane

ring. 

I början av år 1983 lämnade en arbetsgrupp i socialdepartementet en 

rapport om kvinnomisshandel. Förslagen följs nu upp. Socialstyrelsen har 

fått l milj. kr. för utbildning och information. Våren 1984 inleds en 

fortbildning för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att lämna förslag till försöks

verksamhet inom området kvinnomisshandel inom en ram av 800 000 kr. per 

år under tre år. Från DSF utgar l ,2 milj. kr. till olika projekt om 

misshandlade kvinnor och deras barn. 

Med traditionella alkoholpolitiska medel - prispolitik, opinionsbildning 

och kontrollerad försäljning - har den totala alkoholkonsumtionen kunnat 

begränsas. 

F. n. förbereds olika åtgärder mot hembränning och langning. I början av 

år 1984 kommer en särskild arbetsgrupp att redovisa de mer långsiktiga 

effekterna av lördagsstängningen av systembutikerna. Den 21 november 

1983 höjdes skatterna på alkoholdrycker, vilket bl. a. innebar att priset på de 

mest sålda spritdryckerna gick upp med 9-13 kr. 

Den livliga alkoholpolitiska diskussionen har medverkat till större 

medvetenhet om alkoholens skadcvcrkningar. Socialstyrelsen har intensifie

rat opinionsbildningen mot droger. 

Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har nyligen fördelat statliga 

medel för år 1984 till mer än 250 lokala projekt. 

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över de statliga insatserna för 

alkohol- och narkotikainformation. Förslagen har redovisats i Rapport om 

alkohol- och narkotikaupplysning ( RAN, Ds S 1983: 11 ). Avsikten är att en 

proposition skall läggas fram för riksdagen under hösten 1984. Propositionen 
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kommer att behandla friigan om hur förändringar av missbrukets omfattning 

bör följas i framtiden och förslag som inom kort lämnas av narkotikakom

mis~ionen. 

Regeringen har intesifierat kampen mot narkotikamissbruket och den 

illegala narkotikahandeln. En arbetsgrupp inom socialdepartementet har i 

promemorian Offensiv narkomanvård föreslagit särskilda insatser för att 

utveckla den öppna narkomanvården. 

Regeringen anslog i juni 198.3 15 milj. kr. till olika insatser som föreslagits 

av narkotikakommissionen och av socialdepartementets arbetsgrupp. 

Det statliga stödet till behandling i öppen vård av alkohol- och 

narkotikamissbrukare föresläs uppgå till 89,9 milj. kr. 

Friticlsverksamhet för barn och ungdomar är betydelsefull när det giiller att 

förebygga problem. Regeringen anvisade i september 198.3 .30 milj. kr. ur 

alhniinna arvsfonden för att utvecklingsarbete vid fritidsgiirdarna. Regering

en har vidare beslutat att .30 milj. kr. ur allmiinna arvsfonden för disponeras 

för insatser med anledning av viirldsungdomsi\ret. 

Till siirskilda utvecklingsinsatser inom socialt behandlingsarbete, med 

tonvikt p{1 missbrukarvfirclen. föreslås 7 milj. kr. 

/11tematio11t!ll s111111·erka11 

Internationellt samarbete pt1 det social - och hiilsovärdspolitiska omrädet 

bedrivs inom ett flertal nrgan - t. ex. viirldshiilsoorganisationen (WJ-10). FN. 

Europar<'tdet, OECD och Nordiska rninisterrt1det. Under itr 198.3 triidde en 

överenskommelse i kraft mellan Danmark, Finland. Norge och Sverige om 

godkiinnandc a\· vissa vrkesgrupper för verksamhet inom hiilso- och 

sjukvi1rden samt vetcriniirviisendet. Sncialförsiikringskonventioner med 

'.'lederliinderna. Ungern och Israel har trätt i kraft under i1r 198.3. En 

reviderad konvention med Österrike har likaledes triitt i kraft. Det 

internationella samarbetet pil narkotikaomrildl'I har intensifierats. 

Sammanställning 

An~lagsföriindringarna inom socialdepartementets verksamhehomriide för 

budgetiirct l 98-i/8.5 i förh[1Jlande till statsbudgl'lrn för budget:'iret 1983/8..i 

framg<"ir av följande sammanstiillning (milj. kr.) 
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Femte huvudtiteln 

A. Socialdepartementet m. m. 
B. Administration av social-

försäkring m. m. 
c. Ekonomiskt stöd till barn-

familjer m. m. 
D. Försäkring vid sjukdom. 

handikapp och ålderdom 
E. Vissa myndigheter m. m. 
F. Omsorg om barn och ungdom 
G. Omsorg om äldre och handikappade 
H. Allmän hälso- och sjukviird 
I. Övrig sjukvård m. m. 
J. Socialt bchandlingsarbctc, 

alkohol- och narkotikapolitik 
K. Internationell samverkan 
Totalt för socialdepartementet 

Statsbudget 
1983/84 

71.0 
649.2 

7 889,0 

45 792.3 

286.3 
6 360,I 
2 543.7 

66.8 
5 925.1 

856,8 

29,8 
70 470, I 

Förslag Förändring 
1984/85 

71.7 + 0,7 
734.0 + 84,8 

8 401,0 + 512,0 

46 452,9 + 660,6 

263.4 22,9 
6 553.3 + 193.2 
2 561.0 + 17.3 

70.0 + 3.2. 
5 712,8 - 212,3 

924.2 + 67,4 

26,5 3,3 
71 770,8 +I 300,7 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

15 

vid rcgeringssammanträde 

1983-12-22 

Föredragande: Statsrådet Andersson, såvitt avser frågor under avsnitten 

A-D, F, G och K, stats.rådet Sigurdsen såvitt avser frågor under punkten A 5 

(delpunkterna I och 2) samt avsnitten E. 1-1-J. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser 
socialdepartementets verksamhetsområde 

FEMTE HUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m.m. 

A t. Socialdepartementet 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Personal 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
( diirav lön..:kostnader) 

Summa 

18 682 418 

17 617 000 

19 752 000 

1983/84 

96 

18 047 (l(J() 

(16 604 000) 

18047 000 

Beriiknad ändring 
1984/85 

+ 2 

+I 705 
(+ 1535) 

+I 705 

Med hänvisning till sammanstiillningen beriiknar jag anslaget for nästa 

budgetår till 19 752 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialdepartemmrer för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 19 752 000 kr. 
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A 2. Kommittecr m.m. 

1982/83 Utgift 27 543 731 Reservation 2 316 832 

l 9H3/84 Anslag 23 500 000 

1984/85 Förslag 22 500 000 

För den utredningsverksamhet m.m. som bekostas från detta anslag 

beriiknar jag ett anslagsbehov av 22,5 milj. kr. för niista budgetf1r. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.111. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 22 500 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvccklingsarbete samt försöksvcrksamhct 

1982/83 Utgift 32217379 Reservation 9 853 763 

1983/84 Anslag 26 800 000 

1984/85 Förslag 27 417 000 

Från detta anslag utg[1r bidrag till forskning. undersökningar. utvccklings

arbcte och försöksverksamht:t inom socialdepartementets verksamhetsom

råde. 

Dclegatiom.:n för social forskning (DSF) har bl.a. till uppgift att initiera 

och stimulera FoU inom socialsektorn. Delegationen iir beredningsorgan till 

regeringen cb det giiller att ge bidrag frtm departementets anslag för FoU och 

försöksverksamhet. 

I delegationen ingår företriidare för socialdepartementet. socialstyrelsen. 

riksfiirsiikringsverket och den kommunala socialtjiinstcn. svenska kommun

förbundet och landstingsförbundct samt elen samhiillsvetenskapliga och 

medicinska forskningen. 

I den av riksdagen antagna forskningspropositionen ( 1981/82: 106. Ubu 37. 

rskr. 397) har delegationen för social forskning fött huvudansvaret för 

forskning som avser social- och hiilsov;lrdsomr{1det (med utg{mgspunkt i ett 

samhiills- <ich beteendevetenskapligt perspektiv) samt för tilliimpad forsk

ning. 

Under budgctf1ret 1983/84 har anslaget tillförts 1 .2 milj. kr. för att friimja 

elen ltingsiktig.a kunskapq1ppbyggnaden inom iimnct socialt arbete, barn- och 

familjepolitisk forskning. invandringsforskning med socialpolitisk inrikt

ning. hiilso- och sjukv[ll'clsforskning friimst i ett hiibnpolitiskt och samhiills

\'ctl'nskapligt perspckti\'. cpid~·miologisk forskning samt forskning i anslut

ning till Vindelns hiilsocentrum (universitetet _i Umc[1). 

Inom samtliga o\·an niimnda områden iir bristen stor pii kompetenta 

forskare och handledare. Delegationen för social forskning har diirför under 

budget<'mct 1983/84 utlyst ett antal forskarstipcndier med syftet att bereda 
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forskare på nivån efter doktorsexamen möjlighet att under högst sex år 

odelat få ägna sig åt forskningsarbete inon~ några av de områden som är 

väsentliga för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom den sociala 

sektorn. Härigenom kommer också universitetens kompetens att höjas för 

att ge stöd till FoU inom kommuner och landsting. 

Anspråken på socialdepartementets anslag för Fo V-verksamhet har under 

senare år ökat kraftigt. Budgetåret 1982/83 behandlade DSF närmare 350 

projektansökningar på ca 70 milj.kr. 

Inom delegationen arbetar f.n. fem initiativgrupper med uppgift att bl.a. 

inventera forskningsbehov inom områden, där de hittillsvarande insatserna 

är otillräckliga. Initiativgruppernas arbete är inriktat på en avrapportering 

under första halvåret 1984. 

Från anslaget har stöd lämnats till forskning och utveckling inom ämnet 

socialt arbete vid institutionerna för socionomutbildning, till projekt som 

belyser den sociala vårdlagstiftningens praktiska tillämpning och för studier 

av hur socialtjänstens intentioner förverkligas. Samverkan mellan primär

vård och socialtjänst studeras i flera projekt. 

Från anslaget utgår vidare medel till den välfärdsforskning som bedrivs vid 

institutet för social forskning. Bl.a. ges stöd till en uppföljning av den 

levnadsnivåundersökning som genomfördes första gången år 1968. Även 

andra projekt som syftar till att utveckla nya metoder för välfärdsmätning 

och sociala områdesbeskrivningar får stöd, liksom studier av levnadsförhål

landen för olika samhällsgrupper. 

Arbetslöshetens sociala konsekvenser uppmärksammas i flera projekt. 

Effekterna på hälsan och konsekvenserna av företagsnedläggdser för bl.a. 

primärvården och socialtjänsten undersöks, liksom sambandet mellan 

arbetslöshet och socialbidrag. Arbetslöshetens återverkningar på familjeli

vet uppmärksammas i flera av projekten. En studie tar särskilt upp den 

kvinnliga arbetslösheten. Flera projekt är speciellt inriktade på ungdomsar

betslösheten. 

Projekt rörande barnomsorgens innehåll och organisation utgör ett viktigt 

inslag bland barn- och ungdomsprojekten. Huvuddelen av dessa rör det 

pedagogiska arbetet i barnomsorgen. 

Frågor om barns vårdnad och om samhällets ansvar för barn med instabila 

hemförhållanden markerar en annan viktig tyngdpunkt bland barn- och 

ungdomsprojekten. Dessutom ges stöd till prospektiva studier och försöks

vcrksamheter i samverkan mellan socialvård och mödra- och barnhälsovård 

rörande barn i familjer med missbruks- och/eller misshandelsproblem. 

Invandrarbarnens situation och frågor om barns språkutveckling upp

märksammas i flera projekt. 

Den barn- och ungdomsdelegatio·n so.m regeringen tillkallade i december 

1982 skall enligt sina direktiv ange de översiktliga riktlinjerna för ett 

informationssystem rörande barn och ungdomars hlilsa och välfärd samt 

uppmärksamma. analysera och redovisa det forskningsbehov som kan finnas 

2 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100 
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på barn- och ungdomsområdet. I samråd mellan barn och ungdomsdelega

tionen och DSF har en initiativgrupp tillsatts för barn- och ungdomsforsk

ningsfrågor. 

Jag har i regeringens skrivelse 1983/84: 1 till riksdagen redovisat min syn på 

forsknings- och försöksverksamhet på barnomsorgsområdet. Den bör kunna 

stimulera utvecklingen av det programarbete på det barn- och familjepoli

tiska området som delegationen för social forskning påbörjat i samarbete 

med barn- och ungdomsdelegationcn. 

Ett flertal projekt belyser de äldres livssituation, hälsa och servicebehov. 

Bl.a. har det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Äldre i samhället -

förr, nu och i framtiden" beviljats medel. 

Forskningen kring beroendeframkalllande medel utgör ett av de högst 

prioriterade områdena. Flera av projekten på området gäller behandlings

forskning i vid mening. 

Projekt inom handikappområdet rör bl.a. de handikappades möjligheter 

till ett liv utanför institutionerna. 

Inom det psykiatriska vårdområdet pågår en utvärdering av öppna 

vårdformer inom psykiatrin, varvid vissa punkter i de vårdorganisatoriska 

principprogram för psykiatrisk vård som lagts fram av socialstyrelsen 
kommer att prövas i en lokal modell. 

Stor vikt läggs vid nyttiggörande av resultat från projekt som fått stöd från 

anslaget. En kortfattad beskrivning av projekt som beviljats medel ges i en 

årlig verksamhetsberättelse från delegationen för social forskning. 

Det är uppenbart att det finns behov av kunskaper om människors 

levnadsförhållanden i skilda hänseenden vid utformning av socialpoliti

ken. 

Arbetslöshet och arbetsmiljörisker återverkar bl.a. på vårelbehov och 

vårdutnyttjande inom såväl kroppssjukvård som psykiatrisk sjukvård liksom 

på ianspråkstagande av samhällets resurser inom socialtjänsten och det 

ekonomiska trygghetssystemet. Att belysa de individuella, ekonomiska och 

sociala konsekvenserna av utvecklingen på arbetsmarknaden är därför en 

central uppgift för den sociala forskningen. 

Den snabba samhällsomvandlingen och det senaste decenniets reform

verksamhet har skapat ett stort behov av information om socialförsäkringens 

verkningar och fördelningspolitiska betydelse. 

För att socialtjänsten skall kunna utvecklas i socialtjänstlagens anda 

förutsätts en kunskaps- och kompetensutveckling som det i dag saknas 

tillräckligt stöd för från universitet och högskolor. Inom socialtjänsten 

saknas i långa stycken teoribildning som stöd för bearbetning av centrala 

problemområden och frågeställningar. Man är vidare ovan vid crfarenhcts

återföring och utvärdering. 

För socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens medverkan i samhiillspla

neringcn med en särskild inriktning på förebyggande insatser i vid 

bemärkelse såväl inom den egna sektorn som inom andra samhällssektorer är 
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det viktigt med utprövade och pålitliga analys- och planeringsmetoder. 

Det är därför viktigt att förstärka bl.a. institutionerna för socialt arbete i 

samverkan med en väl utvecklad fältanknuten FoU. 

I samband med att nya statsbidragssystem har införts för social hemhjälp 

och barnomsorg har under respektive anslag avsatts 30 milj. kr. för 

utveckling och förnyelse av social hemhjälpsamt för lokalt utvecklingsarbete 

inom barnomsorgen. 

I hälso- och sjukvårdslagen samt hälsoskyddslagen ges de förebyggande 

insatserna större tyngd än i tidigare motsvarande lagstiftning. I en offensiv 

folkhiilsopolitik ingår bl.a. att öka kunskaperna om den fysiska och 
psykosociala miljöns inverkan på hälsa och välbefinnande. 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet är det primärvården som i första hand 

har ansvaret för såväl det direkta sjukvårdsarbetet som de sjukdomsföre

byggande insatserna. Arbetsmetodiken är ännu svagt utvecklad då det gäller 

områdesansvar och förebyggande insatser. En forskning med utgångspunkt i 

de problem som finns inom primärvården är därför angelägen bl.a. som 
grund för utbildning av den personal som skall verka och utbildas inom 

primärvården. 

Statens miljömedicinska laboratorium och statens institut för psykosocial 

miljömedicin bedriver forskning om olika miljöfaktorers inverkan på hälsan. 

Det är bl.a. viktigt att utveckla den epidemiologiska forskningen inom detta 

område. Epidemiologiska studier av olika miljöproblem kan även bilda 

utgångspunkt för fortsatt forskning inom andra verksamhetsområden. 

Av det anförda framgår att det på ett flertal områden inom den sociala 

sektorn är angeläget med förstärkningar då det gäller den långsiktiga 

kunskapsuppbyggnaden och forskarkompetensen inom området. Det är min 

avsikt att återkomma till dessa frågor i den forskningspolitiska proposition 

som regeringen avser att lägga fram senare i år. Redan här vill jag emellertid 

framhålla betydelsen av att fortsätta på den väg delegationen för soCial 

forskning har slagit in på, nämligen att avsätta en del av sin budget för 

forskar-och forskarrekryteringstjänster med syfte att bl.a. stärka forskar

och handledarkompetensen för sektorns FoU. Detta är viktigt icke minst 

därför att det utvecklingsarbetc och den försöksverksamhet som bedrivs 

inom kommuner och landsting måste baseras på tillförlitliga metoder. 

Kvalitativt dåliga undersökningar som grund för förändringsarbete kan leda 

till felaktiga beslut och medföra olägenheter för såväl de medborgare som 

berörs av förändringarna som för ekonomin. Relevans och kvalitet måste 

gälla även praktiskt orienterade studier. Det är därför viktigt att högskole

institutioner inriktade på sektorns problem kan ge metodologiskt stöd till 

utvecklingsprojekt i kommuner och landsting. Jag bedömer det också 

sannolikt att det arbete som delegationens initiativgrupper nu bedriver skall 

resultera i programunderlag för mer långsiktiga satsningar på angelägna 

områden inom välfärds- och hälsopolitiken. Som delegationen tidigare 

framhållit är det också viktigt att man inom vissa forskningsområden där den 
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internationella kompetensen bedöms högre än inom landet avsätter medel 

för en internationell samverkan. Delegationen har särskilt nämnt barn- och 

ungdomsområdet. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 27 417 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

27 41 7 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1982/83 

1983/84 
1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

l 259 906 

l 600 000 

I 640 000 

Reservation 614 006 

Från anslaget utgår bl.a. bidrag till vissa pcnsionärsorganisationer. För 

nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 40 000 kr. för detta 

ändamål. 
Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgctär till l 640 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av l 640 000 kr. 

A 5. Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialdepartementets verksamhets

område 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 517 683 

1500000 

400 000 

Reservation 2 329 491 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 

I. Vissa byggnadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna. 

2. Vissa byggnadsarbeten vid statens bakteriologiska laboratorium. 
-3. Diverse projekt. 

4. Vissa projekteringskostnader. 

I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse för 

anslagsframställningarna och för beräkningen av medelsbehovet. 

I den följande redovisningen kommer inte att redogöras för sådana projekt 

som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrclsen 

föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som 

föranletts enbart av den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. Med 

utgångspunkt från kostnadsutvecklingen under tiden den l januari 1982 -

den 1 januari 1983 beräknar byggnadsstyrclsen ett uppräkningstal för 

kostnadsramarna på 8 % . Byggnadsstyrelsen har med hiinsyn till det 

ekonomiska läget varit restriktiv vid justeringar av kostnadsramarna på 

grund av kostnadsökningar. 
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1. Vissa byggnadsarbeten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna 

. Byggnadsstyrelsen 

Med hänsyn till beslutet om det ändrade huvudmannaskapet och 

överenskommelsen om statsbidrag till projektering av byggnadsarbctcn för 

bl.a. ungdomsvårdsskolor tas inte några nya projekt upp i anslagsframställ

ningen. 

Tio hyggnadsprojekt har slutredovisats till en sammanlagd kostnad som 

understiger gällande kostnadsramar med 0,33 milj.kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att den investcringsplan som jag här redovisar läggs till grund 

för beräkningen av medelsbchovet för nästa budgetår. Av investcringspla

nen framgår att mcdclsförbrukningcn för budgetåret 1984/85 för vissa 

avslutande byggnadsarbcten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknas 

uppgå till 0,23 milj.kr. 

Investeringsplan (I 000-tal kr). 

Projekt Kostnadsram kr. Medelsförbrukning Bygg-
---------------- start 

Färdig
ställande 

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år/mån. år/mån. 
t. o. m. 
83-06-30 83/84 84/85 

Slutrcdovisadc per 1983-06-30 12992 12 665 

Hammargården 
Mottagningsavdelning Skoga. Om-
och tillbyggnad. 3 500 3 000 2 670 300 30 

Lö1,sta 
Specialavdelning. Om- och tillbygg-
nad samt nybyggnad av verkstad 4 500 3 800 2 766 834 200 

Långanäs 
Specialavdelning Torpet. Om- och 
tillbyggnad 3 200 3120 3 119 

Summa 24192 9920 21 220 1135 230 

2. Vissa byggnadsarbeten vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelscn har bl.a. redovisat byggnadsprogram för om- och 

tillbyggnad av lokaler för den immunologiska avdelningen, angelägna 

arbetsmiljöåtgärder vid SBL, ombyggnad av L-huset för att där framställa 

82-03 82-11 

82-08 83-04 

82-03 82-12 
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diploida celler som ersättning för bl.a. apceller vid tillverkning av vacciner 

och ombyggnad av J-huset för provisoriska lokaler för sektionen för 

sjukhusinfektioner. Byggnadsstyrelsen föreslår att sammanlagt 10,8 milj .~r. 

förs upp för dessa objekt som preliminära ramar i invcsteringsplanen. 

Föredragandens överväganden 

Som framgår av vad jag anför under anslagen I-I 4-1 I 8 till statens 

bakteriologiska laboratorium tillkallades den 12 augusti 1982 en organisa

tionskommitte med uppdrag att lägga fram ett detaljerat förslag om SBL:s 

framtida verksamhet och organisation. Organisationskommittens förslag 

väntas bli klart inom kort. Jag är därför inte nu beredd att beräkna några 

medel för nya projekt vid SBL. 

Jag förordar att följande investeringsplan läggs till grund för beräkningen 

av medelsbehovet för nästa budgetår. 

/11 vesteri11gsplan (1 000-tal kr.) 

Projekt Kostnadsram kr. Mcdclsförhrukning Uygg-
---------------- start 

Färdig
stiillande 

82-01-01 83-01-01 Faktisk IJeriiknad för är/mån. år/mån. 
I. o. 111. 

83-06-30 83/84 84/85 

Projekt fiirdigstiillda före 1982-07-01 
men ännu ej slutredovisadc I 780 I 875 1362 413 J()f) 

Byte av transformatorer l<BO 1 I IU 800 130 
Brandskyddsåtgärder I 380 1 485 243 770 120 
Ornhyggnad av hus K 4000 4 300 4 298 1 1 

5 903 1984 351 

3. Diverse projekt 

Byggnadsstyrelse11 

För hastigt uppkomna behov av byggnadsåtgärder under året finns i 

gällande investeringsplan uppförd en kostnadsram av 4 425 000 kr. i prisläge 

1982-01-01. Av ramen, som står till regeringens disposition, har hittills 

2 755 000 kr. tagits i anspråk och avser slutredovisade projekt. Resterande 

belopp - 1.67 milj.kr. i prisläget 1982-01-01 motsvarande 1.8 milj.kr. i 
prisläget 1983-01-01 - avser tillbyggnad för statens rättsläkarstation i Solna. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att det senare beloppet uppförs i investeringspla

nen. 

Föredraga11dens övervägandm 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1982/83:100, SoU 20. rskr 195) anvisas 

fr.o.m. innevarande budgetår medel för diverse mindre projekt från det 

83-11 84-05 
83-02 83-12 
82-06 8.Hl3 
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under den trettonde huvudtiteln uppförda rescrvationsanslaget E 1 Bygg

nadsarbcten för statlig förvaltning, posten Diverse projekt. 

Jag föreslår att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till grund 

för beräk_ningen av medelsbehovet för budgetåret 1984/85. 

lnvesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Projekt 

Slutredovisadc projekt 
Pågående projekt 

4. Vissa projekteringskostnader 

Föredragandens överväganden 

Bygg
---------------- start 
Kostnadsram Medclsförbrukning 

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år/mån. 
t.o. m. 
83-06-30 83/84 84/85 

2 755 2 738 
I 670 1 800 1 521 200 79 
4425 1800 4259 200 79 

Under anslagsposten beräk_nas medel för de projekteringskostnader som 
avser objekt för vilka medel anvisas under anslaget. För budgetåret 1984/85 

bör 200 000 kr. beräknas för vissa projekteringskostnader. 

Sammanfattning 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad som tidigare nämnts under de olika anslagspos

tcrna om erforderligt medelsbehov för de byggnadsprojekt som bekostas 

från ifrågavarande investeringsanslag, förordar jag att följande sammanfat

tande investeringsplan läggs till grund för beräkning av anslaget. 

/nl'estering5plan 

Beräknad medelsförbrukning 
1983/84 1984/85 

I. Vissa byggnadsarbeten m.m. vid ung-
domsvårdsskolorna I 135 230 

2. Vissa byggnadsarbeten m.m. vid statens 
bakteriologiska laboratorium I 984 351 

3. Diverse projekt 200 79 
4. Vissa projckteringskostnader 200 200 

Erfarenhetsmässig reduktion av medclsbe-
hovet 50 100 

Summa 3469 760 

Färdig
ställande 
år/mån. 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984185 

Summa 

2 329 
1 500 

400 

4229 

Medelsförbrukning 

1983/84 
1984/85 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

3 469 
760 

4229 

24 

att till Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialdepartementets 

verksamhetsområde för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva
tionsanslag av 400 000 kr. 
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B. Administration av socialförsäkring m.m. 

Administrationen av huvuddelen av samhällets ekonomiska trygghetssys

tem ankommer på riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassor

na. Försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen utgör besvärsorgan i 

socialförsäkringsärenden m.m. 

Den ekonomiska omfattningen av det trygghetssystem som handhas av 

denna administration framgår av följande sammanställning. 

Allmänna barnbidrag 

Föräldraförsäkring 

Vårdbidrng för handikappade barn 

Bidragsförskott (brutto) 

Barnpensioner, inkl. ATP. 

Sjukförsäkring 

Folkpension och pensionstillskott 

Allmän tilläggspcnsion (ATP) 

Kommunalt bostadstillägg 

Del pension 

Arbetsskade- och yrkesskadeersättning 

Kontant arbetsmarknadsstöd. utbildningsbidrag 

Vuxenstudiestöd, dagpenning till värnpliktiga m. m. 

Beräknade utbetal

ningar 

budgetåret 1983/84 

(milj.kr.) 

5 800 

4 870 

390 

1900 

560 

27 330 

39 900 

33 900 

3 840 

I 220 

1500 

3130 

. 910 

125 250 

De olika stödformerna redovisas under C- och D-avsnitten. De ersätt

ningsformer som ingår i de två sista punkterna redovisas under arbetsmark

nads-, utbildnings-och försvarsdepartementen. 

De här nämnda ekonomiska trygghetssystemens utveckling och relativa 

andel av samhällsekonomin framgår av följande sammanställning. 
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Miljarder kronor 

1970 1980 1982 

De sociala stödformernas ckono-
miska omfattning 14,l 92.3 112.5 
BNP till marknadspris 170,8 522.5 620.7 
Stödformernas andel av BNP i % 8.3 17,7 18,l 
Transfereringar från socialförsäkring 
m.m. till hushållcn 1 12,3 67.8 81.0 
Total privat- konsumtion 91.0 267.6 330.5 
Transfereringar i % av privat kon-
sumtion1 13.5 25.3 24,5 

1 År 1970 bruuo före skatt, år 1980--1982 netto efter ska!! 

De ersättningar som efter skatteavdrag utgår från socialförsiikringen m.m. 

motsvarar omkring 25 % av den totala konsumtionen i landet och har således 

stor betydelse för hushållens ekonomi. Det ekonomiska trygghetssystemet 

omfattar hela befolkningen och är till större delen samordnat i lagen om 

allmän försäkring. som omfattar sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring 

och föräldraförsäkring). folkpensionering och ATP. 

Handläggningen av ersättningsärcndcn m.m. på lokal nivå sköts av de 

allmänna försäkringskassorna. Det finns en försäkringskassa i varje lands

tingskommun och kommun som inte tillhör landstingskommun. Lokalkontor 

finns i varje kommun. Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndig

het för verksamh1.1tsområdet och utövar den centrala ledningen och tillsynen 

över försäkringskassornas verksamhet. Socialförsäkringsförmånerna utbeta

las i huvudsak genom verkets försorg. 

Riksförsäkringsverket har också hand om debitering och uppbörd av 

socialavgifter från arbetsgivare. Socialavgiftsutredningen lämnade i juli 1983 

betänkandet (Ds S 1983:7) Samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgi

varavgift. Utredningen har bl.a. föreslagit att avgiftsuppbörden skall läggas 

om och föras över till skatteadministrationen. Jag avser att inom kort 

återkomma med förslag om en särskild proposition till riksdagen rörande 

uppbörd av arbetsgivarnas socialavgifter m.m. 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition om vissa 

administrativa frågor inom den allmänna försäkringen m.m. (1982/83:127) 

beslutat om riktlinjer för riksförsäkringsverkets uppgifter samt för arbets

fördelningen mellan verket och försäkringskassorna. Enligt dessa riktlinjer 

skall lednings- och tillsynsfunktionerna ges en ökad tyngd i riksförsäkrings

verkets verksamhet i syfte att säkerställa en likformig och rättvis lagtillämp

ning över hela landet. Vidare bör verket ge de utvärderande inslagen i 

verksamheten ökad prioritet. I fn'\ga om arbetsfördelningen mellan verket 

och försäkringskassorna bör alla möjligheter till decentralisering tas till 

vara. 

I enlighet med regeringens bemyndigande den 1 december 1983 har en 
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arbetsgrupp tillkallats för att bl. a. se över möjligheterna till ökad medverkan 

av förtroendevalda vid beslut i försiikringsiirendcn hos försäkringskassor

na. 

En förutsättning för att det omfattande ekonomiska ersättningssystemet 

skall kunna administreras säkert och med rimliga resursinsatser är att 

modern ADB-teknik används. Riksförsäkringsverket förfogar över en stor 

datoranläggning som är placerad i Sundsvall. Försäkringskassorna är genom 

ett omfattande terminalnät anslutna till denna ADB-anläggning. ADB

utrustningen började installeras år 1972 och behöver förnyas och komplet

teras. Regeringen har därför genom beslut i juni 1983 bemyndigat 

statskontorct att teckna avtal om anskaffning av ny dator- och kommunika

tionsutrustning. Det gäller i första hand utbyte av de äldsta delarna av 

ADB-systemet. Det nya systemet byggs upp så att det klarar volymmässiga 

förändringar och rationaliseringar som kan bli aktuella under 1980-talet och 

som innebär krav på ökad ADB-kapacitet. 

Denna anskaffning av ADB-utrustning kommer inte att i nämnvärd grad 

förändra nuvarandt: centrala struktur på ADB-systemet. som därmt:d kan 

förväntas bestå under 1980-talet. För att få underlag för ett ställningstagande 

i frågan om den långsiktiga inriktningen av ADB-verksamheten på 

socialförsäkringsområdet har regeringen i juni 1983 uppdragit åt riksförsiik

ringsverket att i samråd med statskontoret och i nära samarbete med 

försäkringskassorna genomföra ett utrednings- och utvecklingsarbcte samt 

praktisk försöksvcrksamhct avseende ADB-verksamheten. Utrednings- och 

utvecklingsarbetet skall bl. a. belysa olika alternativ med spridning av register 

och datorresurser på regional och lokal nivå. l lärvid skall redovisas för- och 

nackdelar mellan de olika alternativen och ett bibehållande av nuvarande 

ADB-struktur. 

Sedan år 1979 finns en ny besvärsorganisation för överprövning av 

försäkringskassornas beslut i socialförsäkringsärenden m.m. Denna består 

av tre regionala försäkringsriitter och - som högsta instans - försäkrings

överdomstolcn. För bevakning av rättspraxis inom ifrågavarande område 

finns en särskild omhudsenhet vid riksförsiikringsverket som kan gå in som 

part hos försäkringsdomstolarna. 

Försiikringsöverdomstolen och försäkringsrätterna har under flera är haft 

stora ärendebalanser. Sedan domstolarna fått ökade resurser och ett nytt 

omprövningsförfarande hos försäkringskassorna genomförts har balanssi

tuationen förbättrats särskilt i försiikringsrätterna. Försäkringskassornas 

omprövning av sina beslut har lett till en påtaglig minskning av måltillström

ningen hos försäkringsrättcrna under det senaste året. Det innebär att 

ärendebalanserna nu minskar successivt. Den minskade ärendetillström

ningen till försäkringsrätterna kommer sannolikt efter någon tid att leda till 

en minskning även hos försiikringsöverdomstolcn. Jag har vid medelsberäk

ningen tagit hänsyn till balanssituationen hos överdomstolen. 

Vid min anslagsberäkning i det följande har jag i övrigt räknat med att det 

genom minskade arbetsvolymer samt genomgång av organisation och 
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arbetsrutiner skall vara möjligt att bedriva verksamheten inom ramen för 

huvudförslaget i anslagsframställningarna. 

8 1. Försäkringsöverdomstolen 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 614 419 

8 365 000 

9 370 000 

Försäkringsöverdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäk

ringen. Domstolen har att pröva sådana mål som fullföljs från försäkringsrätt 

och från arbetsmarknadsstyrelsen eller som styrelsen underställer dom

stolens prövning. Domstolen har f.n. tio lagfarna och nio andra ledamö

ter. 

Perso11a/ 

A11s/ag 
Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostn.) 
Lokalkostnader 

Summa 

Försäkri11gsöverdomstolen 

1983/84 

36 

7 403 000 
(6 460 000) 

962 000 

8 365 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Domstolen 

+2 

+ I 041 000 
(+ 628000) 

+_ 305 000 

+ 1346 000 

Föredraganden 

+2 

+ 987 000 
( + 612 000) 
+ 18000 

+ I 005 000 

Domstolen har redovisat en resultatanalys för budgetåret 1982/83. Av 

denna framgår att den redan tidigare stora måltillströmningen ökat 

ytterligare. Under år 1982 inkom 2 987 mål och för år 1983 räknar 

försäkringsöverdomstolen med att ca 3 000 nya mål skall komma in. Antalet 

avgjorda mål uppgick år 1982 till 2 148 och domstolen räknar med att under 

år 1983 avgöra 2 400 mål. Trots att målavverkningen ökat har således 

balanssituationen försämrats. Den 1juli1982 fanns 2 373 ej avgjorda mål hos 

försäkringsöverdomstolen och den 1 juli 1983 3 042 mål. 

Domstolen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande. 

l. Pris- och löneomräkning + 419 000 kr. 

2. Huvudförslaget (-156 000 kr.) skulle innebära personalminskning och 

enligt domstolen medföra minskad målavverkning och ännu större målbalans 

än f.n. 

3. Med hänsyn till måltillströmning och målbalans behövs personalför

stärkning med två föredragande ( + 304 000 kr.). 

4. För bl.a. rese- och traktamentskostnader för att domstolen skall kunna 
rekrytera föredragande utanför Stockholmsområdet behövs en förstärkning 
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med 80 000 kr. 

5. I samband med ökad målavverkning har kostnaderna för arvoden till. 

sakkunniga ökat. Förstärkning behövs med 50 000 kr. 

Föredragandens ö1·erväganden 

Balanssituationen i försäkringsöverdomstolcn är f.n. bekymmersam. Den 

stora måltillströmningen kan beräknas fortsätta som en följd av en hög 

avvcrkningstakt i försäkringsrätterna. På sikt kan dock måltillströmningen 

till överdomstolen väntas avta dä antalet nya mål som kommit in till 

försäkringsrätterna väsentligt minskat under den senaste tiden. För nästa 

budgetår är det dock enligt min mening inte möjligt att tillämpa huvudför

slaget på anslaget till försäkringsöverdomstolen. Härvid bör noteras att jag i 

det följande räknar med en utgiftsbesparing vid försiikringsrätterna som är 

något större än huvudförslaget. 

Genom rcgeringsbeslut har för innevarande budgetår medel för två extra 

föredragande förts över till försäkringsöverdomstolen från försäkringsrätter

na. Dessa medel har avsetts för tillfällig tjänstgöring av försäkringsriittsas

sessorer och föredragande från rätterna. Med hänsyn till arbetsläget vid 

försäkringsdomstolarna anser jag att denna omfördelning av medel för två 

föredragande bör gälla även för budgetåret 1984/85, Jag har beaktat detta vid 

mcdelsberiikningen. 

Jag beräknar därutöver 125 000 kr. för ökade arvodeskostnader m.m. 

Med hänvisning till sammanställningen beråknar jag anslaget till 

9 370 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsöverdomstolen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 370 OUO kr. 

B 2. Försäkringsrätter 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

38 255 347 

38 640 uuo 
39 670 000 

Försiikringsrätterna är första besvärsinstans för främst socialförsäkrings

iin:nden m.m. som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. 

Det finns tre försäkringsrätta, nämligen en för Mellansverigc (sex 

avdelningar), en för Södra Sverige (fem avdelningar) och en för· Norra 

Sverige (två avdelningar). 
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Personal 

Amlag 
Förvaltningskostnader. 
(därav lönekostn.) 
Lokalkostnader 

Summa 

Försiikringsriittema 

1983/84 

191 

33 577 000 
(29 645 500) 

5 063 000 

38 640 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Försäkrings
rätterna 

+ 768 000 
(+ 457 000) 
+I 134 000 

+I 902 000 

Föredra
ganden 

-8 

+ 430000 
(+ 400 000) 
+ 600000 

+I 030 000 

30 

Försäkringsrätterna har redovisat en resultatanalys för budgetåret 1982/ 

83. Av denna framgår att försäkringsriitterna har stora ärendebalanser. 

Under det senaste aret har till följd av vissa av statsmakterna vidtagna 

åtgärder tillströmningen av besvärsärendcn till försäkringsrätterna minskat 

samtidigt som målavverkningen ökat. Målbalanserna kan därför väntas 

minska successivt. Den l juli 1983 fanns ca 20 000 ej avgjorda mål hos 

försäkringsrätterna. Under innevarande budgetår räknar domstolarna med 

att 8 200 nya mål skall komma in och att man skall kunna avgöra 13 000 

mål. 

Försäkringsrätterna föreslår i sina anslagsframställningar bl.a. följande. 

1. Pris- och löneomräkning + 2 727 000 kr. 

2. Huvudförslaget (- 825 000 kr.) innebär personalminskning motsvaran

de sex tjänster och därmed minskad målavverkning. 

3. Försäkringsrättcrna har f.n. endast två ordinarie domare per avdelning. 

nämligen avdelningens ordförande och vice ordförande. Försäkringsrättcrna 

för Mellansverige och Södra Sverige anser att en assessorstjänst per 

avdelning bör bytas ut mot ordinarie tjiinst som försäkringsrättsrad. 

Organisationsförändringen bör kunna rymmas inom huvudförslaget. 

Föredragandens Öl"en·iiganden 

Det är tillfredsställande att den tidigare fortgående ökningen av arbets

balanserna hos försäkringsrätterna nu har ersatts av en likaledes fortgående 

minskning. Det innebär att de alltjiimt långa väntetiderna för beslut i 

bcsvärsiirenden kan beräknas vara nere pa en normal nivå om några år. De 

tre försiikringsriitternas organisation kommer därmed att stabiliseras på en 

resursnivå som iir niigot lägre iin den nuvarande. 

Mot denna bakgrund finner jag det möjligt att vid beräkningen av medel 

för försäkringsrättcrnas verksamhet under niista budgetår räkna med en 

något större besparing än enligt riitternas huvudförslag. Som jag anfört under 

8 l. Försäkringsöverdomstolen har jag med hänsyn till arbctsliiget vid 
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försäkringsdomstolarna dessutom gjort en omfördelning av medel för två 

tjänster från rätterna till överdomstolen. 

Det är enligt min mening angeläget att öka antalet ordinarie domare vid 

försäkringsrättcrna. Jag anser att i första hand de avdelningar där rätternas 

chefer är ordförande bör förstärkas. Tre assessorstjänster bör därför bytas ut 

mot ordinarie tjänster som försäkringsrättsråd. Utbytena bör göras utan 

tillskott av särskilda medel härför. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

39 670 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkrings rätter för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 39 670 000 kr. 

B 3. Riksförsäkringsverket 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

229 758 081 

237 323 ()()() 

247 615 000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet främst för ären

den som rör den allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring inkl. 

föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering. tilläggspen

sionering- samt delpensionsförsäkring och.arbetsskadeförsäkring. allmänna 

barnbidrag och bidragsförskott samt för ärenden som rör utbetalning av 

studiestöd vid vuxenutbildning, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbild

ning och dagpenning till vissa värnpliktiga. 

I verkets uppgifter ingår bl.a. att utöva tillsyn över de allmänna 

försäkringskassorna, som är lokala organ för den allmänna försäkringen 

m.m. Utbetalning av förmånerna sker i huvudsak genom verkets försorg. 

Verket handlägger också ärenden enligt lagen om yrkesskadeförsiikring m. fl. 

äldre författningar inom motsvarande område. I verket handliiggs även 

ärenden angående debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter. För 

bevakning av riittspraxis inom socialförsiikringsomradet finns en ombudsen

het som även fullgör verkets uppgift att inträda som part vid socialförsäk

ringens överinstanser. _Verket är vidare redovisningscentral och .har ett 

revisionskontor för ett antal myndigheter och de allmänna försäkringskas

sorna. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 

överdirektör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämk tvf1 personalfö

reträdare. Verket är organiserat pa en administrativ avdelning, en tillsyns

avdelning. en utvärderingsavdelning och en ombudsenhet. Därjiimte finns 

tre fristående byrt1er, avgiftsbyrän. yrkesskadcbyrån och ADB-centralen. 

Inom avdelningarna finns hyri1cr och fristitcnde sektioner. ADB-centralen är 

placerad i Sundsvall. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Riksförsiik- Föredra-
ringsverket ganden 

Personal I 101 -24 -24 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 147 336 000 -+ 7 355 000 + 7 722 000 
(därav lönekostnader) ( 135 592 000) (+ 4 125 000) (+ 5 542 000) 
Lokalkostnader 24 938 000 + 2 711 000 + 1151000 
Kostnader för drift av data-
maskinanläggning m.m. 46954 ()()() + 17 708 000 + 18 458 000 
Ersättning till postvcrket m.m. 102 020 000 + 770 000 730 000 
Engångsanvisning + 6 304 000 + 3 300 000 
Revisionskontor - särkostnader 2 570 000 + 836 000 + 651000 

Summa utgifter 323 818 000 + 35 684 000 + 30 552 000 

Inkomster 
Försiiljning av publikationer 
m.m. 15 000 
Ersättning från allmänna pen-
sionsfonden 33 000 000 + 2000 000 + 4 300 000 
Ersättning från de allmänna 
försäkringskassorna 51250000 + 12 690 000 + 12 690000 
Ersättning från statens löne-
och pensionsverk för datadrift 
m.m. 2 230 000 + I 820 000 + I 820 000 
Ersättning från de affärsdri-
vande verken + I 449 000 + I 450 000 

Nettoutgift 237 323000 + 17 725 000 + 10 292 000 

Bidrag till förvaltningskostna-
der för arbetsskadcförsäk-
ringen (redovisas på inkomst-
titel) 56 900 000 + 2800 000 + 2 800 000 

Rik.1försiikrings1·erket 

Riksförsäkringsverket har redovisat en resultatanalys för budgetåret 

1982/83. Av denna framgår att verket genom olika rationaliseringsinsa_tser i 

stort kunnat klara sina löpande arbetsuppgifter. 

Riksförsiikringsverket förestar i sin anslagsframställning bl.a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning + 22 634 000 kr. 

2. Huvudförslaget (- 4 417 000 kr.) innebär bl.a. att verkets personalstyrka 

måste minskas rned 24 personer. 

3. Till följd av utbyte av viss datorutrustning ökar kostnaderna för 

ADB-driften med ca 16 milj.kr. 

4. Riksförsiikringsverket bör genom utsändning av siirskilda pensionsbe

sked ge de försiikrade information om intjänade pensionspoäng och hur stor 



Prop. 1983/84:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 33 

ATP-pension som därmed skulle kunna erhållas. Verket föreslår att, som en 

förstagångsinsats, ett besked sänds ut till samtliga försäkrade mellan 25 och 

64 år som inte uppbär pension. Kostnaderna beräknas till ca 8,1 milj.kr. 

varav merparten är portokostnader. Fortsättningsvis skulle verket varje år 

sända ut ett besked till personer som det aktuella året fyller 25 år, 30 år etc. 

t.o.m. det 64:e året. 

5. Enligt beslut av statsmakterna skall revisionskontoret vid riksförsäk

ringsverket delta i revisionen av de allmänna försäkringskassornas förvalt

ning fr.o.m. räkenskapsåret 1983/84. Omläggningen får full effekt fr.o.m. 

budgetåret 1984/85. Revisionskontoret behöver därför förstärkas med tre 

handläggartjänster ( + 726 000 kr.). 

6. Beträffande inkomstposten Uppbördsmedel föreslår riksförsäkrings

verket att en ny delpost tas upp för ersättning från de affärsdrivande verken. I 

likhet med staten i övrigt betalar dessa inte någon arbetsskadeavgift. Denna 

utgör0,60 % av lönesumman. Av avgiften anses 1130 svara mot förvaltnings

kostnaderna. Skadeersättningar till anställda vid affärsdrivande verk utbe

talas av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Ersättningsbeloppen 

belastar slutligt vederbörande affärsverk. Även administrationskostnaderna 

borde dock betalas av affärsverken. Detta kan ske genom ett procentuellt 

pålägg på riksförsäkringsverkets fakturor avseende utbetalda ersättningar. 

Beloppet bör motsvara den förvaltningskostnadsandel som andra arbetsgi

vare betalar. Detta innebär ett pålägg med 3,45 %. För 1984/85 beräknar 

riksförsäkringsverket att ersättningen för administrationskostnaderna skulle 

uppgå till l 449 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för riksförsäkringsverkets verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget.I samband med beräkningen 

härav har jag tagit hänsyn till behovet av särskilda insatser för översyn av 

riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas arkivvård m. m. 

För översynen som skall genomföras i samverkan med riksarkivet har jag 

beräknat 195 000 kr. Jag har samrått i frågan med statsrådet Göransson. 

Under budgetåret 1982/83 genomfördes en upphandling av ny datorutrust

ning för socialförsäkringens behov. Den nya utrustningen avser i huvudsak 

ersättningsanskaffning för försliten utrustning. Jag beräknar ca 16 milj.kr. 

för ökade kostnader för ADB-driften. 

Jag finner det angeläget att förbättra informationen avseende rätten till 

ATP-pension. Jag ansluter mig till riksförsäkringsverkets förslag om att 

genom särskilda pensionsbesked informera allmänheten om intjänade 

pensionspoäng och vilken ATP-pension som skulle kunna erhållas. I första 

hand anser jag att pensionsbesked bör sändas ut till försäkrade som är mellan 

55 och 64 år och som inte uppbär pension. Jag beräknar 2,3 milj.kr. för 

information och utsändande av pensionsbesked under budgetåret 1984/85. 

3 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100 
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Jag har vidare beaktat beloppet vid beräkningen av ersättningen från 

allmänna pensionsfonden. 

För revision av försäkringskassornas verksamhet beräknar jag medel för 

förstärkning av revisionskontoret med två handläggartjänster. Medlen 

överförs från försäkringskassornas förvaltningsanslag. Vidare har jag från 

anslaget D 1. Bidrag till sjukförsäkringen fört över 2, I milj.kr. avseende 

kostnader för undersökningar av utfallet av tandvårdstaxan m.m. 

I likhet med riksförsäkringsverket anser jag att de affärsdrivande verken 

bör betala en avgift för administrationskostnaderna för arbetsskadeersätt

ningar som utgår enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 

Inkomsterna härav kan beräknas till I 450 000 kr. och bör tas upp som 

uppbördsmedel under en särskild delpost. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

247 615 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksförsäkringsverket för budgetåret J 984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 24 7 615 000 kr. 

B 4. Allmänna försäkringskassor 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

341307436 

364 850 000 

374 805 000 

Utgifterna för försäkringskassornas administration finansieras till 15 % 

med statsbidrag och till 85 % med arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Från 

anslaget finansieras statsbidragsandelen av försäkringskassornas förvalt

ningskostnader. 

Ärenden inom den allmänna försäkringen handläggs i första instans av de 

allmänna försäkringskassorna. Allmän försäkringskassa finns i varje lands

tingskommun och i kommun som inte tillhör landstingskommun. Försäk

ringskassorna är självständiga juridiska personer och leds av styrelser som 

består av ordförande och vice ordförande som utses av regeringen samt fyra 

övriga ledamöter som utses av landstinget eller. i förekommande fall. av 

kommunfullmäktige. Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndig

het för verksamhetsområdet och utövar den centrala ledningen och tillsynen. 

Verket utfärdar anvisningar för kassornas verksamhet. Anvisade medel 

fördelas av riksförsäkringsverket på de olika försäkringskassorna. 

Bestämmelserna om allmänna försäkringskassor återfinns i lagen 

(1962:381) om allmän försäkring. Huvuddelen av den verksamhet inom 

försäkringskassan, som kräver kontakt med de försäkrade, bedrivs vid 

lokalkontor och filialexpeditioner som finns knutna till vissa lokalkontor. 

F.n. finns ca 460 lokalkontor och ca 50 filialexpeditioner, vilket sistnämnda 

innebär en halvering sedan förra budget;'\ret. Orsaken till minskningen av 
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antalet filialexpeditioner är bl.a. att kassorna i enlighet med tidigare 

regeringsbeslut i stort sett helt upphört med kontant utbetalning av förmåner 

och övergått till andra utbetalningsformer. 

År Förvaltningsut- Antal årsarbetare I 
gifter milj .kr. 

1978 I 660 15 400 
1980 2 236 16 750 
1981 2 387 17 050 
1981/82 2 504 16 900 
1982/83 2 510 16 250 
1983/84 2 582 (anvisat) 15 550 

1 För åren t.o.m. 1981den1 januari. Förde därpå följande budgetåren vid ingången av 
resp. budgetår. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Riksförsäk- Föredra-
ringsverket ganden 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 2 048 845 000 + 195531000. + 111990000 
(varav engångsanvisning) (+ 5 000 000) 
Lokalkostnader 436 600000 - 42 800 000 - 42 800000 
Pcnsionskostnadcr 32 000000 + 4 300000 + 4 300000 
Ersättning till postverkct 65 000000 + 4 200 000 + 6 760000 

Summa utgifter 2 582 445 000 + 161 231 000 + 80 250 000 

Inkomster 
Ersättning från allmänna 
pensionsfonden 140 000000 + 14 000000 + 14 000 000 
Ersättning från centrala 
studiestödsnämnden 9 000 000 I 800000 100000 
Ersättning för extern 
verksamhet I 100000 I 100000 + 0 
Arbetsgivaravgifter m. m. 2 067 500 000 + 127611 000 + 56 390 000 

Nettoutgift 364850000 + 22 520000 + 9 955 000 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverkets anslagsframställning bygger på uppgifter som 

verket hämtat in från försäkringskassorna samt på bedömningar om 

verksamheten som gjorts centralt inom verket bl.a. med hjälp av det s.k. 

arbetsredovisningssystemet. Utöver vad som hänför sig till centralt beslutade 

rationaliseringsåtgärder bedöms några volymförändringar i verksamheten 

inte ske totalt sett under budgetåren 1983/84 och 1984/85. Riksförsäkrings-



Prop. 1983/84:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 36 

verket redovisar två alternativ till budgetförslag för 1984/85. nämligen dels 

ett huvudförslag, dels ett tilläggsförslag som innebär i huvudsak oförändrade 

resurser och som upptar enligt verkets mening angelägna resursförstärkning

ar på vissa delområden. Vissa inkomster föreslås också omförda till 

förvaltningskostnadsposten från inkomstredovisningen. 

Riksförsäkringsverket föreslår i anslagsframställningen bl.a. följande. 

I. Pris- _och löneomräkning m.m. + 191611 UOU kr. 

2. Huvudförslaget (- 68 380 000 kr.) innebär att kassornas personalstyrka 

reduceras med 165 årsarbetare. Medelsbehovet för lokalerna minskas också 

kraftigt. Riksförsäkringsverket redovisar vissa möjliga eller tänkbara cen

trala rationaliseringsåtgärder som kan genomföras så att de får effekt under 

budgetåret 1984/85. Två av dessa kräver statsmaktsbeslut för genomförande, 

nämligen förenklad administration av de statsanställdas arbetsgivarinträde 

samt slopande av arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgift rörande 

arbetsanställning. Riksförsäkringsverket framhåller att vissa begränsningar i 

kassornas lokalkontorsnät torde bli aktuella under budgetåret. Vissa · 

inskränkningar kan säkerligen godtas. men vid en fortsatt tillämpning av 

huvudförslaget blir det enligt verket på sikt fråga om att mera principiellt och 

generellt diskutera försäkringskassornas servicenivå. 

3. Riksförsäkringsverket anser att det med ökade insatser på vissa 

områden skulle kunna göras effektiviseringar inom försäkrings- och bidrags

området som åtminstone på någon sikt skulle ge samhällsekonomiska 

besparingar. Som exempel på sådana insatser anges förbättrad sjukfallshan

tering, effektiviserad rehabiliteringsverksamhet samt ökad kravverksamhet 

inom bidragsförskottshanteringen. Riksförsäkringsverket föreslår att sådana 

ökade insatser görs i den takt som resurser frigörs på grund av rationalise

ringar. Därutöver bör enligt verket särskilda medel för projektverksamhet 

anvisas på anslaget. Dessa skall efter särskild ansökan prövas av verket och 

fördelas till kassorna. 

4. Riksförsäkringsverket framhåller att drygt hälften av försäkringskas

na har någon form av företagshälsovård för sina anställda. Kostnaderna 

härför har under innevarande budgetår beräknats till 4 milj.kr. Fullt utbyggt 

kan kostnaden uppskattas till I 0 milj .kr. För statliga myndigheter finansieras 

företagshälsovården över särskilt anslag. Verket anser att kassorna i detta 

hänseende bör jämställas med statliga myndigheter och föreslår att totalt 

10 milj.kr. anvisas för ändamålet. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för försäkringskassornas förvaltningskost

nader beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Detta innebär jämfört 

med pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1983/84 en minskning med 

ca 52 milj.kr. Jag har därvid beaktat de rationaliseringseffekter som kan 

uppkomma genom förenklingar i administrationen av de statsanställdas 
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arbetsgivarinträde och ett eventuellt slopande av arbetsgivarnas skyldighet 

att lämna uppgift rörande arbetsanställning. Beträffande dessa frågor avser 

jag att i annat sammanhang återkomma med förslag. 

Enligt riksdagens beslut om anslag till försäkringskassorna för budgetåret 

1982/83 anvisades kassorna - utöver av regeringen föreslaget belopp -

35 milj.kr. till förvaltningskostnader. Medlen beviljades bl.a. mot bakgrund 

av den tveksamhet som ansågs råda om vilka besparingar som kunde 

genomföras under budgetåret 1982/83 samt angelägenheten av att st1 lfmgt 

möjligt undvika personaluppsiigningar. Av detta belopp avriiknades 

15 milj. kr. vid beräkningen av kassornas medels behov för innevarande 

budgetår. Jag anser att den resterande delen av beloppet - 20 milj.kr. - bör 

kunna avräknas vid beräkningen av medclshehovet för budgetåret 1984/85. 
Jag räknar således med en besparing av 20 milj.kr. utöver det generella 

huvudförslaget. Med hänsyn till beräknad anslagsbelastning för innevarande 

budgetår kan därutöver posten för lokalkostnader minskas med 

42.8 milj.kr., varav 29 milj. kr. utgör kostnader för lokalv{1rd som förs över 

till posten för förvaltningskostnader. 

Riksförsäkringsverket har anmiilt · att det med ökade insatser· på vissa 

områden skulle kunna göras effektiviseringar inom försäkrings- och bidrags

området som på nagon sikt kan ge samhällsekonomiska besparingar. Verket 

föreslår bl.a. att särskilda medel för projektverksam het anvisas i detta syfte. 

Även jag anser det angeläget att särskilda resurser avsiitts för utveeklings

arbete i syfte att effektivisera försäkrings- och bidragsadministrationen och 

tillämpningen. Jag föreslår att 5 milj. kr. avsätts för budgetåret 1984/85 för nu 

nämnd projektverksamhet. Det ankommer på riksförsäkringsverket att 

bestämma hur medlen bör anviindas. Verket bör senast den I oktober 1985 
redovisa hur medlen har använts. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det totala medelsbe

hovet för försäkringskassornas förvaltningsutgifter under nästa budgetår till 

2 662 695 000 kr. och anslagsbchovet till 374 805 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 374 805 000 kr. 

B 5. Ersättning till postverket för utbetalning .av allmänna barnbidrag, 

pensioner m.m. 

1982/83 

1983/84 
1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

54 151 0331 

64 000 0001 

62 500 ()()() 

l Anslagen Ersättning till postvc:rkc:t för uthetalning av allmänna harnhidrag m.m. och 
Ersättning till postverket för pc:nsionsuthctalningar. 
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Från anslaget bör för nästa budgetår utgå ersättning till postverket för 

utbetalning av dels allmänna barnbidrag och bidragsförskott, dels allmänna 

pensioner. De månader barnbidrag betalas ut görs utbetalningen av 

bidragsförskott på samma anvisning som barnbidrag. Övriga månader 

betalas bidragsförskott ut på särskild anvisning. 

Ersättning till postverket för utbetalning av barnbidrag erläggs halvårsvis i 

efterskott, medan ersättningen för pensionsutbetalningar erläggs kvartalsvis 

i efterskott. Anslaget för budgetåret 1984/85 avser alltså kostnader för 

utbetalningar under kalenderåret 1984 resp. perioden april 1984-mars 

1985. 

Barnbidrag m.m. 

Ersättningen till postverket har för är 1983 utgjort 5:81 kr. för varje 
utbetald barnbidrags- eller bidragsförskottsanvisning. Med utgångspunkt i 

den för år 1983 tillämpade ersättningen beräknar rik5försäkringsverket 

anslags behovet för nästa budgetår till 17 ,8 milj. kr. 
Pös/verket har därefter i framställning begärt att ersättningen avseende år 

1984 skall höjas till 6:31 kr. för varje utbetald barnbidrags- eller bidragsför

skottsanvisning. Med den högre ersättningen kan medelsbehovet beräknas 

till 19,3 milj. kr. Riksrevisionsverket har yttrat sig över framställningen. 

Pensioner m.m. 

Ersättningen till postvcrkct för pensionsutbetalning och viss ur kontroll

synpunkt nödvändig databehandling har för kalenderåret 1983 bestämts till 

sammanlagt 6:39 kr. per utbetald pensionsanvisning. Ersättningen för 

försäkringskassornas s. k. FK-anvisningar, som i huvudsak avser retroaktiva 

utbetalningar av pensioner, kommunalt bostadstillägg, del pension och 

arbetsskadeersättning fastställs genom förhandlingar mellan riksförsäkrings

verket och postverket. För år 1983 är ersättningen fastställd till 5:00 kr. per 

anvisning. 

Riksförsäkringsverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 

förväntat en fortsatt minskning av antalet utbetalningar genom pensionsan

visning och har beräknat antalet till 7, 7 milj. I fråga om pensionsanvisningar 

som även innefattar tilläggspension har verket förutsatt att halva ersättning

en till postverkct kommer att bekostas av medel ur allmänna pensionsfon

den. Verket har därvid räknat med att anslaget under budgetåret 1984/85 

tillgodogörs ersättning för omkring 4.7 milj. utbetalningar innehållande 

tilläggspension. 

Vid tillämpning av 1983 års ersättningsnivå uppgår kostnaderna till totalt 

49,2 milj.kr. varav 15,2 milj.kr. skall ersättas av allmänna pensionsfon

den. 
FK-anvisningar som avser pension under 1984 beräknas uppgå till 1,3 milj. 

Med 1983 års ersättningsnivå beräknas kostnaderna härför till 6,5 milj.kr. 
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varav 1 milj.kr. skall ersättas av allmänna pensionsfonden. 

Postverket har i särskilda framställningar begärt att ersättningen för år 

1984 skall höjas till 7: 10 kr. per pensionsansvisning. 

Riksrel'isionsverket har i remissyttrande förordat att post verkets ersättning 

för år 1983 bestäms till 6:93 kr. per pcnsionsanvisning. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Jag har inte något att erinra mot den av postverkct föreslagna ersättningen 

för utbetalning av allmänna barnbidrag och bidragsförskott. Anslagsbehovet 

för nästa budgetår uppgår därmed till avrundat 19,3 milj. kr. 

Med hänsyn till postverkets framställning och riksrevisionsverkets bedöm

ning anser jag att ersättningen för pensionsanvisningar hör fastställas till 

7:06 kr. Det ankommer på regeringen att fastställa ersättningsnivån. Den av 

riksförsäkringsverket kalkylerade minskningen av antalet utbetalningar 

genom anvisning förefaller rimlig. Jag ansluter mig också till riksförsäkrings
verkets beräkningar när det gäller kostnaderna för FK-anvisningarna. 

Jag beräknar därmed de sammanlagda kostnaderna för pensionsutbetal

ningar till 43,2 milj.kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag, pensioner m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 62 500 000 kr. 
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C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m.m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 

allmänna barnbidrag inkl. flerbarnstillägg, bostadsbidrag, föräldrapenning, 

bidragsförskott, barnpensioner samt vårdbidrag för handikappat barn. Jag 

föreslår att de två sistnämnda stödformerna fr.o.m. nästa budgetår 

finansieras från särskilda anslag under detta avsnitt. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam

hällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj.kr.). 

År Barn- Bostads- Föräldra- Vård- Bidrags- Barn- Summa 
bidrag bidrag penning I bidrag förskott pension 

1965 I 387 220 229 68 59 I 963 
1970 1611 580 367 131 105 2 794 
1975 2 225 1 740 1 350 130 445 226 6 116 
1980 4 990 2 210 3 540 300 845 425 12 310 
19832 5 640 2 765 4720 375 1 180 550 15 230 
19842 5 750 2 900 4 950 395 1 295 575 15 865 

1 Före år 1974 förmåner från modcrskapsförsiikringen. 
2 Beräknat 

Om man till dessa belopp lägger studiehjälpen, vissa skatteförmåner och 

statens bidrag till barnomsorgen kan statens totala stöd till barnfamiljerna 

beräknas till drygt 25 miljarder kr. 

Samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna får ökad betydelse i 

ekonomiskt kärva tider. Därför är det viktigt att i det nuvarande ekonomiska 

läget särskilt slå vakt om det grundläggande stödet till barnfamiljerna. 

Genom höjning av barnbidraget och förbättringar av flerbarnstilläggen har 

insatserna på detta område ökat. 

Genom de allmä1111a bambidrage11 tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget, som utgår med 3 300 kr. per 

år för varje barn, utbetalas till omkring I miljon familjer med ca 1,7 miljoner 

barn under 16 års ålder. Därutöver utgår flerbarnstillägg för familjer med tre 

barn under 16 år med ett halvt barnbidrag extra och med ytterligare ett 

barnbidrag för varje därpå följande barn. Fr.o.m. den 1 juli 1983 får även 

16-19-åringar som studerar medräknas vid bedömning av rätten till 
flerbarnstillägg. 

De sammanlagda kostnaderna för barnbidragen och flerbarnstilläggen 

under nästa budgetår beräknas till 5 710 milj. kr. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 

bostadvbidrag till barnfamiljer med lägre inkomster. Bostadsbidragen består 

av dels ett statligt bidrag som utgör ett inkomstprövat konsumtionsstöd utan 

anknytning till bostadsförhållandena, och dels ett statskommunalt bidrag 

som är anknutet till bostadskostnaden. Bostadsbidrag utgår till ca 330 000 

familjer med ca 670 000 barn. Fr.o.m. den 1 april 1984 genomförs 
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förbättringar av bostadsbidragen. Anslaget för bostadshidrag redovisas 

under bostadshuvudtiteln, 

Genom föriildraförsäkringen har alla föräldrar ett ekonomiskt skydd i 

samband med barns födelse och sjukdom. Den ger också föräldrarna 

ekonomiska möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fnim 

t.o.m. barnets första skolår. Försäkringens föräldrapenning utgår under sex 

månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst till 

familjen. Ersättningsnivån är densamma som sjukpenningen dvs. 90 % av 

den sjukpenninggrundande inkomsten. dock lägst en garantinivå på 37 kr. 

per dag. 
Vidare utgår särskild föräldrapenning under sammanlagt sex månader för 

varje barn. Under tre av dessa månader utgår ersättningen med belopp som 

motsvarar sjukpenningen. dock lägst 37 kr. per dag. Under de övriga tre 

månaderna utgår ersättningen för alla enligt garantinivån 37 kr. per dag. 

Föräldrapenning i samband med barns födelse och särskild föräldrapen

ning används fortfarande huvudsakligen av mödrarna. Under år 1982 var det 
ca 10 9,_, av de ersättningsberättigade fäderna som utnyttjade riitten till 

föräldrapenning i samband med barns födelse. Ersättning utgick för i 

genomsnitt 42 dagar. Bland de familjer som utnyttjade rätten till särskild 

föräldrapenning använde fadern i ca 30 '/i .. av fallen någon del av ersättnings

tiden. 

En förvärsarbetande förälder som tillfälligt behöver stanna hemma och ta 

vård om barn i samband med sjukdom eller liknande har - utöver de tider jag 

nämnt i det föregående - rätt till föräldrapenning under högst 60 dagar per år 

och barn under 12 års ålder. Under år 1982 utnyttjade drygt hälften av de 

ersättningsberättigade famil.ierna denna föräldrapenning under genomsnitt

ligt drygt 6 dagar. Bland de föräldrar som uppburit föräldrapenning var 46 % 

fäder som också tog ut 46 % av alla ersatta dagar. inklusive fäders särskilda 

ersättning i samband med barns födelse. 

En kvinna som i graviditetens slutskede på grund av arbetets art inte kan 

fortsätta i sitt normala arbete har rätt till omplacering till ett lämpligare 

arbete. I ckn mån omplacering inte kan ordnas har hon rätt till havandes

kapspenning under högst 50 dagar från och med den sextionde till och med 

den elfte dagen före den beriiknade nedkomsten. Under år 1982 var det ca 

8 000 kvinnor som fick havandeskapspenning. 

De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förmåner beräknas för 

nästa budgetår till närmare 5 050 milj. kr. Enligt de finansieringsregler som 

gäller tiicks 85 % av kostnaderna genom arbetsgivarnas och egenföretagar

nas socialavgifter till sjukförsäkringen och 15 ':le> genom statsbidrag, vilket 

innebär att ca 755 milj. kr. faller på statsbudgeten. 

Föräldraförsäkringsutredningen har avlämnat ett betänkande 

(SOU 1982:36) med förslag till enklare regler inom föräldraförsäkringen. 

Utredningen har vidare under år 1983 överlämnat ett betänkande 

(SOU 1983:30) om utbyggd havandeskapspenning m.m. Betänkandena har 
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remissbehandlats. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om att 

en proposition i dessa frågor skall lämnas till riksdagen under våren 1984. 

Lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m.m. ger föräldrar 

rätt att vara helt lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till 

tre fjärdedelar av normal arbetstid. Riitten till heltidslcdighet gäller så länge 

föräldern vårdar barn under ett och ett halvt års ålder. Rätten till förkortad 

arbetstid till i vanliga fall sex timmar per dag gäller till dess barnet är åtta år 

eller har avslutat det första skolåret. Denna rätt till ledighet är fristående från 

ersättningsreglerna inom föräldraförsäkringen. Föräldrarna har dock alltid 

rätt till ledighet från sin anställning under tid då ersättning utgår från 

föräldraförsäkringen. I ledighetslagen regleras också rätten för gravida 

kvinnor att få omplacering till andra arbetsuppgifter. 

Föräldrar som har handikappat barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. Vårdbidraget är 

graderat i helt eller halvt bidrag. Den I januari 1984 får·dessa föräldrar en 

extra förstärkning av samhällets stöd genom att vårdbidraget höjs till 192 % 

av basbeloppet, dvs. till 38 976 kr. för år räknat. 

Fr. o. m. inkomståret 1983 kan en del av vårdbidraget utgå som skattefri 

ersättning för de särskilda kostnader som handikappet medför. I övrigt 

beskattas vårdbidraget som inkomst och blir ATP-grundande för den 

förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Vårdbidrag utgår f.n. för 

ca 13 000 barn. 

Genom bidrag.1förskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte helt beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 41 % av basbeloppet 

vilket innebär 8 323 kr. per år vid basbeloppet 20 300 kr. 

Barn vars föräldrar avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom 

barnpension från folkpensionering och ATP. Barn pensionen från folkpen

sioneringen utgår med lägst 26 % av basbeloppet och högst 41 % av 

basbeloppet i de fall då inte änkepension eller barnpension från ATP utgår. 

Barnpensionen från ATP är knuten till den avlidne förälderns arbetsin

komst. 

Utvecklingen av det ekonomiska stödet till ensamförsörjande föräldrar i 

form av bidragsförskott och barnpension framgår av följande sammanställ

ning som visar antal barn samt kostnader i milj.kr. 
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Bidragsförskott Barnpensioner 
Folkpension ATP 

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

1965 104 200 68 35 900 43 12 700 16 
1970 126 900 131 34 300 53 30000 52 
1975 211 000 445 44 600 110 40000 116 
1980 232 100 845 42 900 167 44 300 258 
1983 1 250 000 1 180 39 000 208 43 500 340 _ 

19841 258 000 1 295 38 500 216 43 800 360 

1 Beräknat 

Ett flertal utredningar har den senaste tiden behandlat samhällets 

ekonomiska familjestöd. 

Familjeekonomiska kommitten har lagt fram ett slutbetänkande 

(SOU 1983:14) med en kartläggning och analys av barnfamiljernas ekonomi 

samt en beskrivning av konsekvenserna av ett antal omfördelningsmodel

ler. 

Ensamförälderkommitten har i sitt betänkande (SOU 1983:51) gjort en 

översyn av samhällsstödet till de ensamstående föräldrarna och deras barn. 

Kommitten föreslår bl.a. ändrade regler för beräkning av underhållsbidrag 

samt vissa förbättringar i bidragsförskottssystemet. 

Socialutskottet tog i sitt betänkande (1982/83:12) upp frågan om den 

framtida familjepolitikens utformning. Utskottet ansåg att regeringen borde 

göra en samlad översyn av familjepolitiken och hänvisade samtidigt till 

familjeekonomiska kommitten och ensamförälderkommittcn. Riksdagen 

godkände vad utskottet anfört. 

Jag har därför tillsatt en familjeekonomisk beredningsgrupp med repre

sentanter för statsrådsberedningen samt för social-, finans-, jordbruks-, 

utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadsdepartementen. Beredningsgrup

pen som började sitt arbete under våren 1983 skall väga samman de förslag 

som olika kommitteer har lagt fram inom familjepolitikens område. 

C I. Allmänna barnbidrag 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 486 998 223 

5 890 000 000 

5 710 000 000 

Allmänna barnbidrag utgår fr.o.m. den 1januari1983 med 3 300 kr. per år 

och barn under 16 års ålder. Från samma datum utgår därutöver ett 

flerbarnstillägg med ett halvt barnbidrag per år till familjer med tre barn och 

med ytterligare ett barnbidrag för varje ytterligare barn. Fr.o.m. den I juli 

1983 får även 16-19-åringar som studerar medräknas vid bedömningen av rätt 

till flerbarnstillägg. Kostnaderna täcks helt av statsmedel. Administrationen 
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av barnbidragen handhas av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. 

Bidragsbestämmelserna finns i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

(omtryckt 1973:449, senast ändrad 1983:336). 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar medelsbchovet för budgetfiret 1984/85 till 5 710 milj. kr. 

Beräkningarna grundas på bidragsbeloppet 3 300 kr. och statistiska central

byråns befolkningsprognos för riket åren 1980-2000. Med ledning härav 

beräknas antalet bidragsberättigade barn vara ca 1 624 000 vid utgången av år 

1984. 

Föredragandens överväganden 

Som jag inledningsvis nämnt har jag tillsatt en familjeekonomisk 

beredningsgrupp som skall göra en översyn av det familjeekonomiska stödet. 

Jag föreslår därför inte någon höjning av beloppen för det allmänna 

barnbidraget. Med beaktande av det minskade antalet barn i bidragsberät

tigad ålder beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 
5 710 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 5 710 000 000 kr. 

C 2. Bidrag till föräldraförsäkringen 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

707 033 202 

740 000 000 

7 5 5 000 000 

Från anslaget täcks statens andel ( 15 % ) av kostnaderna för föräldraför

säkringen i form av föräldrapenning vid vård av barn samt havandeskaps

penning. 

Föräldrapenning utgår under sex månader i anslutning till barns födelse 

eller adoptivbarns ankomst till familjen. Föräldrapenningen utgår med 

samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % av den sjukpenninggrun

dande inkomsten dock lägst med en garantinivå på 37 kr. per dag. 

Ersättningen utgår till den av föräldrarna som stannar hemma och vårdar 

barnet. 

Föräldrarna har också rätt till särskild föräldrapenning under sammanlagt 

sex månader för varje barn som fötts efter den 1 januari 1980. Under tre av 

dessa månader utgår ersättning med samma belopp som den egna sjukpen

ningen dock lägst garantinivån. Under övriga tre månader utgår ersättning 

till alla enligt garantinivån. 
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En förälder som hehöver stanna hemma och tillfälligt ta vård om barn 

under 12 års ålder har också rätt till föräldrapenning under högst 60 dagar per 

barn och år. Denna föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan utgå när 

barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk samt när förälder behöver följa 

med barnet till barnavårdscentral m.m. Rätten till föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn gäller också under högst tio dagar för fadern i samband 

med barns födelse. 

Blivande mödrar, som under graviditetens senare del på grund av arbetets 

art inte kan fortsätta i sitt normala arbete och inte kan omplaceras, har rätt till 

havandeskapspenning. Denna utgår tidigast från den sextionde dagen före 

den beräknade förlossningen och längst till den tionde dagen före denna 

tidpunkt, dvs. under högst 50 dagar. Havandeskapspenning utgår med 

samma belopp som sjukpenning. 

Föräldraförsiikringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet 

såväl vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. 

Kostnaderna för föräldrapenningen finansieras således till 15 % genom 

statsbidrag och till 85 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare 

och egenföretagare. 

Bestämmelserna om föräldrapenning finns i lagen ( 1962:381) om allmän 

försäkring (omtryckt 1982:120). 

Riksförsäkringsverket 

Riksförsäkringsverket beräknar de totala kostnaderna för föräldrapenning 

och havandeskapspcnning till 4 975 milj. kr. för vardera åren 1984 och 1985. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1984/85 beräknas därmed till 750 milj. kr. 

Kostnadsutvecklingen för de olika förmånsslagen framgår av följande 

tablå, milj. kr. 

1982 1983 1984 1985 

Föräldrapenning; 
a) i samband med barns födelse 2 385,9 2 450 2 570 2 570 
b) för tillfällig värd av barn 685.4 745 785 785 
Särskild föräldrapenning I 447.4 1 480 I 570 I 570 
Havandeskapspcnning 43,2 47 50 50 
Summa 4 561.9 4 722 4975 4975 
Statsbidrag 15 % 684.3 710 750 750 

Föredragandens överväganden 

Med beaktande av löneutvecklingens inverkan på föräldrapenningen 

beräknar jag de totala kostnaderna för föräldraförsiikringen under nästa 

budgct[tr till närmare 5 050 milj. kr. Därav avser ca 2 610 milj. kr. föräldra

penning i samband med barns födelse. ca 795 milj. kr. föriildrapcnning för 

tillfällig vård av barn. ca I 595 milj. kr. särskild föriildrapcnning och ca 
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50 milj. kr. havandeskapspenning. Statsbidragskostnaderna blir därmed 

avrundat 755 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till föräldraförsiikringen för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 755 000 000 kr. 

C 3. Vårdbidrag för handikappade barn 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

365 000 0001 

420 000 0001 

405 000 000 

1 Del av anslaget Folkpensioner 

Vårdbidrag utges till föräldrar för vård i hemmet av barn under 16 års ålder 

om barnet behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller 

handikapp. Även merkostnader på grund av barnets sjukdom eller 

handikapp beaktas vid bedömningen av rätt till vårdbidrag. 

Vårdhidrag utges med belopp som motsvarar hel eller halv förtidspension 

(folkpension jämte pensionstillskott) vilket fr.o.m. den I januari 1984 

innebär 192 resp. 96 % av basbeloppet. Av vårdbidraget kan en viss del 

bestämmas som skattefri ersättning för merkostnader. 

Riksf örsäkring.1·verket 

På grundval av 1983 års regler och prisläge beräknar verket anslagsbehovet 

för vårdbidrag under budgetåret 1984/85 till 380 milj.kr. Vårdbidrag 

beräknas utgå för 13 000 barn. 

Föredragandens öven•äganden 

De höjningar av folkpensionernas grundnivå.och pensionstillskotten som 

riksdagen nyligen har beslutat om (prop. 1983/84:40 SfU 10, rskr. 85) 

påverkar även storleken av utgående vårdbidrag. Med hänsyn tagen härtill 

och till prisutvecklingen beräknar jag anslagshehovet för nästa budgetår till 

405 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vårdbidrag för handikappade barn för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 405 000 000 kr. 

C 4. Bidragsförskott 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 174 576 022 

I 240 000 Of)() 

I 310 000 000 
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Bidragsförskott utgår för barn under 18 årsomendast en av föräldrarna har 

vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föriildrarna. 

Bidragsförskott kan också utgå när föräldrarna har gemensam vårdnad. 

Dessa barn garanteras ett generellt ekonomiskt bidrag, som i regel motsvarar 

41 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen (1964:143) om bidrags

förskott (omtryckt 1976:277, senast ändrad 1983:50). 

Riksförsäkringsverket 

Med utgångspunkt i 1983 års prisläge beräknar verket kostnaderna för 

bidragsförskott under budgetåret 1984/85 till 1 225 milj.kr. 

Föredragandens överväganden 

Antalet barn för vilka bidragsförskott utgår vid utgången av år 1983 kan 

beräknas till drygt 250 000, vilket motsvarar drygt 13 % av samtliga barn. Ca 

36 % av de utbetalade bidragsförskotten beräknas bli återbetalda av de 

underhållsskyldiga föräldrarna. 

På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och med hänsyn tagen 

till prisutvecklingen beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 

1 310 milj.kr. 
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Bidragsförskott för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 1 310 000 000 kr. 

C 5. Barnpensioner 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

205 000 0001 

226 000 0001 

221000000 

1 Del av anslaget Folkpensioner 

Från detta anslag bör bekostas barnpension frän folkpensioneringen. 

Barnpension utges till barn som är under 18 års ålder och vars far eller mor 

eller båda föräldrarna har avlidit. 

Barn pension från folkpensioneringen utges med 41 % av basbeloppet eller 

om barnet uppbär bidragsförskott med 31 % av basbeloppet. För barn vars 

båda föräldrar har avlidit utgör barnpcnsionen 31 % av basbeloppet efter 

vardera föräldern. Pensionen minskar om det även utges barnpension från 

ATP eller om modern får änkepension, men skall alltid utges med minst 

26 % av basbeloppet. 
Barn pension från tilläggspensioneringen finansieras direkt genom ATP

avgiften. 
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Riksförsäkringsverket 

Antalet barn pensioner har minskat under senare år. I januari 1980 uppgick 

antalet till ca 43 000 och beräknas i januari 1985 uppgå till ca 38 000. 

Barnpensionens medclbelopp beräknas i januari 1985 uppgå till 28 % av 

basbeloppet. 

Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för barnpensioner från 

folkpensioneringen under budgetåret 1984/85 till 210 milj.kr. i 1983 års 

prisläge. 

Föredragandens överväganden 

På grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar och med beaktande av 

prisutvecklingen beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 
221 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Barnpensioner för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 221 000 000 kr. 
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D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålderdom 

Under detta avsnitt redovisas huvuddelen· av den allmänna försäkringen, 

nämligen sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring), folkpensionering och 

allmän tilläggspension (ATP). Här redovisas också de kompletterande 

förmånerna hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg samt arbetsskade

försäkring och delpensionsförsäkring. (Föräldraförsäkringen, vård bidrag för 

handikappade barn samt barnpension redovisas under avsnitt C). 
Tillsammans skall dessa ersättningssystem ge en allmän grundtrygghet och 

ett skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, handikapp och när man blir 

äldre. Utbyggnaden och effektiviseringen av detta ekonomiska trygghetssys

tcm, som omfattar hela befolkningen, har skett successivt under flera 

decennier. Det är viktigt att slå vakt om detta grundläggande välfärdssystem 

inte minst i ekonomiskt kärva tider. 

Den svåra ekonomiska situation som Sverige befinner sig i gör det 

nödvändigt att försöka begränsa kostnadsutvecklingen även inom socialför

säkringens område. Detta måste emellertid ske med stor varsamhet så att 

trygghetssystemets grundläggande drag eller inriktning inte äventyras. 

Åtgärderna måste också få en fördclningspolitiskt rättvis effekt. 

Riksdagen har nyligen antagit regeringens förslag om vissa ekonomisk

politiska åtgärder m.m (prop. 1983/84:40 SfU 10, rskr 85). Det innebär bl.a. 

att reglerna för värdesäkringen av socialförsäkringsförmånerna, efter viss 

avräkning för den prishöjande effekten av devalveringen hösten 1982, har 

återställts till vad som gällde före den borgerliga n:geringsperioden. 

Beräkningen av basbeloppet har således återknutits till utvecklingen av 

konsumentprisindex. Värdesäkringen gäller nu fullt ut för de prisförändring

ar som inträffar fr.o. m. december 1983. 

Det särskilda tilläggsbelopp till basbeloppet som gällt vid beräkningen av 

pensionsförmåner m.m. under år 1983 omvandlas den 1 januari 1984 till extra 

uppräkningar av folkpensionens grundnivå, pensionstillskotten och handi

kappersättningarna. Genom dessa uppräkningar får de ekonomiskt svagaste 

grupperna bland de handikappade och äldre ett förstärkt ekonomiskt 

grundskydd fr.o.m. år 1984. 

I syfte att begränsa kostnadsutvccklingen inom socialförsäkringen har 

riksdagen också beslutat om en skärpning av reglerna för inkomstprövning av 

hustrutillägg till folkpensionen fr.o.m. den 1 januari 1984. Ändringen 

innebär att reduktionsfaktorn höjs från en tredjedel till tre femtedelar av 

årsinkomsten. Vidare genomförs vissa utgiftshegränsande åtgärder på 

sjukförsäkringsområdet, bl.a. höjs patientavgifterna vid läkemedelsinköp 

och vid läkarbesök. 

Riksdagen beslöt under hösten 1981 (prop. 1981/82:22, SoU, 1981/82:12, 

rskr 1981182:57) att ge sjukvårdshuvudmännen möjlighet att ta ut inkomst

relaterade avgifter från pensionärer som vårdas på sjukhus i fall där 

ersättning för vården inte utgår från den allmänna försäkringen. I riksdags-

4 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100 
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beslutet förutsattes att tillämpningen av avgiftsreglerna skulle följas upp och 

redovisas för riksdagen. En arbetsgrupp med företrädare för socialdeparte

mentet och Landstingsförbundet har därför tillsatts för att göra denna 

uppföljning. Uppdraget har utvidgats till att belysa alternativa lösningar 

angående sjukhusvårdsavgift för pensionärer. Arbetsgruppen har avlämnat 

en delrapport Tillämpningen av differentierade vårdavgifter (Ds 1983: 13) 

och beräknas avge sin slutrapport under våren 1984. 

Det har nu gått lång tid sedan de grundläggande regkrna inom det 

allmänna pensionssystemet lades fast. Vi har nu också drygt 20 års erfarenhet 

av ATP-systemet i praktisk funktion. Vidare har det nuvarande värdesäk

ringssystemets utformning diskuterats under senare år. Det finns mot denna 

bakgrurid anledning att nu aktualisera en översyn av vissa frågor inom 

pcnsionsområdet. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till 

regeringen med förslag om att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för 

att göra en sådan översyn.· 

Av följande tabell framgår den beräknade ekonomiska omfattningen och 

finansieringen av den allmänna försäkringens olika huvudgrenar (inkl. de 

särskilda förmånerna för barnfamiljer) samt delpensiomförsäkringen och 
arbetsskadeförsäkringen, milj.kr. år 1984. 

Sjuk för- Folk- ATP Delpen- Arbets-
säkring pension sionsför- skade för-

säkring säkring 

Kostnader 35 700 41 300 36 000 1 160 1 520 

Finansiering 
I Socialavgifter 32 050· 31 900 32 250 l 695 1 695 

därav till 
fondering 1 7051 -3 750 5352 175 
Andel av 
utgifterna i % 85 77 IOO 100 IOO 
Andel av löne 
underlaget i % 9,5 9.45 9.83 0,5 0,6 

2 Statliga 
medel netto 5 355 9 400 
Andel av 
utgifterna i % 15 23 

1 Enligt riksdagsbeslut avsätts dessa medel inte formellt till sjukförsäkringsfonden 
2 Fondunderskottet vid årets slut beräknas understiga IOO milj.kr. 
.1 Härtill kommer 0,2 % som avdelas till löntagarfonderna. 

Som framgår av sammanställningen finansieras de här upptagna socialför

säkringarna till största delen av socialavgifter från arbetsgivare och 

egenföretagare. Den avgiftsfinansierade delen har från 1975 till 1983 ökat 

från 57 till 86 % av de totala utgifterna. Utvecklingen framgår av följande 

tablå. 

Summa 

115 680 

99 590 

-I 335 

87 

14 755 

13 
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Utvecklingen av utgifter och finansiering för den allmänna försäkringen. milj. kr. 

1975 1976 1978 1980 1982 19831 

Utgifter 33 688 41 948 59 678 79 352 97 890 108 610 

Finansiering 
1 Socialavgifter 19006 30 115 49 553 66 505 81 554 93 220 

Andel i% 57 72 83 84 83 86 
2 Statliga medel 12 916 9871 9 638 12 728 16 322 15 390 

Andel i% 38 24 16 16 17 14 
3 Statliga medel. Ian 1 766 1962 487 119 14 
4 Reglering av 

tidigare lån 2 938 210 

I Beräknat 
2 Lan av statsmedel till sjukförsäkringen åren 1975-1978 på totalt 6 140 milj.kr. har återbetalats åren 1979-1981 
jämte ränta. Motsvarande lån till dclpension åren 1979-1982 på 794 milj.kr. har börjat återbetalas år 1983 med 
210 milj.kr. och beräknas vara slutreglerat under år 1985. 

Försäkringens omfattning 

Ersättningarna från den allmänna försäkringen är värdesäkrade genom 

anknytning till ett basbelopp som fastställs för varje år på grundval av den 

allmänna prisutvecklingen under föregående år. Basbeloppet har för år 1984 

fastställts till 20 300 kr. 

Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger 

rätt till dels sjukpenning vid sjukdom med 90% av arbetsinkomster upp till 

7.5 gånger basbeloppet (152 200 kr. år 1984). dels viss ersättning i samband 

med läkarvård och läkemedelsinköp. tandvård. sjukhusvård och viss annan 

sjukvård samt för sjukresor. 

Sjukförsäkringens ersättningsregler för öppen sjukvård innebär att 

patienten vid läkarbesök betalar en enhetlig avgift på f.n. högst 40 kr. per 

besök i offentlig vård och fr.o.m. den 1 januari 1984 vanligen 50 kr. per besök 

hos privatpraktiserande läkare. Försäkringskassan betalar sedan ersättning 

enligt fastställd taxa till sjukvårdshuvudmannen resp. läkaren. Motsvarande 

ersättningsregler gäller även för sjukvårdande behandling som utförs av 

annan personal än läkare. Patientavgiften är där f.n. 20 kr. per besök vid 

offentlig vård och fr.o.m. den l januari 1984 30 kr. per besök hos 

privatpraktiserande sjukgymnast. 

Överläggningar pågår med representanter för sjukvårdshuvudmännen om 

ersättningarna från sjukförsäkringen till de offentliga sjukvårdshuvudmän

nen fr.o.m. den 1 januari 1985. Avsikten är att resultaten från dessa 

överläggningar skall redovisas för riksdagen under våren 1984. 

För läkemedel betalar patienten fr.o.m. den 1 januari 1984 halva 
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kostnaden utöver ett karensbelopp på 20 kr., dock högst 50 kr. för varje 

läkemedelsinköp. Kostnaderna därutöver betalas direkt från sjukförsäkring

en. 

Sjukförsäkringens utgifter för läkemedel har ökat kraftigt under senare år. 

Socialstyrelsen och riksförsäkringsverket har därför fått regeringens uppdrag 

att senast den 1 april 1984 redovisa möjliga åtgärder för att reducera 

läkemedclskostnaderna med minst 100 milj.kr. under budgetåret 1984/85. 

För personer -med stort· behov av sjukvärd och läkemedel finns ett 

högkostnadsskydd. Skyddet gäller för liikar- och tandläkarordinerade 

läkemedel samt för läkarvård och sjukvårdande hchandling i privat och 

offentlig öppen vård. Det innebär i princip att en persern blir befriad från 

ytterligare kostnader för läkemedel och vårdbesök när han har betalat avgift 

för 15 inköp eller vårdbcsök. Befrielsen gäller under en tolvmånadersperiod 

räknat från första inköpet eller besöket. För barnfamiljer gäller att inköp 

eller värdbesök för samtliga barn undcr 16 år i en familj får läggas 

samman. 

När en försäkrad vårdas pa sjukhus betalar sjukförsäkringen en vårdavgift 

till sjukvårdshuvudmannen med 45 kr. per dag. För varje dag som den 

försäkrade vårdas på sjukhus görs samtidigt avdrag från hans sjukpenning. 
Avdraget utgör 40 kr. per dag. dock högst en tredjedel av den utgående 

sjukpenningens bruttobelopp. 

Sjukförsäkringen innefattar också den allmänna tandvårdsförsäkringcn. 

Den omfattar alla försäkrade fr.o.m. 20 års ålder. Barn och ungdomar under 

20 års ålder har riitt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktandvård. 

Tandvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna för tandvård enligt tandvård

staxan med 40%· upp till 2 500 kr. och med 75ryo för kostnader däröver. 

1978 {trs tandvärdsutredning redovisar i sitt huvudbetänkande (SOU 

1982:4) Tandvården under 80-talet förslag till den mera långsiktiga 

utvecklingen på tandvårdsområdet. Utrcdningcns slutbetänkande (SOU 

1982:50) Reviderad tandvi'trdstaxa innehällcr förslag till en reviderad 

tandvårdstaxa samt bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av de 

förslag som läggs fram i huvudbetänkandet. De båda betänkandena har 

remissbehandlats. Avsikten är att en proposition med förslag om tandvår

dens och tandvårdsförsiikringens framtida utformning skall Higgas fram till 

riksdagen inom kort. 

Kostnaderna för sjukförsäkringen (cxkl. föräldrafiirsäkringcn) beräknas 

för år 1984 till 28 030 milj. kr. Kostnadsutvecklingen framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 
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År Sjuk- Öppen Tandvård Läke- Övriga Summa 
penning sjukvård medel sjukvårds-

utgifter 

1965 I 139 280 15 176 160 I 770 
1970 2 662 584 l:i 516 334 4 111 
1975 8 108 1 181 989 I 276 461 12 015 
1980 12 635 3 739 2 174 2 326 1721 22 595 
1983 1 13 555 4 930 2 670 3 230 2 090 26 475 
19841 14 195 5 32() 2 595 3 500 2 420 28 030 

1 Beriiknat. 

Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 % av 

socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsäk

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr.o.m. år 1983 9.5 % av lönesum

man. 

I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar. sjukfallsfrek-

vens m.m. 

Ar 

1965 
1970 
1975 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 1 

Ersatta sjukdagar 
per försäkrad 

15.7 
19.8 
22.0 
22.8 
21,2 
19.6 
18.5 
18.2 

1 Beräknat. 

S j ukfallsf n: k vens 
Antal fall per 
försäkrad 

0.66 
1,09 
1.37 
1.52 
1.49 
1.47 
1.38 

Genomsnittligt 
antal dagar per 
fall 

23,9 
18,2 
15,6 
15.2 
14.9 
13.6 
13.4 

Som framgår av tabellen har antalet ersatta dagar minskat från i 
genomsnitt 22.8 år 1978 till 18,5 ar 1982, då nivån verkar ha stabiliserats. En 

minskning av det genomsnittliga antalet ersatta sjukdagar med en dag 

motsvarar en kostnadsminskning för sjukförsäkringen med totalt 

ca 750 milj. kr. per år. 

Sjukfallsstatistikcn visar på stora regionala skillnader. Således har de tre 

storstadsområdena markant högre antal ersatta sjukdagar och antal sjukfall 

per försäkrad. Antalet ersatta sjukdagar per försäkrad år 1982 var 20,7 för 

Stockholms län. 25 ,0 för Göteborg och 21,1 för Malmö jämfört med 14.4 för 

Skaraborgs län och 15.2 för Hallands län. Riksgenomsnittet var 18.5 

sjukdagar per försäkrad. Antal sjukfall per försäkrad var 1.75 för Stockholm, 

1,59 för Göteborg och 1.54 för Malmö jämfört med 1.10 för Hallands län och 

1.11 för Kristianstads län. Medeltalet för riket var 1,38 sjukfall per 

försäkrad. 
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Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig 

på sjukfall av olika längd fiiråren 1970-1982. De långa sjukfallen svarar för ca 

85 '?:( av antalet sjukdagar men för mindre än 30 0( av antalet sjukfall. För de 

korta sjukfallen iir förhållandd det omvända. Vidare kan utläsas att de korta 

sjukfallens andel ökar. 

År Sjukfallets varaktigh..:t 

1-6 dagar 7 dagar eller iner 

Andd av Andel av Andel av Andd av 
sjukfallen dagarna sjukfallen dagarna 
r;;. '}f. S·C· <;:.r, 

1970 64 Il 36 89 
1974 68 12 32 88 
1978 70 13 30 87 
1980 72 13 28 87 
1981 73 15 27 H5 
1982 73 15 27 85 

Den kostnadsmässiga tyngdpunkten inom sjukpenningförsäkringen ligger 
således på de långa sjukfallen. För den enskilde kan långa sjukskrivnings

perioder också föra med sig negativa konsekvenser. Jag anser det därför 

angeläget både ur kostnadssynpunkt och inte minst ur den försäkrades egen 

synpunkt att åtgärder vidtas för att underlätta rehabiliteringen av dem som 

drabbats av sjukdom. Riksförsäkringsverket gör kontinuerligt uppföljningar 

av försäkringskassornas handläggning av långa sjukfall och rehabilitcrings

ärenden. Uppläggningen av rehabiliteringsarbetet behandlas på kurser och 

konferenser som verket anordnar för handläggare hos kassorna. Vidare har 

riksförsäkringsverkct utarbetat en aktivitetsplan på rehabiliteringsområdet 

som innebär en ökad uppmärksamhet och en rad åtgärder för att nå bättre 

effekt på detta område. Försök pågår också på flera platser i landet för att 

uppnå en effektivare rehabilitering. 

Det finns emellertid också anledning att se över vissa grundläggande regler 

bl.a. inom sjukförsäkringen som kan utgöra ett hinder i rehabiliteringsarbc

tet. Vidare behöver vissa resurs-, ansvars- och samordningsfrågor niir det 

gäller rehabiliteringsinsatserna ses över. Jag avser att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen med förslag om att en utredning skall tillkallas för 

att göra en sådan översyn i syfte att ge sjukförsäkringen en mera aktiv roll i 

rehabiliteringsarbetet liksom iiven när det gäller sjukdomsförebyggande · 

insatser. 

Folkpensioner 

Antalet folkpensionärer och kostnaderna för folkpensionerna framgitr av 

följande sammanstiillning. 
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Antal med folkpension 

I början 
av år 

Ålders
pcnsion 

Förtids
pension 

Hustru
tillägg 

Änke
pension 

Handi
kapp
ersättn. 

Summa Bostads
stöd till 
pensio
närer. 

1965 827 200 150 600 41 700 84 400 10 800 
1970 946 600 187 900 53 700 100 700 14 900 
1975 1 061 700 288 900 68 000 105 800 17 600 
1980 1 363 100 293 300 55 500 83 700 39 000 
19831 1 418 500 313 500 54 800 80 200 40 500 
19851 I 443 000 321 000 54 000 78 000 41 300 

Genomsnittlig årlig ökning 

1965-69 23 900 7 400 2 500 3 200 I 800 
1970-75 23 000 18 1()0 2 800 800 1 800 
19762 199 900 -38 500 -14 700 -19 000 19 500 
1977-79 26 200 Il 700 100 900 3 400 
1980-841 16 000 5 500 300 - I 100 500 

1 Beräknat 
2 Redovisas separat p.g.a. pcnsionsål<lerssänkningen den 1 juli 1976. 

Folkpensionskostnader, milj. kr. 

År Ålders- Förtids- Hustru- Änke- Handi- Barn- Summa 
pension pension tillägg pension kapp- tillägg 

ersätt-
ning 

1965 3 146 577 88 302 20 13 4 146 
1970 5 180 1 040 170 537 33 14 6 974 
1975 9 945 2 660 450 910 66 19 14 050 
1980 21 940 5 200 675 1 148 242 50 29 255 
19831 29 430 7 000 840 1 425 353 57 39 105 
19841 30 650 7 370 827 1 410 385 58 40 700 

I Beräknat. 

Den första tabellen visar att antalet personer med olika förmåner inom 

folkpensionssystemet har ökat successivt under de senaste 20 åren. Orsaken 

härtill är främst ökningen av antalet äldre i befolkningen. Andelen personer 

över 65 år av hela befolkningen var 12. 7 % år 1965 och har därefter successivt 

ökat till 15,2 % år 1975 och är f.n. ca 17 % 

Denna utveckling i kombination med sänkningen av den allmänna 

pensionsåldern år 1976 har bl.a. inneburit att antalet ålderspensionärer nära 

nog fördubblats under de två senaste decennierna. Även andra reformer 

inom folkpensioneringen har bidragit till utvecklingen, t.ex. vidgade 

möjligheter för vissa äldre att få förtidspension. 

Det ökade antalet äldre personer har medfört kraftigt ökade pensions

kostnader. Kostnadsökningen orsakas också av förmånernas anknytning till 

1 114 700 
1 303 800 
1 542 000 
I 834 600 
1 907 500 
1 937 300 

38 800 
46 500 

147 200 
40 300 
20 600 

Bostads-
stöd till 

580 700 
657 900 
739 000 
791 400 
670 000 
620 000 

15 450 
17 950 
24 400 

500 
-34 300 

pensionärer 

449 
849 

1 663 
3 512 
3 880 
3 800 
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basbeloppet och därmed anpassning till förändringarna av penningvärdet. 

Vidare har de årliga standardförbättringarna i form av höjda pensionstill

skott medfört en ökad kostnad. Av det totala antalet folkpensionärer i 

januari 1984 beräknas 835 000 eller 43 % ha helt eller reducerat pensions

tillskott. 

På förslag av regeringen i prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska 

åtgärder har riksdagen som tidigare nämnts beslutat om återgång till 

anknytning till konsumentprisindex av värdesäkringen av pensionsförmåner

na m.m. Vidare kommer det särskilda tilläggsbeloppet till basbeloppet för är 

1983 att fr .o. m. den J januari 1984 ersättas med en höjning av folkpensionens 

grundnivå med en procentenhet, dvs. frän 95 till 96 li'c av basbeloppet för en 

ensam ålders-, förtids- eller änkepensionär och från 155 till 157 % av 

basbeloppet för två pensionsberättigade makar. Vidare höjs pensionstill

skottet för ålders- och änkepensionärer från 47 till 48 'lo av basbeloppet och 

för den som är förtidspensioniir från 92 till 96 % av basbeloppet. Även 

handikappersättningen, som utg{1r för att täcka särskilda hjälpbehov och 

merutgifter på grund av handikapp, höjs med två procentenheter. Därmed 

kommer ersättningen att utgå med 34, 50 eller 65 %·av basbeloppet alltefter 

hjälpbchovets omfattning och merutgifternas storlek. 

Genom denna omvandling av det särskilda tilläggsbeloppet förstärks det 

ekonomiska grundskyddet för de ekonomiskt svagaste grupperna bland 

handikappade och äldre. Omläggningen innebär också en förenkling av 

beräkningsreglerna. 

För att förhindra att hustrutillägg fortsättningsvis betalas ut i situationer 

där det är uppenbart att det inte är motiverat med ett stöd av detta slag beslöt 

riksdagen även att reduktionsfaktorn vid inkomstprövning av hustrutillägg 

höjs från en tredjedel av sidoinkomsten till tre femtedelar av denna. Dessa 

ändringar träder i kraft den 1 januari 1984. 

Fr. o. m. januari 1984 kommer därmed folkpensionens årsbelopp -

inklusive helt pensionstillskott men exklusive kommunalt bostadstillägg- att 

uppgå till 29 232 kr. för ensam ålderspensionär och till 51 359 kr. för ett 

pensionärspar. Motsvarande årsbclopp för en ensam förtidspensioniir 

uppgår till 38 976 kr. 

Anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 1984/85 beräknas till 

41 450 milj. kr. 

Folkpensionerna finansieras delvis genom en socialförsäkringsavgift som 

betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna folkpensionsavgift är 

fr.o.m. år 1984 9,45 % av löneundcrlaget. Avgiften, som tillförs statsbud

geten, beräknas vid nämnda avgiftsuttag täcka ca 77 % av statens utgifter för 

folkpensioneringen år 1984. 

Pensionstillskotten utgör en komplettering till folkpensionen och syftar till 

att fylla ut pensionen upp till en viss garantinivå för den som saknar ATP eller 

har låg ATP. Därför avräknas tillskottet mot utgående ATP-pension krona 

mot krona. Däremot görs ingen avräkning av tillskottet mot annan pension 
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eller annat slag av inkomst. 

Att pensiontillskottet på detta sätt räknas av helt mot ATP medan ingen 

som helst avräkning görs mot andra inkomster i form av tjänstepcnsion. 

kapitalinkomster etc. är inte invändningsfritt. Som jag anförde i min anmälan 

till prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder finns det 

anledning att närmare överväga möjligheterna till och konsekvenserna av en 

avräkning av pensionstillskotten mot även andra inkomster än ATP. En 

genomgång av hithörande frågor har påbörjats inom socialdepartementet 

och jag avser att återkomma till regeringen i dessa frågor. Eftersom dessa 

frågor har nära samband med hur pensionsförmånerna beskattas måste 

genomgången även omfatta de siirskilda skatteregler som gäller för dem som 

uppbär folkpension. 

Bostadsstöd till pensionärer 

Kommunerna bestämmer själva om kommunalt bostadstillägg till folkpen
sion (KBT) skall utgi'i och vilka grunder som skall gälla. Inkomstprövnings

reglcrna är dock fastlagda i lag. Samtliga kommuner har beslutat att KBT 

skall kunna utgå. KBT administreras av riksförsäkringsverket och försäk

ringskassorna och betalas ut samtidigt med folkpension. KBT utgår f.n. till 

650 000 pensionärer. 

Statsbidrag utgår till kommunernas kostnader för KBT under förutsätt

ning att kommunen svarar för minst 80 % av den del av den manatliga 

bostadskostnaden som ligger mellan 80 kr. och 800 kr. för ogift pensionär 

samt mellan 80 kr. och 950 kr. för makar. Kommunen får statsbidrag med 

25 % av sina statsbidragsberättigandc KBT-kostnader. 

Statsbidragskostnadcrna har för år 1983 beräknats till 730 milj.kr. och för 

år 1984 till 710 milj.kr. Kommunernas totala KBT-kostnader. som i sin 

helhet förskotteras av staten, har för resp. år beräknats till 3 880 resp. 

3 800 milj.kr. Kostnaderna kan beräknas minska något för varje år till följd 

av den fortgående ökningen av antalet pensionärer med ATP. 

Allmän tilliiggspension 

Antalet ATP-pensionärer och utgiftsutvecklingcn framgår av följande 

sammanställningar. 
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Antalet A TP-pensioniirer 

I början Ålders- Förtids- Änke- Summa 
av år pension pension pension 

1965 51 300 17 600 19 600 88 500 
1970 224 600 70 :mo 68 100 363 000 
1975 419 900 173 700 136 400 730 000 
1980 756 700 208 500 217 J(JO 1 182 300 
1983 874 300 241 JO() 265 600 I 381 000 
1985 946 000 258 000 297 000 1 501 000 

Genomsnittlig iirlig iikning 

1965--69 34 650 10 550 9 700 54 900 
1970--75 39 150 19 300 13 950 72 400 
19761 163 700 --22 500 16 200 157 400 
1977--79 44 500 15 000 16 400 75 900 
1980--84 37 900 9 900 16 000 63 800 

l Redovisas separat p. g. a. pensionsälderssänkningen <len 1 juli 1976. 

Kostnaderna för ATP. milj.kr. 

År Ålders- Förtids- Änke- Summa 
pension pension pension 

1965 57 47 48 152 
1970 560 359 195 1 114 
1975 2 450 1 830 610 4 890 
1980 12 350 4 640 1 780 18 770 
1983 1 21 730 7 400 3 020 32 150 
19841 24 250 8 090 3 310 35 650 

l Beräknat. 

ATP:s ålderspension utgör 60 1:;.;, av den pensionsgrundande inkomsten, 

räknat på medeltalet av den försäkrades 15 bästa inkomstår i arbetslivet. 

Pensionsgrundande inkomst beräknades första gången för år 1960. Enligt 

huvudregeln krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga 

pensionsgrundande inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan 1 

och 7 .5 basbelopp. ATP-poäng för år 1984 beräknas således på inkomster 

mellan 20 300 kr och 152 200 kr. Reglerna för pensionsålder m.m. överens

stiimmer med motsvarande regler inom folkpensioneringen. 

Av de redovisade sammanställningarna framgår att ATP-förmånerna 

successivt fått ökad betydelse. Andelen ATP-pensionärer utgjorde år 1970 

33 % av samtliga pensionärer med motsvarande förmåner från folkpensio

neringen. Denna andel uppgår nu till ca 77 %. Av de f.n. drygt l.4milj. 

ålderspensionärerna och ca 305 000 förtidspensionärerna med folkpension 

har ca 900 000 (63 <:·i:) resp. 240 000 (78 % ) också ATP-pension. Ökningen av 

antalet A TP-pensioniirer fortsätter. Utöver denna ökning av andelen 
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folkpensionärer med ATP sker det också en markant ökning av den 

genomsnittliga ATP-pensionens storlek genom att de nytillkommande 

pensionärerna vanligen har en högre ATP-poäng. 

ATP finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 

Fr.o.m. år 1982 beräknas ATP-avgiften på samma löneunderlag som övriga 

socialavgifter. ATP-avgiften utgör för år 1983 9 ,60 % av lönesumrnan. För år 

1984 höjs avgiften med 0.40 procentenheter och kommer därmed att utgöra 

10 % av lönesumman. 

ATP-avgiften betalas in till allmänna pensionsfonden (AP-fonden). 

Fondförvaltningen är fr.o.m. den I januari 1984 uppdelad på nio styrelser. 

Första - tredje fondstyrelserna förvaltar var sin del av influtna medel från 

avgifter till tilläggspensioneringen. medan fjärde fondstyrelsen förvaltar en 

avgränsad del av dessa medel genom placering i aktier m.m. De fem nya 

fondstyrelserna, löntagarfondsstyrelscrna, som inrättas vid årsskiftet skall 

förvalta de medel som inflyter dels från vinstdelningsskatt och vinstskatt, dels 

från en särskild del (0,2 procentenheter) av ATP-avgiften. Löntagarfonds
styrelserna skall årligen överföra en real kapitalavkastning på minst 3 % till 

AP-fondens pensionsmedel. 

AP-fonden uppgick år 1965 till 7 300 milj.kr. och ökade till 31 343 milj.kr. 

år 1970 samt 164 994 milj.kr. år 1980. I januari 1984 beräknas AP-fonden 

uppgå till 221 000 milj.kr. 

Riksförsäkringsverket har redovisat underlag för beslut om ATP-avgiftens 

storkk under femårsperioden 1985-1989. Jag avser att återkomma till 

regeringen med förslag om att en proposition i denna fråga skall lämnas till 

riksdagen under år 1984. 

Delpensiomförsäkring 

Förvärvsarbetande i åldern 60-65 år har möjlighet att minska arbetsinsat

sen genom att övergå till deltidsarbete i kombination med delpension. 

Delpensionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall som följer av 

arbetstidsminskningen. För att delpension skall kunna utgå krävs bl.a. att 

den försäkrade har haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst 

10 år fr.o.m. 45 års ålder och att vederbörande under de senaste tolv 

månaderna före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat under minst fem 

månader. 

För anställda gäller att arbetstiden måste minskas med minst fem timmar i 

veckan och uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna företagare måste 

minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och därefter arbeta i 

genomsnitt minst 17 timmar i veckan. För dem som beviljats delpcnsion före 

år 198 I utgör pensionen 65 % av inkomst bortfallet vid minskningen av 

arbetstiden. För nytillkommande delpensionärer fr.o.m. den I januari 1981 

utgör pensionen 50 % av inkomstbortfallet. Delpensionen är knuten till 

basbeloppet och är pensionsgrundandc för ATP. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet delpensionärer· och 
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kostnaderna har utvecklats sedan pensionsformen infördes år 1976. Fr.o.m. 

år 1981 har den tidigare ökningen ersatts av en klar minskning av antalet 

personer med delpension. 

Antalet de/pensionärer och kostnaderna 

I början av år 

1978 
1980 
1981 
1983 
19841 

I Beräknat. 

Antalet delpensionärer 

33 900 
50 500 
68 500 
61 000 
55 ()()() 

Kostnader per år, 
milj.kr. 

687 
I 239 
I 558 
I 335 
I 160 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift från arbetsgivare 

och egenföretagare. Avgiften förs till en särskild fond. Den från 0,25 % till 

U,50 'A' höjda socialförsäkringsavgiften fr.o.m. år 1980 avsågs att på sikt ge 
full täckning för de löpande pensionsutbetalningarna och därutöver lämna 

successiv täckning av de underskott som uppstått i delpensionsfonden. 

Underskottet i december 1983 var ca 600 milj.kr. Detta innebär en 

minskning av fondunderskottet sedan december 1982 med ca 200 milj.kr. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utbetalningarna från de allmänna 

pensionssystemen uppgår till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpensionsanslaget uppgår således till 41 450 milj.kr. under nästa budget

år. Härtill skall läggas statens och kommunernas kostnader, 3 835 milj.kr. 

för kommunala bostadstillägg. Vidare tillkommer delpensions- och ATP

utbetalningarna, som för det kommande budgetåret beräknas uppgå till i 

runda tall 200 resp. 37 900 milj.kr. Totalt kommer utgifterna för förmåner

na frfrn den allmänna pensioneringen inkl. bostadstillägg därmed att uppgå 

till omkring 85 miljarder kr., vilket innebär en ökning med närmare 

5 miljarder kr. i förhållande till motsvarande beräkningar för innevarande 

budgetår. 

Arbetsskadeförsiikringen 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenfö

retagare. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den som 

drabbas av skada i sitt arbete. 

Arbetsskadeförsäkringen anknyter till de principer som gäller för invali

ditetsbedömning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den 

faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst 

genom förvärvsarbete som bestämmer ersättningens storlek. Ersättningen 

vid arbetsskada utgår i form av en livränta, som i princip skall utgöra 
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skillnaden mellan den inkomst som den försäkrade kan antas ha haft om han 

inte hade skadats och den inkomst som han trots skadan kan beräknas få. 

Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäkringen 

på så sätt att ersättning utgår från sjukförsäkringen för de första 90 dagarna 

sedan skadan uppkom (samordningstiden). Från arbetsskadeförsäkringen 

utgår efter samordningstidens slut ersättning för sjukvårdskostnader inkl. 

resor och andra kostnader. Vidare utgår sjukpenning och - som tidigare 

nämnts -livränta. Livränta kan också utgå till efterlevande anhörig. Den 

ersätter [1rlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak som gäller för ATP 

dvs. 7,5 gånger basbeloppet vilket för år 1984 motsvarar 152 200 kr. 

För år 1982 redovisades ca 173 600 anmälda arbetsskador. Av dessa avsåg 

43 000 fall skador som skall prövas enligt arbetsskadeförsäkringen eller 

motsvarande äldre lagstiftning. För åren 1983 och 1984 beräknas antalet 

skadefall bli ungefär oförändrat. 

Utbetalningarna från försäkringen var 1 160 milj.kr. under {1r 1980 och har 

stigit till ca l 465 milj.kr. år 1983. 

Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten och finansieras helt 

genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften till arbets

skadeförsäkringen utgör fr.o.m. år 1980 0,6 % av löneunderlaget och förs till 

en särskild fond. Behållningen på denna arbetsskadefond beräknas den I 

januari 1984 uppgå till 1 570 milj.kr. 

Riksdagen har senast vid behandlingen av prop. 1982/83:3 om samord

ningsfrf1gor inom det socialpolitiska bidragssystemet pekat på behovet av en 

översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen (SfU 1982/83: 14, 

rskr. 211 ). Det gäller bl.a. möjligheterna till en förenklad administration och 

en ökad samordning med den allmänna försäkringen. Jag avser att inom kort 

återkomma till regeringen med förslag om att en sådan översyn skall 

genomföras. 

D I. Bidrag till sjukförsäkringen 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 361777937 

4 125 000 000 

4 280 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

sjukförsäkringsförmåncr (utom föräldraförsäkringen, som redovisas under 

anslaget C 2). Sjukförsäkringen innefattar bl.a. följande förmåner. 

Sjukpenning utgår med 90 % av inkomsten upp till 7,5 basbelopp. vilket 

vid basbeloppet 20 300 kr. motsvarar 152 200 kr. Sjukpenningen ~ir skatte

pliktig och ATP-grundande. Sjukpenning för hemmamakar utgår med 8 kr. 

om dagen utan beskattning. 

Vid läkarbesök och viss sjuk vårdande behandling betalar den försiikrade 
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en fast patientavgift och sjukförsäkringen betalar övrig ersättning direkt till 

vårdgivaren enligt fastställd taxa. Kostnaden för sjukresor ersätts i princip 

med det belopp som överstiger 30 kr. Tandvårdsförsäkringen ersätter 40 % 

av tandvårdskostnader upp till 2 500 kr. och 75 % av kostnader därutöver 

enligt gällande tandvårdstaxa. 

Statsbidrag utgår med 15 % av kostnaderna för den obligatoriska 

försäkringen, medan 85 % finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare 

och egenföretagare. Avgiften är 9,5 % av löneunderlaget. 

Bestämmelserna finns i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring (omtryckt 

1982:120) och lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader 

m.m. 

Statsbidrag utgår vidare med i regel 20 % av försäkringskassornas utgifter 

för frivillig sjukpenningförsäkring enligt kungörelsen ( 1962:402) om frivillig 

sjukpcnningförsäkring hos allmän försäkringskassa. 

Riksförsäkringsverket 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från de för år 1983 

gällande bestämmelserna. Beräkningarna innefattar även kostnader för 

taxeförändringar t.o.m. juli 1983. Vid beräkning av sjukpenningutgifterna 

har 1983 års lönenivå använts som beräkningsgrund även för åren 1984 och 

1985. 

Fördelning av de beräknade kostnaderna på förmånsslag framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.) 

Förmånsslag Utgifter Beräknade utgifter 

1982 1983 1984 1985 

Sjukpenning 13 295 13 550 14 250 14 250 
Läkarvård, allmän regi 2 604 2 750 3 010 3 160 
Privatläkarvård 376 430 440 440 
Tandvård 2 634 2 670 2 640 2 650 
Resor 526 620 655 675 
Sjukvårdande behandling I 599 I 750 1 890 1 950 
Ersättning till arbetsgivare 375 435 480 525 
Födelsekontrollerande 

verksamhet 59 65 70 75 
Sjukhusvård 742 770 790 810 
Läkemedel 2 919 3 230 3 560 3 920 
Bidrag till primär-

vård m.m. 206 200 200 200 
Bidrag till utbyggnad 

av öppen psykvård 200 200 
Frivillig sjukpenning-

försäkring 5 5 5 5 

Totalt 25 340 26 475 28 190 28 860 
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Utifrån nämnda förutsättningar beräknar riksförsäkringsverket anslagsbe

hovet under budgetåret 1984/85 till 4 280 milj.kr. 

Föredragandens överväganden 

Med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och med 

beaktande av dels en viss löne- och prisutveckling, dels det av riksdagen 

nyligen fattade beslutet med anledning av prop. 1983/84:40 om vissa 

ekonomiska-politiska åtgärder m.m. beräknar jag de sammanlagda sjukför

säkringskostnaderna (exkl. föräldraförsäkringen) till 28 530 milj.kr. för 

nästa budgetår. I fråga om ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen för 

tiden efter år 1984 har jag i avvaktan på resultatet av p{1gående överlägg

ningar räknat med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 280 000 000 kr. 

D 2. Folkpensioner 

1982/83 

1983/84 

1984185 

Utgift 

Anslag 

Förslag. 

37 246 312 233 

40 194 000 000 

41 450 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension. förtid

spension och änkepension samt hustrutillägg och barntillägg till den som 

uppbär ålders- eller förtidspension. Härifrån bekostas också handikapper

sättning. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. Ålderspension utgår 

från 65 års ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års 

ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av 

ålderspension före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt 

och vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder sker i stället en höjning. Det är 

även möjligt att ta ut halv ålderspension. 

Förtidspension utgår till den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt 

med minst hälften. Änkepension utgår till änka fram till den allmiinna 

pensionsåldt:rn. Hustrutillägg. som är inkomstprövat. kan utgå till gift 

kvinna mellan 60 och 65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspen

sion. 

Folkpensio115förmåncrna är indexreglerade. vilket innebär att pensions

beloppen automatiskt ändras i takt. med basbeloppets utveckling. 

Fr.o.m. den 1 januari 1984 utgår ålderspension liksom hel förtidspension 

eller änkepension för år räknat med 96 % av fastställt basbelopp för ensam 

pensionär och med sammanlagt 157 I?{ för två pensionsberättigade makar. 

För den som inte har ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras 

folkpensionen med pensionstillskott. som utgår med 48 % av basbeloppet för 
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ensam ålderspensionär och med 96 % för makar gemensamt. För en 

förtidspensionär utgår pensionstillskott med 96 % av basbeloppet. 

Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna finns i lagen 1962:381 om 

allmän försäkring (omtryckt 1982:120), lagen (1962:392) om hustrutillägg 

och kommunalt bostadstilliigg till folkpension (omtryckt 1976:1014) samt 

lagen (1969:205) om pensionstillskott. 

Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m.m. för den 

allmänna försäkringens behov främst vid riksförsäkringsverkets sjukhus i 

Nynäshamn och Tranås. 

Rik.lf örsäk ringsve rket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret 1984/85 har 

riksförsiikringsverket utgått från ett uppskattat antal pensionstagare i januari 

1985. Verket har därvid gjort följande uppskattning beträffande antalet 

pensionärer med olika slag av pensionsförmåner. 

Pensionsförmån Antal personer 

Jan 1983 Jan 1984 Jan 1985 Förändring 
under 1984 

Ålderspension 1418500 I 431 000 I 443 000 + 12000 
Förtidspension 313 500 318 000 321 000 + 3 000 
Hustrutillägg 54 800 54 500 54 000 500 
Änkepension. huvudfall 78 500 77 500 77 000 500 

övergångs fall 1 700 I 300 1000 30(1 
Handikappersättning 40500 41 000 41 300 + 300 
Barntillägg (antal barn) 34 200 35 000 35 000 
Summa 1 941 700 I 958 300 1 972 300 + 14 000 

På grundval av pensionsbestämmelserna för år 1983 och vid basbeloppet 

19 400 kr. jämte det särskilda tilläggsbeloppet om 300 kr. beräknar 

riksförsäkringsvcrket anslagsbehovet för här aktuella pensionsförmåner 

budgetåret 1984/85 till 38 779 milj kr. 

Föredragandens överväganden 

Enligt de nyligen beslutade pensionsreglerna fr.o.m. den 1 januari 1984 

och vid basbeloppet 20 300 kr. kommer folkpensionens grundbelopp (exkl. 

pensionstillskott) att uppgå till 19 488 kr. per år för en ensam pensionär och 

31 871 kr. för ett pensionärspar. För den som saknar ATP eller har lågt 

ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott som kan 

uppgä till 9 744 kr. för en ålderspensionär och till 19 488 kr. för en 

förtidspensionär. Härtill kommer kommunalt bostadstillägg. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna under 
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detta anslag till 41 450 milj.kr. Det innebär en ökning med 1256 milj.kr. 

jämfört med innevarande budgetår. Av ökningen hänför sig 305 milj. kr. till 

ett ökat antal pensionärer. 560 milj.kr. avser höjningen av folkpensionens 

grundnivå, höjningen av pensionstillskotten samt ökningen av handikapper

sättningen, medan återstoden utgör beräknade kostnader för den indexmäs

siga höjningen av pcnsionsförmånerna. Jag har då också tagit hänsyn till den 

minskning av kostnaden för hustruti!Higg med 110 milj. kr. som blir följden av 

den skärpning av inkomstprövningen vid beräkning av hustrutillägg soin 

riksdagen nyligen beslutat om (prop. 1983/84:40, SflJ 10, rskr. 85). 

Utgifterna för de olika pensionsförmånerna framgår av följande samman

ställning. 

Pensionsförmån Beriiknade utgifter, milj. kr. 

Ålderspcnsion 
Förtidspension 
Hustrutillägg 
Änkepension 

Huvudfall 
Övergångsfall 

Hand i kappcrsiit tn in g 
Barntillägg 
Vissa undersökningar m.m. 

1984/85 

31 245 
7 488 

797 

1 424 
14 

391 
60 
31 

41 450 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Förändring 
från 1983/84 

+ 985 
+ 388 

153 

+ 9 
7 

+ 30 

+ 4 
+ 1 256 

att till Folkpensioner för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 41 450 000 000 kr. 

D 3.Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1110 744 222 
780 000 000 

720 000 000 

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för 

kommunala hostadstillägg till folkpension (KBT). Statsbidrag utgår under 

förutsättning att kommunen före avdrag på grund av inkomst täcker minst 

80 % av den del av den månatliga bostadskostnaden som överstiger 80 kr. 

men inte 800 kr. för ogift pensionär och 950 kr. för makar. Kommuner 

erhåller statsbidrag med 25 C:'o av sina bidragsberättigande kostnader för 

KBT. 

KBT betalas ut av riksförsäkringsverket varje månad gemensamt med 

folkpension. Kostnaderna förskotteras av staten och påförs kommunerna 

5 Riksdagen 1983184.· I sam/. Nr ](JO 
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följande år genom avräkning mot kommunalskattemedel som betalas ut tolv 

. gånger om året. Därvid sker också beräkning av statsbidraget. Anslaget för 

budgetåret 1984/85 avser halva statsbidragsbeloppen för vardera kalenderå

ret 1983 och 1984. 
Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstilliigg till folkpen

sion finns i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg 

till folkpension och förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt 

bostadstillägg till folkpension. 

Ri k.lförsäk rings1,erk et 

På grundval av nu gällande lagstiftning har riksförsäkringsverket beriiknat 

anslagsbchovet för budgetåret 1984/85 till 720 milj. kr. Detta belopp hänför 

sig dels till återstående halv årskostnad på 365 milj. kr. för år 1983, dels halv 

årskostnad på 355 milj. kr. för bidragsäret 1984. Minskningen beror bl.a. p{1 

den successiva ökningen av utgående ATP. 

Föredragandens överl'äganden 

Jag har inget att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsberiikning. 

Jag hemställer att regeringen föresli:tr riksdagen 

att till Bidrag till kommunala bostadstilliigg till folkpension för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

720 000 000 kr. 

D 4. Vissa yrkesskadeersättningar m.m. 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 658 485 
2 300 000 
2 900 000 

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 

anledning av skadefall. där ersättningen på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utg<'1r av statsmcdel. 

Riksförsäkrings1oerket 

För budgetåret 1984/85 beräknas medclsbehovet för uppräkning av vissa 

äldre livräntor från arbetsskade- resp. fiskarförsäkringsfonden till ca 

0,6 milj. kr. och för ersättning enligt siirskilda författningar till ca 

2,2 milj. kr., varav kostnaderna _för äldre livräntor beräknas uppgå till ca 

1,3 milj. kr. och kostnaderna för nytillkomna skador till ca U,9 milj kr. 

Riksförsäkringsverket föreslt1r att anslaget förs upp med 2.8 milj. kr. Verket 

har vid sin anslagsberäkning utgått från 1983 års prisnivå. 

Föredragandens öi-erviiganden 

Jag har med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar 

och med beaktande av en viss löne- och prisutveckling under åren 1984 och 
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1985 beräknat kostnaderna för anslaget till 2,9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa yrkcsskadeersättningar m.m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 2 900 000 kr. 
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E. Vissa myndigheter m.m. 

Under detta avsnitt redovisas socialstyrelsen samt vissa myndigheter m. m. 

inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Utformningen av lagstiftningen inom hälso- och sjukvården samt social

tjänsten som ramlagar ger de kommunala huvudmännen ökade möjligheter 

att anpassa vården efter regionala och lokala behov och förutsättningar. 

En större kommunal handlingsfrihet medför behov av ett centralt 

utvecklings- och rådgivningsarbete som kan läggas till grund för de enskilda 

huvudmännens handlande. Ansvaret för att verksamheterna utvecklas i 

riktning mot de övergripande mål för hälso- och sjukv{1rden och socialtjän

sten som statsmakterna fastställt åvilar socialstyrelsen. 

Avsikten är att socialstyrelsens planering och tillsyn i högre grad än hittills 

skall utgå från att verksamheten - inom tillgiingligt resursutrymme -skall 

baseras på befolkningens behov och utformas så att alla, oberoende av bl.a. 

ålder och social bakgrund, har samma möjlighet att erhålla en god värd på 

lika villkor. 

Socialstyrelsen bör vidare utifrån dessa övergripande mål i ökad utsträck

ning analysera såväl välfärdspolitiska som finansiella, samhällsekonomiska 

och sysselsättningsmässiga konsekvenser av alternativa vcrksamhetsformer 

inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. 

En förutsättning för socialstyrelsens arbete med planerings- och tillsyns

frågorna är att kunskaperna om såväl hiilsoförhållandcn som sociala 

betingelser inom olika befolkningsgrupper ökar. 

Den löpande statistiken bör i ökad utsträckning användas för att klarlägga 

t.ex. ohälsans och vårdutnyttjandets fördelning mellan olika befolknings

grupper. Inom ramen för socialstyrelsens löpande tillsynsverksamhet bör 

därvid i ökad omfattning uppmärksammas behovet av rådgivning och 

erfarenhetsutbyte om bl.a. medicinska säkerhctsfrågor. Vidare är det 

angeläget att styrelsen aktivt söker få till stånd en löpande verksamhetsre

dovisning som innefattar ekonomisk uppföljning och kan relateras till 

angivna mål och riktlinjer bl.a. vid prioritering av de förebyggande 

insatserna och utbyggnaden av primärvården. 

Sjukvårdens planerings- och rationaliscringsinstitut (Spri) är en serviceor

ganisation i hälso- och sjukvårdens tjänst. Staten och Landstingsförbundet 

svarar för driften. Institutet bedriver utvecklingsarbctc tillsammans med 

olika sjukvårdshuvudmän och med deltagande av praktiskt verksam 

personal. Arbetsområdet är främst planering, organisation, byggnaders 

utformning och projektering samt försörjnings- och utrustningsfrågor. 

Det är angeläget att Spri:s resurser i större utsträckning än f.n. inriktas på 

projekt som innebär en rationalisering av pågående verksamheter och som 

underlättar en omstrukturering från dyrare till mindre kostnadskrävande 

vårdformer. Vidare bör Spri medverka till att staten, främst socialstyrelsen, 

får ett underlag och metoder för bl.a. planerings- och tillsynsverksamhet. 
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Läkemedlen är en väsentlig del av hälso- och sjukvården och de svarar för 

ca åtta procent av hälso- och sjukvårdskostnadcrna. Samhällets kostnader 

för läkemedel har kraftigt ökat under senare år. Åtgärder för att begränsa 

samhällets liikemedclskostnader har redovisats i prop. 1983/84:40 bil. 3. 

Socialstyrelsen och riksförsäkringsverket har därför fått regeringens uppdrag 

att senast den 1 april 1984 redovisa möjliga åtgärder för att reducera 

läkemedelskostnaderna med minst HJO milj. kr. under budgetåret 1984/85. 

Målet för läkemedelspolitiken är att tillgodose människornas behov av 

säkra och effektiva läkemedel till så låga kostnader som möjligt för samhället 

och den enskilde. Nya läkemedel som innebär verkliga framsteg bör snabbt 

komma i praktisk användning. Detta får dock inte medföra att säkerhcts

kraven eftersätts. 

En läkcmedclskommittc har tillsatts hösten 1983 med uppgift att göra en 

översyn av läkemedelslagstiftningen m.m. och bättre anpassa den till den nya 

hälso- och sjukvårdslagen. I uppdraget ingiir att pröva statens avtal med 

Apotcksbolaget. som går ut den 31 december 1985. Kommitten skall vidare 

bl.a. se över läkemcdelsinformationen, överväga om någon form av 

behovsprövning bör införas i registreringsärcnden, överväga olika former av 

s.k. generisk förskrivning av läkemedel och undersöka möjligheterna att ge 

de lokala läkemedelskommitteerna en starkare ställning. I kommittens 

uppgifter ingår också att överväga åtgärder för att rcgistreringsförfarandet 

för nya läkemedel skall bli så snabbt som möjligt utan att säkerhetskravcn 

eftersätts, att se över efterkontrollen av godkända läkemedel och ansvaret 

för information om biverkningar m.m. och att undersöka förutsättningarna 

för ett vidgat internationellt samarbete i registreringsärenden och tillsyn. 

För att underlätta en flexibel användning av resurserna och en smidig 

handläggning av registreringsärenden föreslås att socialstyrelsens läkeme

delsavdelning blir programmyndighet med s.k. 1 000-kr.-anslag. 

En särskild utredare har tillkallats för att utreda frågan om det 

rättsmedicinska, rättskemiska och kriminaltekniska undersökningsväsen

dets organisation. 

E 1. Socialstyrelsen 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

130 314 410 

117 587 000 

125 900 000 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedelsförsörjning, hälso

skydd, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör alkohol 

och andra missbruksmedel. 

Riksdagen har på grundval av proposition 1979/80:6 fattat principbeslut 

om socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation (SoU 45. rskr 386). 
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Detaljutformningen av organisationen har handlagts av en särskild organi

sationskommitte. Den nya organisationen har trätt i kraft den 1 juli 1981 men 

skall i huvudsak vara genomförd under budgetåret 1984/85. 

Socialstyrelsen är organiserad på fein avdelningar, en för förebyggande 

arbete och planering, en för socialtjänst, en för hälso- och sjukvård, en för 

läkemedelsärenden samt en för administration. Styrelsen utgörs av general

direktören, en överdirektör och elva särskilt förordnade ledamöter. I 

styrelsen ingår även personalföreträdare. 

Läkemedelskontrollen behandlas under anslaget E 2. Statlig kontroll av 

läkemedel m.m. 

Personal (helår) 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Övriga utgifter 
Telefonväxel 
Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av 

publikationer 
Ersättning för 

telefonkostnader, 
kontorsservice samt 
för viss administra
tiv service 

Avgifter för godkännan
de av tandtekniska 
laboratorier 

Summa inkomster 

Nettoutgift 

1983/84 

508 

94 729 000 
(79 402 000) 
22 983 000 

677 000 

118 389 000 

800 000 

I 000 

1 000 

802 000 

117 587 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Social-
styrelsen 

-38 

+118200001 
(+ 549 000) 
- 4 829 000 
+ 46 000 
+ 1 935 000 
+ 8 972 000 

+ 8 972 000 

Föredra-
ganden 

-40 

+ 9 720 OOOl.2.3 
( + 2 080 000)4 

- 3 473 000 
+ 46 000 
+ 2 070 000 
+ 8 363 000 

+ 50 000 

+ 50 000 

+ 8 313 000 

1 Medel för bidrag till kontorsdrift m.m. i kv. Garnisonen har redovisats under denna 
anslagspost; tidigare redovisat under Lokalkostnader. 
2 Av detta belopp avser 8,3 milj. kr. medel för bidrag till kontorsdrift m.m. samt 
bidrag för lokalvårdskostnader. 
3 Inkl. L-ATF 1982; exkl. L-ATF 1983. 
4 Inkl. sammanträdesarvoden 1,6 milj. kr.; tidigare redovisat under Övriga förvalt
ningskostnader. 
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Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande 

I Pris- och löneomräkning m.m. + 5 384 000 kr. 

2 Ökade medel behövs för 1) handläggning av statsbidrag till barnomsor

gen, 2) handliiggning av ärenden av tillsynskaraktär, 3) uppgifter vid 

kansliet för styrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska 

frågor, 4) administration av kursverksamhet för hälso- och sjukvårdsper

sonal med utländsk utbildning, 5) analys av samt administration av 

uppgifter ur landstingens patientdatabaser samt 6) arbete med hälso- och 

sjukvårdspersonalregistren. 

3 Medel behövs för uppdragsforskning inom det miljömedicinska områ

det. 

Föredragandens öven'iiganden 

Regeringen har den 25 juni 1981 beslutat att den nya organisationen vid 

socialstyrelsen med en smärre justering skall utformas i enlighet med det av 

organisationskommitten framlagda organisationsförslaget samt omfatta 

sammanlagt 463 tjänster (exkl. läkemedelsavdelningen). Avvecklingen av 

tjänster och arbetsuppgifter vid socialstyrelsen kommer att i huvudsak vara 

avslutad under budgetåret 1984/85. Medelsberäkningen för socialstyrelsen 

har skett med utgångspunkt i den nya organisationen. Medel har dessutom 

beräknats för uppgifter i samband med administration av statsbidragen till 

barnomsorgen, läkares vidareutbildning, kuratorsverksamhet i Köpenhamn, 

trafikmedicin samt tillsynsuppgifter. Enligt riksdagens beslut med anledning 

av propositionen ( 1979/80:6) om socialstyrelsens uppgifter och organisation 

skall viss förstärkning av resurserna ske inom vissa områden, bl.a. 

äldreomsorgen, långtidsvården, psykiatrin samt handikappområdet, med 

sammanlagt 18 tjänster. Utgångspunkten har under de närmast föregående 

budgetåren varit att en successiv utbyggnad skulle ske av dessa resurser i takt 

med att de arbetsuppgifter som övergångsvis kvarstår kunde avvecklas och 

medel därigenom frigöras. För att skapa finansiellt utrymme för de 

arbetsuppgifter som fortfarande finns vid styrelsen övergångsvis samt för 

vissa arbetsuppgifter som behöver utredas ytterligare har medel för denna 

förstärkning delvis (motsvarande nio tjänster) beräknats för sådana uppgif

ter under budgetåret 1984/85. 

I propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation framhölls 

att socialstyrelsens nuvarande detaljanvisningar för beredskapsplanlägg

ningen borde ersättas med mer övergripande planeringsbestämmelser. 

Enligt propositionen skulle omfattningen av socialstyrelsens beredskapsupp

gifter närmare prövas i samband med statsmakternas ställningstagande till 

förslag från utredningen om sjukvården i krig (USlK) samt fortsatta åtgärder 

rörande decentralisering av ansvar och uppgifter inom beredskapsområdet. 
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Socialutskottet tillstyrkte i sitt betänkande (SoU 1979/80:45) i princip vad 

som förordades i propositionen om ändring av ansvar, uppgifter och 

organisation för socialstyrelsens beredskapsuppgifter och framhöll angelä

genheten av insatser för beredskapen på hälso- och sjukvårdsområdet. 

Utredningen (S 1982:03) om socialstyrelsens beredskapsuppgifter har i 

augusti 1983 överlämnat sitt betänkande (Ds S 1983:9) Ansvar och uppgifter 

inom socialstyrelsens beredskapsområde. Utredningen har lämnat förslag 

om ansvar och uppgifter för socialstyrelsens bercdskapsuppgifter, uppgifter 

som bör decentraliseras till främst sjukvårdshuvudmännen, organisations

struktur och personaldimensionering samt erforderliga författningsändring

ar. 

Utredningen har föreslagit att socialstyrelsen för beredskapsuppgifter 

erhåller sammanlagt 30 tjänster. Betänkandet har remissbehandlats. Ären

det bereds nu inom regeringskansliet. 

För beredningen kommer en särskild arbetsgrupp att tillsättas inom 

regeringskansliet för att mot bakgrund av utredningens förslag samt de 

remissyttranden som avgivits över betänkandet närmare analysera behovet 

av resurser samt frågan om finansiering och lämplig organisatorisk utform
ning av socialstyrelsens uppgifter inom beredskapsområdet. I avvaktan på 
arbetsgruppens förslag har jag vid medelsberiikningen utgått från den 

organisation som regeringen beslutat den 25 juni 1981, dvs medel för 

sammanlagt 18 tjänster för beredskapsuppgifter. 

Enligt utredningen om socialstyrelsens beredskapsuppgifter skall social

styrelsen även fortsättningsvis krigsplacera sådan personal på vilken 

tillgången är begränsad inom riket som helhet eller som besitter speciella 

kunskaper som är viktiga i krig. Remissinstanserna har instämt i utredning

ens förslag i denna del. 

Registeransvaret enligt datalagen (1973:289) för hälso- och sjukvårdsper

sonalregistren ligger f.n. på socialstyrelsen. Dessa register används förutom 

för krigsplacering av den tjänstepliktiga personalen även för legitimations

och behörighetskontroll. Det finns enligt min mening inga bärande skäl för 

att ändra på ansvaret för registren. Det bör även fortsättningsvis ligga på 

socialstyrelsen. 

Jag har i min medelsberäkning utgått från att socialstyrelsen under 

budgetåret 1984/85 får medel för ett begränsat antal tjänster för att göra viss 

löpande uppdatering av hälso- och sjukvårdspersonalregistren. Dessa 

register har tidigare aktualiserats årligen efter en omfattande enkät till 

samtliga berörda personalkategorier. I avvaktan på att en utredning sker av 

frågan vilken omfattning dessa register bör ha samt om formerna för att hålla 

dem aktuella har medel för en mer omfattande uppdatering inte beräknats. 

Det finns inte heller skäl f.n. att ändra på driftorganisationen. Jag har i denna 

fråga samrått med chefen för civildepartementet. 

Jag har beräknat medel för vissa tjänster för att socialstyrelsen, bl.a. med 

uppgifter ur landstingens patientdatabaser som underfag, löpande skall 
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kunna följa och analysera utvecklingen av sjuklighet och vårdkonsumtion 

inom befolkningen. Vid sädana studier skall särskilt beaktas hälsoförhållan

den inom social- och yrkesgrupper med hög sjuklighet och stor risk för"tidig 

död. Jag har förutsatt att dessa tjänster finansieras genom en omprioritering 

av socialstyrelsens samlade resurser. 

Vid arhctarskyddsstyrelsen finns en s.k. bedömningsnämnd för damm

lunga inrättad. Denna nämnd är centralt organ för granskning av svårbe

dömda lungförändringar. Då nämndens huvudsakliga uppgifter ligger inom 

hälso- och sjukvårdsområdet bör huvudmannaskapet för nämnden överföras 

tiil socialstyrelsen fr.o.m. den 1 juli 1984. Jag har heriiknat medel härför. Jag 

har i denna fdga samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

Den omfattande kostnads- och volymutveckling som skett inom hälso- och 

sjukvården under de senaste decennierna ställer i det nuvarande samhiillse

konomiska läget stora krav på omprioriteringar och omfördelningar inom 

vårdområdet. Socialstyrelsen har en mycket viktig roll i uppföljningen av 

resursanvändningen inom hälso- och sjukvården. Jag har beaktat detta vid 
beräkningen av medel för konsulter. Jag ser denna förstiirkning som särskilt 

angelägen mot bakgrund av behovet att öka socialstyrelsens kompetens när 

det gäller bl.a. ekonomi. statistik och ADB. Riksrevisionsverket har i sin 

rapport Kostnadsutveckling och resursutnyttj~mde inom hälso- och sjukvår

den - en granskning av socialstyrelsens ansvar och uppgifter särskilt 

framhållit behovet av en sådan förstärkning. 

De satsningar som socialstyrelsen föreslagit för utrustning i samband med 

datorstödsprojektet. ny registreringsutrustning till redovisningscentralen 

samt minidator får finansieras inom ramen för styrelsens samlade resur

ser. 

Jag har räknat med ett begränsat huvudalternativ. Jag har vidare i min 

medelsberäkning förutsatt att tidskrifterna Socialnytt och Vigör fr.o.m. 

budgetfiret 1984/85 helt skall finansieras med avgifter. Jag har slutligen 

beräknat medel för en ny telefonväxel med 2 070 000 kr. samt räknat med en 

viss medelsbesparing till följd av rationaliseringsvinster i samband med ett 

sådant byte. 

Uikemedelsavdclningens andel i de gemensamma funktionerna vid 

socialstyrelsen kommer fr.o.m. budgetåret 1984/85 att finansieras från 

anslaget E 2. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 125 900 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialstyre/sen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 125 900 000 kr. 
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E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m 1 

1982183 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 Ny anslagskonstruktion. 

39 132 152 

40 188 000 
1 ()()()! 

74 

Farmacevtisk specialitet för i regel inte säljas utan att vara registrerad hos 

socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande kon

trolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen svarar en 

särskild läkemedelsavdelning (SLA) för granskning och analys av läkemedel 

m.m. Läkemedelsavdelningen utövar också kontroll av fabrikssteriliserade 

engångsartiklar för hiilso- och sjukvårdsändamål, radioaktiva läkemedel och 

naturmedel. 

Läkemedelsavdelningen iir lokaliserad till Uppsala. Vid liikemedelsavdel

ningen fanns den 1 juli 1983 144 tjänster. 

Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas mt:d 

registrerings- och årsavgifter. I enlighet härmed tas avgifter ut för farma

cevtiska specialiteter, nya indikationer för farmacevtiska specialiteter. 

naturmedel, fabrikssteriliserade engangsartiklar för hälso- och sjukvårdsän

damål, radioaktiva liikemedcl samt diabetestest, som utgör kostnadsfria 

förbrukningsartiklar enligt särskild förordning. 

Regeringen uppdrog den 19 juni 1983 åt socialstyrelsen att lämna in en 

anslagsframställning för budge!t1ret 1984/85 i programtermer enligt de krav 

som ställs på uppdragsmyndighetcr. I beslutet föreskrevs att regeringen även 

fortsättningsvis skall fastställa verksamhetens omfattning och avgifter för 

kontrollen samt ange behov av utrustning. 

Socialstyre/sen 

När det gäller verksamheten inom läkcmedelskontrollen har styrelsen 

prioriterat dels urvalsarbetet. dvs. arbetet med ansökningar om registrering 

av nya läkemedel, dels kontrollen av läkemedel som finns på marknaden. 

Prioriteringen av urvalsarbetethar inneburit att antalet balanserade ärenden 

har sjunkit till 352 vid slutet av budgetåret 1982/83. Detta innebär att 

balansen under fyra budgetår har minskat med en fjärdedel. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 har styrelsen redovisat ett 

huvudförslag om 45 842 000 kr. Av detta belopp är 2 569 000 kr. pris- och 

löneomräkning. Därutöver har socialstyrelsen redovisat ett alternativt 

förslag om ytterligare ca 2 milj.kr. 

Socialstyrelsen har föreslagit att verksamheten inom ramen för anslaget till 

den statliga kontrollen av läkemedel m.m. skall beskrivas enligt följande tre 

huvudprogram. 
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Program J. Läkemedel före registrering 

Programmet omfattar de verksamheter som ligger före en registrering av 

en farmacevtisk eller radiofarmacevtisk specialitet. Häri ingår arbetet med 

ansökningar om förskrivning av preparat på licens, ansökningar om klinisk 

prövning av läkemedel, godkännandet av ny indikation för sådan farmacev

tisk specialitet som redan har registrerats för viss indikation samt arbetet med 

registrering av farmacevtisk eller radiofarmacevtisk specialitet. 

Program 2. Läkemedel i användning 

Styrelsen föreslår att programmet skall omfatta arbetet med kontroll av 

registrerad farmacevtisk eller radiofarmacevtisk specialitet. Sådan kontroll 

sker utifrån medicinska. biologiska och farmacevtiska krav. I programmet 

ingår vidare den inspektionsverksamhet som omfattar bl.a. tillverkare, 

partihandel och apotek. Programmet föreslås även omfatta dels biverknings

kontroll, tillsynsverksamhet samt konsumtionsstudier, dels de informations

insatser som i första hand riktar sig till sjukhuspersonal och farmaeevter. 

För att registreringsbalansen skall kunna nedbringas ytterligare måste 

socialstyrelsen tillföras ytterligare resurser. Socialstyrelsen begär en resurs

förstärkning om 650 000 kr. 

Socialstyrelsen gör nu liksom tidigare bedömningen att efterkontrollresur

serna till följd av tidigare neddragningar inte kan skäras ned ytterligare. 

Socialstyrelsen anser det angeläget att det föreligger en beredskap för att 

omgående kunna utföra det vetenskapliga utrednings- och utvärdcringsar

bete som krävs för att bekräfta eller avfärda misstankar om allvarliga 

biverkningar. Mot denna bakgrund begär styrelsen förstärkta resurser till 

biverkningskontrollen med en tjänst som förste laboratorieläkarc. 

Genom den nordiska läkemcdclsnämndcn har gemensamma riktlinjer för 

registreringskrav för s.k. allergener, dvs. preparat för behandling och 

diagnostisering av allergiska sjukdomar utarbetats. Övriga nordiska länder 

har redan infört dessa riktlinjer. Styrelsen föreslår att dessa regler införs även 

i Sverige. Ett genomförande av förslaget medför effektivare och säkrare 

diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar samt förbättrade 

förutsättningar för svensk industri på exportmarknaden. För arbetet med 

registrering och kontroll av allergener fordras en resursförstärkning med 

650 000 kr. 

Program 3. Kontroll av andra produkter än läkemt:'del 

Programmet bör enligt styrelsen omfatta kontrollen av produkter vid sidan 

av liikemedel såsom fabrikssteriliserade engångsartiklar. för sjuk- och 

hälsovård, naturmedel, naturmedel för injektion. preventivmedel samt 

diabetestester. 
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Övrigt 

Socialstyrelsen föreslår att läkemedelsavdelningens anläggningstillgångar 

definieras som statskapital. Mot bakgrund av det låga värde utrustningen 

kommer att åsättas vid värderingstillfället, eftersom huvuddelen av utrust

ningen är avskriven, föreslår styrelsen att en successiv ökning av statskapi

talet sker genom att styrelsen medges finansiera denna ökning över 

avgifterna. Förslagsvis bör en årlig utökning ske av kapitalet med 

I milj. kr. 

Resultatutveckling 

Socialstyrelsens beräkning av resultatutvecklingen för budgetåret 1984/85 

för programmen l-3 framgår av följande tabell 

Verksamhet 1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Budgeterat Budget SLA 

Läkemedel före registreri11g 
Intäkter 4 338 4 301 4 381 
Kostnader 17 720 17 123 18 771 
Resultat -13 382 -12 822 -14 390 

2 Läkemedel i a11vändning 
Intäkter 38 017 38 816. 39 521 
Kostnader 23 807 23 886 26 187 
Resultat + 14 2 IO +14 930 +13 334 

3 Ko11troll a1· a11dra produkter 
ä11 läkemedel 
Intäkter I 992 2 006 2 900 
Kostnader 2 587 2 594 2 844 
Resultat 595 588 + 56 

4 Externt fina11sierad 
forskning m.m. 
Intäkter 801 I 115 I 000 
Kostnader 776 I 115 I 000 
Resultat + 25 + () + 0 

Summa intäkter 45 148 46 238 47 802 

Summa kostnader 44 890 44 718 47 802 

Rörelseresultat + 258 + 1520 ± 0 

Föredragandens överväganden 

För att underlätta en flexibel användning av resurserna och en smidig 

handläggning av registreringsärendena anser jag att verksamheten vid 

socialstyrelsens läkemedelsavdelning bör bedrivas enligt s.k. uppdragsmo

dcll. Jag föreslår därför en ändrad anslagskonstruktion fr.o.m. nästa 

budgetår. För verksamheten vid läkemedelsavdelningen gäller redan princi

pen om full kostnadsWekning för verksamheten genom det avgiftssystem som 
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tillämpas. För budgetåret 1984/85 räknar jag med en verksamhet av ungefär 

samma omfattning som under innevarande budgetår. Prioriterade områden 

för avdelningens verksamhet bör främst vara efterkontroll av redan 

registrerade läkemedel och registrering av nya läkemedel med högt 

medicinskt värde. De s.k. allergenpreparaten omfattas redan idag av 

läkemeddsförordningen (1962:701) och bör rymmas inom verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statlig kontroll av läkemedel m.m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 3. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 366 304 

3 341 000 

3 581 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1980 (prop. 

1978179:220, SoU 1979/80: 16, rskr 1979/80: 130). Nämnden har till uppgift att 

pröva ärenden enligt lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårds

personalen m.fl. Närmare bestämmelser för niimndens verksamhet återfinns 

i förordningen (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd. Nämnden består av ordförande och åtta andra ledamöter. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

1983/84 

14 

2 909 000 
(1998000) 

332 000 
100 000 

3 341 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Beräknad ändring 1984/85 

Nämnden 

+3 

+ 960 000 
( + 808 000) 
+ 35 000 
- 100 000 

+ 895 000 

Föredra
ganden 

+ 161 000 
(+ 109 000) 
+ 19000 
+ 60000 

+ 240000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd föreslår i sin anslagsframställning 

bl.a. följande: 

I. Pris- och löneomräkning + 186 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 67 000 kr. 

Besparingen måste inrymmas under tillgiingliga medel för löner. Det innebär 

att två tjänster måste hållas vakanta. Det medför i sin tur längre 

handläggningstider och ökade ärendebalanser. Den genomsnittliga hand~ 

läggningstiden för ett iirende uppgår f.n. till drygt ett år. 
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3. Nämnden yrkar medel för inrättande av tre tjänster, varav en för 

administrativa göromål ( + 417 000). Härutöver begär nämnden lönemedel 

till en handläggartjänst i högst F 19 som f.n. hålls vakant ( + 160 000). 

4. Nämnden begär en uppräkning av anslaget med sammanlagt 50 000 kr. 

för ökade kostnader för resor, utbildning av personalen m.m. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till ärendebalanserna och den ökande ärendetillströmningen 

har jag för budgetåret 1984/85 beräknat medel för att möjliggöra en 

avarbetning av den balans som f.n. finns. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 3 581 000 kr. Jag har härvid i övrigt utgått ifrån pris- och 

löneomräkning av anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälso- och !>juhårdens a11smrsniim11d för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 3 581 000 kr. 

E 4. Bidrag till S,jukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalisc-
ringsinstitut 

1982/83 Utgift 14 675 000 

1983/84 Anslag 17 025 000 

1984/85 Förslag 18 600 000 

Från anslaget utgår bidrag till Sjukvt1rdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja. 

samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliserings

verksamhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för 

institutet är staten och Landstingsförbundet (prop. 1967:68, SU 105, 

rskr 251). 

Bidragen utbetalas kvartalsvis i förskott. 

Föredragandens överväganden 

Enligt den överenskommelse som träffats mellan staten och Landstings

förbundet om finansieringen av Spri under åren 1984-1986 skall institutet 

bedriva sin verksamhet inom en ekonomisk totalram av 172.7 milj. kr. 

Under åren 1984 och 1985 skall staten svara för bidrag med 17. 7 milj. kr resp. 

18.9 milj. kr. För budgetåret 1984/85 bör anvisas 18 600 000 kr. för statens 

bidrag till institutets verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sjukvårdens- och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitlll för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 18 600 000 kr. 
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E 5. Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av läkemedclsbi-

verkningar. 

1982/83 Utgift 1074324 

1983/84 Anslag I 297 000 

1984/85 Förslag I 384 000 

Från anslaget utgår bidrag till driften av de operativa delarna av 

verksamheten vid världshälsovårdsorganisationens enhet för läkemedelsbi

verkningar (WHO Drug Monitoring Centre) som fr.o.m. den I januari 1978 

har förts över till Sverige och verkar som ett WHO Collaborating Centre. 

Verksamheten bedrivs i stiftelseform. 

1983/84 Beriiknad ändring 1984185 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Styrelsen för stiftelsen 

5 

I 216000 
( 762 000) 

81 000 

1297 000 

Stiftelsen 

+112 

+ 395 000 
(+ 278 000) 
+ 25 000 

+ 420 000 

Föredra
ganden 

+ 70 000 
(+ 27 000) 
+ 17000 

+ 87000 

Verksamhetens omfattning har ytterligare vuxit under budgetåret 1982/83 

och fler bivcrkningsrapporter än tidigare har kommit in och bearbetats. drygt 

58 000. Det innebär en ökning av databasen med drygt 24%. Databasen 

innehöll den 1 juli 1983 ca 303 000 rapporter med medicinsk information 

rörande iakttagna läkemedclsbiverkningar. 

Styrelsen föreslär i sin anslagsframst@ning bl.a. följande: 

I. Huvudförslag 28 000 kr. Det föreskrivna huvudförslaget innebär att den 

pågående uppbyggnaden av verksamheten vid centret motverkas. 

2. Pris- och löneomriikning m.m. + 121 000 kr. 

3. För att lösa ledningsfrågan vid centret föreslår styrelsen att en halv 

professur i klinisk farmakologi finansieras av centret ( + 200 000 kr.). I övrigt 

har styrelsen ej funnit underlag för andra förslag om resursförshirkningar iin 

vad som följer av driftfunktionen och den allmänna kostnadsutvecklingen vid 

centret. 
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Föredragandem Öl'en-'iiganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 1 384 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår-riksdagen 

att till Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av 

/iikemedelsbi1'erkningar för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 1 384 000 kr. 

E 6. Statens rättskemiska laboratorium 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 193 665 

18 504 000 

19 059 000 

Statens rättskemiska laboratorium (SRL), som numera är förlagt till 

Linköping, har till uppgift att utföra undersökningar av rättskemisk och 

blodgruppsserologisk art samt att bedriva annan hithörande verksamhet med 

praktiskt och vetenskapligt syfte. Laboratoriet är uppdelat på en kemisk och 

en blodgruppsserologisk avdelning. 

Den kemiska avdelningens alkoholsektion ligger t.v. kvar i Stockholm. 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Uppdragsverksamhet 
Engångsanvisning 

Summa 

Inkomster vid laboratoriet 
som redovisas p5 budgetf'ns 
inkomstsida 

1983/84 

96 

16 752 000 
(12 736000) 

I 647 000 

105 000 

18 504 000 

8 500 000 

1 Inkl. L-ATF år IWC: exkl. L-ATF ar 1983. 

Socialstyre/sen 

13eriiknad ändring 1984/85 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

+ 559 000 + 591 000 1 

( + 368 500) (+ 444 000)1 
+ 85 000 + 68 000 
+ 1000 + I 000 
- 105 000 - 105 000 

+ 540 000 + 555 000 

+ 400 000 + 400000 

Antalet analyser vid den toxikologiska avdelningen har ökat något under 

senare år. Analyserna har efter hand blivit allt mer omfattande samtidigt som 

kraven pä undersökningarnas kvalitet har ökat. Den särfinansierade 

verksamheten med analys av narkotika i urinprov från personer som är 
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intagna på kriminalvårdsanstalter har mellan åren 1981 och 1982 ökat med 

47%. Antalet ärenden vid alkoholsektionen har under de senaste åren varit i 

stort sett oförändrat. 

Antalet faderskapsärenden för basundersökning ökade något jämfört med 

år 1980. Antalet ärenden för utvidgad rättsgenetisk undersökning har ökat 

betydligt mellan åren 1981 och 1982. Även de kliniska utredningarna har 

ökat under det senaste året. 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

I. Pris- och löneomräkning m.m. + 645 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 389 000 kr. 

Styrelsen är f.n. inte beredd att i detalj precisera på vilket siitt besparingen 

enligt huvudalternativet skall genomföras. 

3. Medel för miljöförbättrande åtgärder bör anvisas utöver huvudförsla

get. Kostnaderna för dessa beräknas till totalt 143 000 kr. 

4. Styrelsen har i en särskild framställning hemställt om att under en 

treårsperiod få bedriva försöksverksamhct med intiiktsfinansierad uppdrags

vcrksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Statens rättskemiska laboratorium bör ges möjlighet att bedriva intäkts

finansierad uppdragsverksamhet. En särskild anslagspost bör inrättas för 

ändamålet. 

En särskild utredare har tillkallats för att utreda frågan om det 

rättsmcdicinska, rättskemiska och kriminaltekniska undersökningsväsen

dets organisation. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen föreslår jag att anslaget tas upp med 19 059 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 19 059 000 kr. 

E 7. Statens rättsläkarstationer 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

17 630 390 

17 371 000 

19 664 000 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedi

cinska undersökningar av olika_ slag såsom obduktioner, undersökningar av 

misshandlade eller för brott misstänkta personer samt laboratoricundersök

ningar. Rättsliikarstationerna är understäl\da socialstyrelsen. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göte

borg och Umeå. 

6 Riksdagen 19133184. I sam/. Nr 100 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 66 1/2 3 1/2 

Anslag 
Förvaltningskostnadcr 14 334 000 + 877 000 + 817 0001 

(därav lönekostnader) (11995000) (+ 774 OUO) (+ 680 000) 
Lokalkostnader 3 037 000 + 126 000 + 126 000 
Engångsanvisning +I 861000 + I 350 000 
Särskilda inventarie- + 600 000 

medel 
Summa 17 371 000 + 3 464 000 + 2 293 000 

I Inkl. L-ATF itr 1982; cxkl. L-ATF år 1983. 

Socialstyre/sen 

Med hänsyn till rättsmedicinens karaktär - framför allt att verksamheten 

styrs av förrättningar begärda av andra myndigheter - och att verksamheten 

genom tidigare års snabba ökning av antalet förrättningar med blott 

obetydlig personalökning redan är hårt rationaliserad är det inte möjligt att 

minska anslaget med 2% årligen. Om besparingar skall kunna göras måste 

antingen författningsändringar genomföras som minskar efterfrågan på 

rättsmedicinsk service eller beslut fattas om att någon av de mindre 

stationerna skall avvecklas. 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Styrelsen föreslår att huvudförslaget ej genomförs ( + 358 000 kr.). 

2. Pris och löneomräkning m. m. +I 003 000 kr. 

3. l relation till verksamhetens omfattning och antalet läkartjänster vid 

övriga enheter är läkartjänststaten i Uppsala otillräcklig. En av styrelsen 

inrättad extra avdelningsläkartjänst bör därför tillföras stationen i Uppsala 

inom ramen för löneomräknat anslag. 

4. Verksamhetens omfattning och svårigheter att klara den ökade 

verksamheten vid sjukdom. semester m.m. har sedan flera år gjort det 

nödvändigt för styrelsen att inom ramen för befintliga medel inrätta en tjänst 

som assistent vid stationen i Lund, en halvtidstjänst som ohduktionsassistent 

och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid stationen i Uppsala och en 

halvtidstjänst som laboratorieassistent vid stationen i Linköping. Styrelsen 

hemställer att dessa av socialstyrelsen inrättade extra tjänster förs över till 

ordinarie personalstat inom ramen för pris- och löneomräknat anslag. 

Socialstyrelsen beräknar vidare medel för arvode till en odontologvikarie 

inom anslagsramen. 

5. Särskilda inventariemedel m.m. för bibehållen verksamhet bör återin

föras ( + 600 000 kr.). 
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6. För miljöförbättrande ombyggnad av rättsläkarstationen i Solna behövs 

en engångsanvisning för inredning och utrustning ( + 1 861 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 19 664 000 kr. Jag har härvid utgått ifrån pris- och löneomräk

ning av anslaget. Av anslaget avser 1 350 000 kr. engångsanvisning för 

inredning och utrustnfog vid ombyggnad av statens rättsläkarstation i 

Solna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 19 664 000 kr. 

E 8. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

66 450 035 

71 001 000 

75 234 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 

kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift är att utföra 

rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt personun

dersökningslagen av häktade och icke häktade personer misstänkta för brott. 

Vidare bedrivs viss vård samt rättspsykiatrisk forskning och utbildning. 

Det rättspsykiatriska undersökningsväsendet har socialstyrelsen som 

chefsmyndighet. 

Rättspsykiatriska stationer finns i Linköping, Örebro och Umeå. Rätts

psykiatriska kliniker finns i Huddinge, Uppsala, Lund och Göteborg. 

Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat. 

Lokalerna utnyttjas f.n. för den rättspsykiatriska stationens verksamhet samt 

av Västerbottens läns landstingskommun. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Persona/l 296 

Anslag 
Utgifter 
Förvaltningskostnader so 838 ()()() + 1817000 + 1659000 

(därav lönckostnadcr2) 43 343 000 + 1436000 
Lokalkostnader 10 849 000 + 2 256000 + 413 000 
Ersättning enl. vissa 

avtal 9 369000 +I 971 000 + 2 161 000 
Summa utgifter 71056000 + 6044 000 + 4 233000 

Inkomster 
Uppbördsmedcl 55 000 

Nettoutgifter 71 001 000 + 6044 000 + 4 233 000 

I Umeåstationens tjänster ej upptagna. (Upphör när kliniken i Umeå tas i bruk). 
2 Exkl. löner till städpersonal. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 6 044 000 kr. 

2. Styrelsen hemställer att huvudförslaget inte tillämpas. 

3. Från anslagsposten Ersättning enligt vissa avtal täcks andra omkostna

der än lokalkostnader vid de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna 

enligt de avtal som träffats eller kommer att träffas med vederbörande 

landstingskommun eller kommun. Beträffande kliniken i Umeå skall dock 

den totala driftkostnaden belasta anslagsposten. 

4. Inkomsterna från försäljning av terapialster beräknas för budgetåret 

1984/85 till 55 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Regeringen uppdrog den 20 april 1979 åt socialstyrelsen att utreda vad som 

kan göras för att effektivisera det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. 

Uppdraget redovisades till regeringen i rapporten Effektivisering av 

rättspsykiatrin (socialstyrelsen 1980-04-09). Med anledning av utredningens 

resultat uppdrog regeringen i beslut den 9 oktober 1980 åt socialstyrelsen att 

bl.a. stänga en avdelning vid den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge tills 

vidare. 

En siirskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat ett planerings

underlag, "Förslag till rättspsykiatrisk regionvård", som överlämnats till 

socialdepartementet. En av huvudpunkterna i förslaget är att ansvaret för 

rättspsykiatriska undersökningar samordnas med vårdansvaret för motsva-
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rande patientkategorier inom allmänpsykiatrin. Enligt förslaget kan vård

platserna på ett helt annat sätt än f.n. flexibelt användas för såväl 

undersökningar som vård. Därigenom ökar kapaciteten väsentligt inom 

rättspsykiatrin. Förslaget har remissbehandlats och bereds inom regerings

kansliet. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 75 234 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 75 234 000 kr. 
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I<'. Omsorg om barn och ungdom 

Barnomsorgen intar en central plats i samhällets service till barnfamiljer

na. Följande sammanställning visar utvecklingen av antalet barn i den 

kommunala barnomsorgen från år 1960 samt det för åren 1983, 1984 och 1985 · 

beräknade antalet enligt kommunernas utbyggnadsplaner. 

År Antal barn 

(31 dec.) daghem fritids- familjedaghem sammanlagt 
hem 0-6 år 7-12 år antal barn 

1960 10 300 2 400 4000 16700 
1965 Il 900 3 000 8000 22 900 
1970 33 000 6 500 32000 71500 
1975 73 700 23 500 67 300 164 500 
1980 129 100 48 800 90200 35 000 303 100 
1981 139 800 54 900 91 500 40000 326 200 
1982 149 100 60900 97 500 43 800 351 300 
19831 155 800 62 600 100 500 44600 363 500 
19841 165 800 66900 102 300 45 IOO 380 100 
19851 173 300 72 800 104 100 45 200 395 400 

1 Beräknat 

Den tidigare socialdemokratiska regeringen träffade år 1975 en överen

skommelse med Svenska kommunförbundet om en omfattande utbyggnad 

av barnomsorgen i daghem och fritidshem. Överenskommelsen, som också 

innefattade förslag till ett nytt statsbidragssystem, förelades riksdagen i en 

särskild proposition. På grundval härav fastställde riksdagen genom beslut 

våren 1976 att 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser 

skulle börja byggas under femårsperioden 1976-1980 (prop. 1975/ 

76:92, SoU 28, rskr 219). Det av riksdagen samtidigt beslutade nya statsbi

dragssystemet utformades så att det skulle underlätta för kommunerna att 

genomföra den beslutade utbyggnaden. Riksdagen beslutade samtidigt om 

en allmän målsättning för utbyggnaden av barnomsorgen som innebar att alla 

barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt barn med behov av 

särskilt stöd, skulle kunna beredas plats inom den kommunala barnomsorgen 

inom en tioårsperiod. I verkligheten har omkring två tredjedelar av 

utbyggnaden under planperioden 1976-1980 genomförts. 

Statsbidrag till driften av daghem utgick (före slutlig uppräkning) under år 

1983 med 22 450 kr. per plats och för fri tidshem med 11 225 kr. För 

familjedaghem utgick statsbidrag med 35 % av kommunernas bruttokostna

der för verksamheten. Härtill kom ett grundbelopp som för barn i 

förskoleåldern utgick med 4 000 kr. För barn i skolåldern utgick grundbe

loppet med hälften av det belopp som nämnts för förskolebarn. 

Statsbidragen har årligen räknats upp med hänsyn till den genomsnittliga 

löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. I april 1984 görs den slutliga 

regleringen av bidragsbeloppen för år 1983. 

antal barn i 
<leltidsgrupp 

38 400 
52 JO() 
82 900 

115 700 
104 700 
95 IOO 
92000 
90000 
90000 
90000 
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På förslag av den borgerliga regeringen beslutade riksdagen den 25 

november 1981 om ett ändrat statsbidragssystem för barnomsorgen (prop. 

1980/81:205, SoU 1981/82: I, rskr 38). Det nya bidragssystemet skulle träda i 

kraft den l januari 1983. 

Detta bidragssystcm skulle ha inneburit minskade bidrag till kommunerna 

motsvarande ca 575 milj. kr. 

Riksdagen upphävde hösten 1982 i enlighet med den nya socialdemokra

tiska regeringens förslag sitt tidigare beslut. (prop . .1982/83:55, SoU 12. 

rskr lllO). Detta innebar en återgång till gällande statsbidragsbestämmelser 

under år 1983. I propositionen meddelade regeringen att förslag om ett 
förändrat statsbidragssystem skulle föreläggas riksdagen efter överläggning

ar med Svenska kommunförbundet. 

Regeringens förslag till nytt statsbidragssystem förelades riksdagen hösten 

1983 och riksdagen beslutade den 7 december 1983 om nya regler för 

statsbidrag till barnomsorgen (prop. 1983/84:9, SoU 12, rskr 43). 

Syftet med de nya reglerna är att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
tillgängliga resurser och att begränsa den automatiska ökningen av statsbi

dragen utan att de pedagogiska och sociala målen åsidosätts. Barnomsorgen 

är en kommunal uppgift. Genom det nya bidragssystemet markeras 
kommunernas frihet och ansvar när det gäller att anordna verksamheten på 

ett sätt som bäst svarar mot de lokala förutsättningarna utan att de kvalitativa 

målen eftersätts. Detta sker bl.a. genom att ytnormerna för dag- och 

fritidshem slopas. 

Riksdagen har i samband med behandlingen av förslaget uttalat att 

regeringen med förtur bör slutföra arbetet med en av riksdagen begärd 

utbyggnadsplan för barnomsorgen så att den kan framläggas för riksdagen 

under innevarande riksmöte. 

En arbetsgrupp har nyligen tillsatts som skall analysera barnomsorgens 

utveckling såväl ur kvalitativ som kvantitativ synpunkt. En viktig uppgift blir 

därvid att analysera effekterna av det nya bidragssystemet vad gäller 

möjligheterna att bereda fler barn plats inom den kommunala barnomsor

gen. Erfarenheterna hittills visar att en del av nyefterfrågan på platser inom 

barnomsorgen kommer att tillgodoses genom en bättre användning av 

befintliga resurser. Den fortsatta utvecklingen härvidlag kommer att få stor 

betydelse. Hänsyn härtill bör tas vid överväganden om en ny utbyggnadsplan 

för barnomsorgen. Därför kan jag inte nu precisera vid vilken tidpunkt jag 

kan återkomma i denna fråga. 

Det nya statsbidraget utformas som ett bidrag per inskrivet barn i daghem, 

fritidshem och familjedaghem kombinerat med ett bidrag per årsarbetare i 

daghem och fritidshem. Ett särskilt bidrag utgår för barn med behov av 
särskilt stöd beräknat i förhållande till antalet inskrivna barn i daghem och 

fritidshem. Vidare vidgas bidragsgivningen till att även omfatta den öppna 

förskolan. Följande bidragsbelopp gäller fr.o.m. den 1 januari 1984. 
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a) Daghem 
för varje barn inskrivet heltid (minst 7 tim/dag) 
för varje barn inskrivet deltid (mellan 4 och 7 lim/dag) 

h l Fri tidshem; för varje inskrivet barn 
c) Bidrag per ärsarbetarc i daghem uch fritidshem 
d) Familjedaghem 

för varje barn inskrivet heltid (minst 7 timidag) 
för varje barn inskrivet deltid (mindre än 7 timidag) 

e) Öppen förskola; per enhet 
f) Barn mL'd behov av särskilt stöd: 

Hidrag för vart IO:c inskrivet barn i daghem och 
fri tidshem 

22 000 kr 
11 000 kr 
7 000 kr 

30 000 kr 

15 000 kr 
7 501) kr 

50 000 kr 

6 000 kr 

88 

Bidrag per inskrivet harn i daghem och fritidshcm kan även utgå för 

verksamhet som har annan huvudman än kommunen under förutsättning att 

daghemmet eller fritidshemmet finns angivet i kommunens harnomsorgsp

lan. Diirutöver kan under vissa förutsättningar utgå bidrag för en årsarbetare 

per avdelning i daghem och fritidshem som drivs i enskild regi. 

Vidare avsiitts årligen 30 milj. kr. för utveckling och förnyelse av 

barnomsorgen. Dessa medel fördelas av regeringen efter ansökan hos 

socialdepartementet. Inom socialdepartementet förbereds information om 

användningen av de nya medlen. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nästa budgett1r 

beräknas till sammanlagt 6 515 milj. kr .. vilket jiimfört med innevarande 

budgetilf innebär en anslagsökning med ca 195 milj. kr. Härtill kommer 

medel fr{m bostadshuvudtiteln som utgår i form av statliga bostadslän till 

förskolor och fri tidshem. 

Statsbidragssystemet finansieras genom socialavgiften från arbetsgivare 

och egenföretagare. Den andel av denna avgift som avser barnomsorgen 

utgör 2.2<;(, av löneunderlaget. 

Statistiska centralbyrän genomförde kring årsskiftet 1982/83 pi\ socialde

partementets uppdrag en efterfrageundcrsökning som underlag för barnom

sorgsplaneringen. Denna visade bl.a. att ca 345 000 barn har plats inom den 

kommunala barnomsorgen. Ytterligare 88 000 platser eftcrfragas enligt 

undersökningen inom barnomsorgen för förskolebarn. varav 60 000 i 

daghem, 27 000 i familjedaghem och l 000 i annan form av kommunal 

barnomsorg. För barn i åldern 7-10 år cfterfragas ytterligare 27 000 platser, 

varav 24 000 i fri tidshem. och 3 000 i familjedaghem. 

Socialstyrelsen har i enlighet med sin utvecklingsplan för barnomsorgen 

nyligen presenterat ett förslag till pedagogiskt program för förskolan. Detta 

program kommer att remissbehandlas under våren 1984. Vidare räknar 

~ocialstyrclsen med att under år 1984 fullfölja regeringens uppdrag (1981-

12-17) att sammanställa erfarenheter och finna modeller för verksamheten 

inom barnomsorgen som är anpassade till morgondagens behov av en god 

barnomsorg. 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag i en rapport redovisat sin 
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forsknings- och försöksverksamhet samt ett förslag till plan för den fortsatta 

forsknings- och försöksverksamhcten inom barnomsorgsområdet. Regering

en har i en skrivelse till riksdagen (1983/84:11) den 22 september 1983 

redovisat dels socialstyrelsens rapport dels den forsknings- och försöksverk

samhet som bedrivs inom högskolan. Skrivelsen har behandlats av riksdagen 

(SoU 1983/84: 11, rskr 42). 

Ett särskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspråksträning för 

invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sexåringar som deltar i 

hemspråksträning som anordnas av kommunen. För varje bidragsberättigat 

barn som deltar i grupp där hemspråksträning bedrivs minst fyra timmar per 

vecka utgår bidrag med 3 050 kr. för år 1983. Detta bidrag har varit anknutet 

till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. Som ett led i regeringens 

arbete att minska inflationsförväntningarna föreslås i enlighet med riksda

gens beslut i anledning av prop 1982/83: 150 vissa förändringar i fråga om 

uppräkningen av statsbidraget till hemspråksträning i förskolan. Jag 

[1terkommer till detta vid min anmiilan av anslaget. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan har fortsatt. I början av år 1982 faP.ns 

det 371 öppna förskolor i 143 kommuner i landet. Fram till år 1985 kommer 

enligt kommunernas barnomsorgsplaner ytterligare ca 150 sådana förskolor 

att inrättas. Den öppna förskolan har visat sig spela en väsentlig roll i 

striivandena att skapa sociala kontakter mellan människor i bostadsområ

dena. Den utgör ofta en bas för arbetet med föräldrasamverkan och 

föräldrautbildning och är ett stöd för dagbarnvårdarna i deras arbete. Öppna 

förskolan blir fr.o.m. den l januari 1984 en statsbidragsberättigad verksam

het. 

En utvecklings- och försöksverksamhet inom förskoleområdet bedrivs 

bl.a. under socialstyrelsens ledning i anslutning till de reformer som har 

beslutats under senare år. Denna avser bl.a. utformningen av verksamheten 

inom daghemmen, uppsökande verksamhet bland barn i förskoleåldern, 

åtgärder för barn med behov av särskilt stöd och stimulans, familjedaghem, 

föräldrautbildning och öppen förskoleverksamhet. Häri ingår bl.a. försök 

med mångsidigt användbara förskolor och fritidshem (MAFF-projektet) 

som bedrivs i samverkan mellan socialstyrelsen och byggforskningsrådct. 

Under åren 1982-1983 har en rad forskningsrapporter lämnats från detta 

projekt. Slutrapportering väntas inom kort. 

En kommittc har tillkallats för att se över fritidshemvcrksamheten för 

yngre skolbarn (S 1982:08). Kommitten skall se över de frågor som gäller 

verksamhetens innehåll, organisation och samordning med övrig verksam

het. Kommitten skall därvid bl.a. överväga i vilka former samverkan mellan 

fri tidshem och skola kan ske. Vidare skall kommitten se över det 

pedagogiska programmet för fritidshemsverksamheten. 

Ett särskilt bidrag utgår under nionde huvudtiteln för ferieverksamhet 

inom ungdomsorganisationerna. Bidraget fördelas av statens ungdomsråd 

efter samråd med socialstyrelsen. 



Prop." 1983/84: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 90 

En särskild kommitte (U 1981:01) ser över frågan om samverkan mellan 

förskola och skola. i första hand genom en utvärdering av den försöksvcrk

samhet som har bedrivits eller som fortfarande bedrivs. Kommitten skall 

vidare enligt siirskilda tilläggsdircktiv förutsättningslöst överväga de för- och 

nackdelar som är förknippade med en sänkt skolpliktsålder. 

Statistiska centralbyrån (SCB) fick i samband med internationella 

barnåret år 1979 i uppdrag att undersöka orsakerna till de sjunkande 

födelsetalen i landet. SCB har därvid utarbetat en kunskapsöversikt Barn -

behov eller börda (1979) och en studie av befintlig statistik Få barn (1980). 

Resultaten av en intervjuundersökning bland 5 000 kvinnor i landet 

redovisas i rapporten Kvinnor och barn (1982). En rapport har även utgivits 

på engelska Fertility of Swedish women bom 1927-1960 (1983). Under år 

1984 avser SCB ge ut rapporterna Arbete och barn, Ha barn samt Familj och 
barn. 

Det insamlade materialet ger en bred belysning i frågor som gäller 

kvinnors livshistorik och samband mellan arbetsliv. familjeliv och barnafö

dande. Det ger också ett informationsunderlag inom det demografiska 

området. vilket också har givit upphov till ett stort antal forskningsprojckt i 
Sverige. 

I det fortsatta arbetet kommer SCB dessutom att på uppdrag av 

socialdepartementet göra en enkätundersökning bland män om deras syn på 

orsakerna till de låga födelsetalen. 

I december 1983 publicerade enheten för politisk planering i statsrådsbe

redningen boken ''BARN?". f boken belyser en rad författare, forskare och 

debattörer befolkningsfrågan. 

På grundval av förslag från barnomsorgsgruppen (S 1973:07) har riksda

gen godkänt allmänna riktlinjer för en allmän föräldrautbildning kring 

barnets födelse. Denna genomförs successivt i landstingens regi fr.o.m. år 

1980. I betänkande (SOU 1980:27) Barn och Vuxna, har barnomsorgsgrup

pen behandlat frågan om föräldrautbildning under förskole- och skolåldrar

na samt föräldrautbildning som når alla i samhället. Betänkandet har 

remissbchandlats. 

I samband med utredningsarbetet har olika försök påbörjats i kommuner 

och landsting för att praktiskt pröva föräldrautbildningens innehåll, utform

ning och organisation. Försöksverksamheten stöds genom bidrag från 

allmänna arvsfonden och bedrivs inom olika studieförbund, mödrahälsovår

den. BB, barnhälsovården, förskolan och skolan. 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utarbeta närmare förslag 

om hur föräldrautbildningen skulle kunna göras tillgänglig för invandrarfö

räldrar. Socialstyrelsen har under hösten 1981 redovisat sina uppdrag i 

rapporten Föräldrautbildning i ett mångkulturellt samhälle. 

Som ett led i genomförandet av en allmän föräldrautbildning har Statens 

handikappråd haft i uppdrag att i samarbete med socialstyrelsen, Landstings

förbundet, Svenska kommunförbundet och handikapporganisationerna 
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utforma förslag till rutiner för den första informationen till föräldrar som fått 

barn med handikapp. Rådet har i februari 1982 till regeringen överlämnat en 

rapport. Materialet avses bl.a. kunna utnyttjas i såväl grundutbildning som 

fortbildning. 

Barnmiljörådet inrättades den 1 juli 1980 som ett självständigt centralt 

organ med uppgift att samordna frågor som rör barns miljö och barnsäker

het. Rådet har bl.a. bildat en referensgrupp för barnsäkerhetsfrågor för att få 

en samordning av insatserna inom barnsäkerhetsområdeL Vidare har 

informationsmaterial 111.m. utarbetats rörande barn och trafik, miljö- och 

lekmaterial i förskolan, barns boendemiljö, barnavårdscentralernas väntrum 

samt barn och samhällsplanering. Rådet har även påbörjat en kartläggning 

av den forskning som bedrivs i barnmiljö- och barnsäkerhetsfrågor. 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) inrättades som 

en självständig central myndighet den I juli 1981. Nämnden övertog därvid 

de uppgifter som tidigare handlagts av socialstyrelsens nämnd för interna

tionella adoptionsfrågor, dvs. att underlätta adoption i Sverige av utländska 

barn samt att utöva tillsyn över och informera om verksamheten. 

Vidare övertog nämnden från socialstyrelsen uppgiften att auktorisera 

ideella organisationer som arbetar med internationella adoptionsfrågor samt 

frågan om prövning och godkännande av utländska beslut om adoption. För 

närvarande finns sju ideella organisationer som har auktorisation att bistå vid 

internationell adoption. De organisationer som erhållit auktorisation kan 

efter beslut av NIA beviljas statsbidrag inom ramen för NIA:s anslag. 

Drygt 5 000 svenska familjer har medgivande från socialnämnd att ta emot 

barn för adoption. Sedan början av 1970-talet har det kommit sammanlagt 

ca 20 000 barn från ett 30-tal olika länder utanför Norden till Sverige för 

adoption. De flesta barnen har kommit från Asien och Latinamerika. 

Under de senaste åren har mellan I 500 och 1 700 barn anlänt till Sverige 

varje år. Ca 30 % av antalet barn som under år 1981 kommit till Sverige för 

adoption har förmedlats utan hjälp av de auktoriserade ideella organisatio

nerna. Under år 1982 har andelen minskat till 22 %. 
Andelen adoptioner som sker utan medverkan av auktoriserade organi

sationer har minskat men fortfarande utnyttjar många svenska familjer 

enskilda kontakter i utlandet i stället för en auktoriserad organisation. I den 

mån den enskilda kontakten i utlandet inte är tillförlitlig kan detta innebära 

risker. NIA har i en framställning till socialdepartementet uppmärksammat 

dessa problem och därvid föreslagit att de enskilda adoptionerna i likhet med 

vad som gäller bl.a. i övriga nordiska länder bör regleras. 

Frågan om verksamheten med internationell adoptionshjälp och behovet 

av åtgärder för att motverka olagligt och olämpligt genomförda adoptioner 

av utländska barn har behandlats i en särskild promemoria från socialdepar

tementet (Os S 1983:14) Internationella adoptioner. I promemorian disku

teras olika möjligheter att komma till rätta med dessa missförhållanden. 

Bl.a. föreslås att NIA får till uppgift att pröva frågan om medgivande för 



Prop. 1983/84:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 92 

sökande som önskar ta emot ett utländskt barn för adoption. Förslaget 

innebär att privata adoptioner fortfarande skall vara möjliga, men att de skall 

ske under mer kontrollerade former än hittills. Förslaget innebär också att 

NIA skall få en parlamentarisk sammansättning och att NIA skall få ta ut en 

avgift för varje ansökan om medgivande. Ett alternativt förslag som 

diskuteras i promemorian är att kommunen genom en särskild kontroll hos 

NIA undersöker lämpligheten hos de kontaktvägar för adoptioner som inte 

förmedlas via auktoriserade organisationer. 

Promemorian remissbehandlas f.n. 

F 1. Bidrag till kommunal barnomsorg 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 553 947 8051 

6 320 000 0001 

6 515 000 000 

1 Inkl. förslagsanslagcn Bidrag till driften av förskolor och fritidshem och Bidrag till 
kommunala familjedaghem. 

Riksdagen beslutade den 7 december 1983 om ett nytt statsbidrag för 

barnomsorgen (prop. 1983/84:9, SoU 12, rskr. 43). 

Statsbidrag för kommunal barnomsorg lämnas fr.o.m. den 1 januari 1984 

för inskrivna barn i följande omsorgsformer och med följande belopp. 

Daghem 
Inskrivna minst 7 tim. 
Inskrivna 4-7 tim. 

Fritidshem 

Familjedaghem 
Inskrivna minst 7 tim. 
Inskrivna mindre än 7 tim. 

Bidrag per barn 
kr. 

22000 
11 000 

7 000 

15000 
7 500 

Vidare lämnas statsbidrag med 30 000 kr.lår för varje helårsarbetare som 

är direkt sysselsatt i barngrupp i daghem och fritidshem. 

För öppen förskola lämnas ett statsbidrag med 50 000 kr. per enhet. För 

barn med behov av särskilt stöd lämnas statsbidrag med 6 000 kr ./år för varje 

tiotal barn som är inskrivna i daghem eller fritidshem. 

Till kommunen lämnas statsbidrag även för barn inskrivna i daghem eller 

fritidshem som drivs av annan än kommunen under förutsättning att 

verksamheten är upptagen i kommunens barnomsorgsplan. Statsbidrag 

lämnas med samma belopp och efter samma tidsregler som gäller för 

kommunala daghem och fritidshem. Därutöver kan bidrag lämnas för en 

årsarbetare per avdelning. 
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Statsbidragen beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Förskott lämnas 

med 75 % av statsbidraget för året före bidragsåret. Förskottet betalas ut 

med en fjärdedel i vardera april. juli och oktober under bidragsåret samt i 

januari året efter bidragsåret. Slutavräkning sker i april året efter bidrags

året. 

För 1984 års verksamhet gäller särskilda övergångsregler som är gemen

samma för bidragen till kommunal barnomsorg och social hemhjälp. 

Kompensation utgår då till de kommuner som, jämfört med de tidigare 

bidragsreglerna, skulle få en minskning av de totala bidragen till den del 

minskningen överstiger 10 öre per skattekrona. På motsvarande sätt 

innehålls en ökning av statsbidraget till den del ökningen överstiger 10 öre 

per skattekrona. 

Vidare avsätts inom ramen för statsbidrnget till barnomsorgen årligen 

30 milj.kr. för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete. Dessa medel fördelas 

efter beslut av regeringen. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet enligt för år 1983 gällande 

statsbidragssystem utifrån en preliminär sammanställning av kommunernas 

barnomsorgsplaner för år 1983. 

Socialstyrelsen anser det angeläget att betona det stora behovet av fortsatt 

utbyggnad av daghem och fritidshem. Fr.o.m. år 1983 kommer en 

intensifierad översyn att ske av metodiken i arbetet med barnomsorgspla

nerna. 

Socialstyrelsen har nyligen redovisat ett förslag till pedagogiskt program 

för förskolan samt kommer att inhämta synpunkter på detta i en bred 

remissomgång. Vidare påbörjas arbetet med ett pedagogiskt program för 

fritidshemsverksamheten i samarbete med fritidshemskommitten. 

Socialstyrelsen räknar med att under år 1984 fullfölja regeringens uppdrag 

( 1981-12-17) att sammanstiilla erfarenheter och finna modeller för verksam

heten inom barnomsorgen som är anpassade till morgondagens behov av en 

god barnomsorg. 

I en till regeringen redovisad plan för forsknings- och utvecklingsarbete 

inom barnomsorgen har styrelsen föreslagit två delprogram. ett för forskning 

och ett för lokalt utvecklingsarbete. I detta sammanhang pekar även 

styrelsen på behovet av fortbildning. 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget för förskolekonsulenter för synska

dade överförs till socialdepartementets huvudtitel. Styrelsen påpekar även 

att ansvarsfördelningen för hörselskadade och döva barns förskolevistelse är 

oklar. Vidare är enligt styrelsens bedömning organisationen och resurserna 

för talvård i förskolan bristfällig. 
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Föredragandens överväganden 

Det av riksdagen nyligen beslutade nya statsbidragssystemet för barnom

sorgen innebär förenklingar och skapar möjligheter för en bättre anpassning 

av barnomsorgen till de lokala förhållandena i kommunerna. Den statliga 

styrningen i form av en särskild ytnorm för bestämmande av antalet platser i 

dag- och fritidshem tas bort. Samtidigt sker satsningar på ett förnyelsearbete i 

olika former. 

Socialstyrelsen har nyligen presenterat förslag till ett pedagogiskt program 

för förskolan. Vidare förväntas inom kort en redovisning från socialstyrelsen 

av styrelsens arbete med att bl.a. finna nya modeller för barnomsorgsverk

samheten. 

En arbetsgrupp har nyligen tillsatts med bl.a. representanter från 

regeringskansliet, socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och de fack

liga organisationerna. Den har till uppgift att analysera barnomsorgens 

utveckling under 1980-talet i kvantitativt och kvalitativt avseende. Målfrå

gorna kommer i det sammanhanget att uppmärksammas särskilt. 

Inom ramen för det nya statsbidragssystemet har avsatts 30 milj .kr. för 

lokalt utvecklingsarbete. Dessa medel kommer att fördelas av regeringen 

efter ansökan hos socialdepartementet. 

Fortbildning av personal inom barnomsorgen genomförs i samverkan 

mellan socialstyrelsen, kommunerna o~h personalorganisationerna. Social

styrelsen har därvid planerande och övergripande 'uppgifter. I dessa 

uppgifter ingår att tillsammans med kommunförbundet och i samråd med 

personalorganisationerna utveckla metoder och innehåll i en lokal allmän 

fortbildningsverksamhet samt att utforma utbildningen av lokala studievä

gledare. I samarbete med nämnda organ skall socialstyrelsen framställa 

lämpligt material samt följa och utvärdera verksamheten. Inte minst viktigt 

blir detta i samband med förslaget om ett pedagogiskt program för förskolan. 

För denna verksamhet hos socialstyrelsen beräknar jag för nästa budgetår 

2 milj.kr. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 6 515 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunal barnomsorg för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 6 515 000 000 kr. 

F 2. Bidrag till hcmspråksträning i förskolan 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

25 999 541 

34 200 000 

32 200 ()()() 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för 

invandrarbarn. Statsbidraget räknas årligen upp med hänsyn till löneutveck-
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!ingen för anställda i offentlig tjänst. För år 1983 har bidragsbcloppet före 

slutlig uppräkning fastställts till 3 050 kr. Bidragsbestämmelserna återfinns i 

förordningen (1977:628, ändrad 1979:266) om statsbidrag till hemspråksträ

ning i förskolan samt förordningen (1983:146) om anpassning av statsbidrag 

till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig 

tjänst vid slutavräkning för år 1982 m.m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen framhåller att det är ett viktigt mål att alla barn som har ett 

annat språk än svenska som ett levande inslag i hemmiljön skall få möjlighet 

att använda sitt modersmål och uppleva sin familjs kultur i förskolan. 

. Styrelsen anser vidare att det är angeläget att erhålla centrala resurser för 

att utveckla och sprida information om sådana pedagogiska hjälpmedel som 

kan användas i hemspråksverksamheten för förskolebarn. Styrelsen hänvisar 

därvid till ett samarbete som bedrivits med Statens Institut för Läromedel

sinformation (SIL) varvid material tagits fram för förskolan på flera 

språk. 

Socialstyrelsen beräknar att kostnaderna för det fortsatta arbetet med 

framtagning av förskolematerial på olika språk uppgår till 160 000 kr. för 

budgetåret I 984/85. Socialstyrelsen anser att detta medelsbehov bör vägas in 

vid fastställandet av anslaget för fortbildning under anslagsposten F I. 

Bidrag till kommunal barnomsorg. 

Det totala medelsbehovet beräknas av socialstyrelsen till 30,2 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. 

Föredragandens Öl'erväganden 

Som ett led i regeringens arbete med att minska inflationsförväntningarna 

föreslår jag i enlighet med vad riksdagen beslutat med anledning av 

prop. 1982/83: 150 att statsbidraget till hemspråksträning i förskolan för år 

1984 räknas upp med högst 4 % i samband med slutbetalningen i april 1985. 

Beslut om bidragsbeloppens storlek kommer därefter att tas i särskild 

ordning. 

Jag beräknar därmed anslagsbehovet för nästa budgetår till 32.2 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hemspråksträning i förskolan för budg~tåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 32 200 000 kr. 
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J<' 3. Barnmiljörådet 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 770 078 

2 793 000 
2 823 ()()() 
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Barnmiljörådet är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Instruktion för 

barnmiljörådet framgår av särskild förordning (1980:572). 

Barnmiljörådet leds av en styrelse bestående av en ordförande och tio 

övriga ledamöter. I styrelsen, som utses av regeringen, ingår ledamöter med 

anknytning bl.a. till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen. konsumentverket, 

bostadsstyrelsen, statens planverk och statens trafiksäkerhetsverk. 

Personal · 

Anslag 
Förvaltnings kostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

1983/84 

Il 

2 483 000 
(1459000) 

310 000 

2 793 000 

I Inkl. L-ATF 1983; cxkl. L- ATF 1984. 

Banzmiljörådet 

Beriiknad iindring 1984/85 

Barnmiljö- Föredra-
rådet gandcn 

+ I 

+ 924 000 
(+ 585 000) 

- 39 000 

+ 885 000 

+ 90 000 
(+ 48 000 1) 

- 60 000 

+ 30000 

Sedan omorganisationen till egen myndighet har barnmiljörådet fått en 

betydande ökning av sina arbetsuppgifter såväl vad gäller verksamhet som 

administration. Därtill kommer ett från både privatpersoner och myndighe

ter/organisationer ökande intresse för miljö- och säkerhetsfrågor för 

barn. 

För budgetåret 1982/83 har barnmiljörådet redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att rådet kunnat satsa på information genom skrifter, 

konferenser, utställningar, seminarier m.m. i frågor rörande barn och trafik, 

barnolycksfall. barns säkerhet och barns miljö i samarbete med kommunala 

och statliga organ samt olika organisationer. Rådet medverkar också i ett 

samarbete med de övriga nordiska länderna i barnsäkerhctsfrågor. 

För att tillfredsställande svara mot de krav som ställs på rådet anser rådet 

att dess informationsanslag bör förstärkas. Rådet vill bl.a. inrikta sina 

informationsinsatser på frågor som giiller barns villkor i boendet, planering

en för barn och barns säkerhet t.ex. i trafiken m.m. 
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Barnmiljörådet föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Huvudförslag + 885 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning + 136 000 kr. 

3. Den besparing som barnmiljörådet redovisat enligt det obligatoriska 

huvudförslaget innebär en minskning av verksamheten motsvarande 

53 000 kr. Detta alternativ är svårt att genomföra för en liten myndighet som 

barnmiljörådct och skulle främst drabba rådets utåtriktade verksamhet. 

4. Medel begärs för två nya tjänster varav en för analys av statistik och 

information om barnolycksfall samt en för registrering av och information 

om forskning inom barnomsorgsområdet ( + 294 000 kr.). 
5. För att kunna rekrytera vikarier i samband med långtidssjukskrivning 

och graviditetsledighet begärs medel för vikariats- och övertidstillägg 

(+ 186 000 kr.). 

6. För utrikes resor och för utvidgad information i barnsäkerhets- och 

barnmiljöfrågor begärs ytterligare medel ( + 5 000 resp + 250 000 kr.). 

Vidare hemställer rådet att vissa medel får disponeras för representation. För 
lokalkostnader beräknas en minskning på grund av överbudgetering under 

budgetåret 1983/84 (- 39 000 kr.). 

7. Barnmiljörådet föreslår att det får möjlighet att ta ut avgift för 

anordnandet av konferenser och för visst informationsmaterial. Detta har 

hitintills inte varit avgiftsbelagt. Rådet beräknar att ett avgiftsuttag i detta 

sammanhang skulle ge ca 40 000 kr. i intäkter under det första året. 

Rådet anhåller om att få utöka sitt informationsanslag med ett belopp 

motsvarande de intäkter. som kan erhållas från avgifter för ovan nämnda 

verksamheter. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser i likhet med vad barnmiljörådet föreslagit att rådet bör få ta ut 

avgift för anordnandet av konferenser och för visst informationsmaterial. 

Detta bör i första hand få ske på försök under ett år. I avvaktan på en 

utvärdering av försöksverksamhete.n bör de intäkter som rådet erhåller i 

detta sammanhang få användas i rådets informationsverksamhet. När 

verksamheten utvärderats får ställning tas till om en del av intäkterna kan 

avräknas mot anslaget och därvid minska anslagsbehovet. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 2 823 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bammiljörådet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 2 823 000 kr. 

7 Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr 100 
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F 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 067 620 

3 152 000 

3 326 000 
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Statens nämnd för internati~nella adoptionsfrågor (NIA) är en central 

förvaltningsmyndighet med ansvar för information. tillsyn och kontroll i 

frågor rörande internationella adoptioner. 

Nämnden ansvarar ocks{1 för frågor om godkännande av utländska beslut 

om adoption (SFS 1976:834 ändrad 1981 :674) samt frågor om auktorisation 

av organisationer för internationell adoptionshjälp (SFS 1979:552 ändrad 

1981 :580). 

Efter ansökan och siirskild prövning kan NIA ge auktorisation till ideella 

organisationer som avser arbeta med internationell adoptionshjiilp. NIA 

beslutar också om fördelningen av statsbidrag till sådana organisationer. 

Nämnden består av nio ledamöter, som förordnas av regeringen. 

Perso11a/ 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Bidrag till auktoriserade 

organisationer 
Engångsanvisning 

Summa 

t Inkl. L-ATF 1983: Exkl. L-ATF 1984 

1983/84 

12 

I 886000 
(I 495 000) 

221 000 

I 045 000 

3 152 000 

Beräknad ändring 1984/85 

NIA Föredra-
ganden 

+ 383 000 + 117000 
(+ 76 500) (+ 89 0001) 
+ I 000 - 14 000 

+ 159 000 + 31 000 
+ 40 000 

+ 543 000 + 174000 

Statens nämnd för i11tematio11ella adoptiomfri1gor 

Omorganisationen av NIA till egen myndighet den I juli 198 l har inneburit 

ökade arbetsuppgifter speciellt beträffande personal- och ekonomiadmini

stration. Antalet auktoriserade organisationer har under senare år ökat. 

vilket inneburit en ökad arbetsbelastning för NIA:s kansli. Vidare kriiver det 

förhållandevis stora antalet privata adoptioner stora insatser från kansliet 

bl.a. genom fortlöpande kontroll i kontakt med kommunerna och genom 

telefonrådgivning till enskilda. 

NIA föreslår i sin anslagsframstiillning bl.a. följande: 

I. Huvudförslag + 543 000 kr. 
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2. Pris- och löneomräkning + 284 000 kr. 

3. Den besparing som redovisats enligt det obligatoriska huvudförslaget 

innebär en minskning av nämndens verksamhet motsvarande 64 000 kr. 

Vissa delar av nämndens verksamhet måste därvid bli åsidosatta. Nämnden 

har redan med de medel som tilldelats för 1983/84 svårt att kunna fullfölja 

sina uppgifter enligt sin instruktion. 

4. NIA har i sin långtidsbedömning beräknat att en fortsatt minskning av 

myndighetens anslag med 2 % årligen, motsvarande 10 % vid planeringspc

riodens slut 1988/89, skulle innebära en nedskärning med 59 000 kr. per år, 

dvs. totalt 294 000 kr. för hela perioden i dagens penningvärde. 

En nedskärning av detta slag skulle, enligt NIA, innebära krav på 

betydande inskränkningar i NIA:s verksamhet med behov av en översyn av 

NIA:s instruktion. 
Antalet tjänster vid NIA:s kansli måste med det nämnda besparingskravet 

minskas med 1,5 tjänst på fem år (- 189 000 kr). I samband med en flyttning 

av NIA:s kansli kan dock, om all personal samlas till en arbetsplats, en 
besparing motsvarande halv tjänst i lönegrad F 2 vara möjlig, enligt NIA. 

Bidraget till de auktoriserade organisationerna måste dessutom skäras ned 

om ett långsiktigt besparingskrav kommer att gälla (- 105 000 kr för fem år). 

En konsekvens härav blir att väntetiderna hos organisationerna förlängs eller 

att organistionerna höjer avgifterna för de sökande. 

5. Medel begärs för vikariats- och semestertillägg ( + 65 000 kr.) på grund 

av att arbetsbelastningen ökat vid nämndens kansli. 

6. För bl.a. inhämtande av erforderliga expertutlåtanden i enskilda 

ärenden, anordnande av särskilda konferenser, utbildning av kanslipersonal 

i personal- och ekonomiadministrativa frågor, lokalvårdskostnader samt för 

nya kontorsmaskiner önskas extra medel ( + 129 000 kr.). 

7. För bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adoptions

hjälp begärs extra medel på grund av auktorisation av två nya organisationer 

( + 65 ()()() kr.). 

Föredragandens överväganden 

Frågan om verksamheten med internationell adoptionshjälp och behovet 

av åtgärder för att motverka olagligt och olämpligt genomförda adoptioner 

av utländska barn har behandlats i en särskild promemoria från socialdepar

tementet ( Ds S 1983: 14) Internationella adoptioner. 

Promemorian remissbchandlas f.n. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag medelsbehovet för nästa budgetår för nämndens 

verksamhet och för bidrag till auktoriserade organisationer för internationell 

adoptionshjälp till 3 326 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för internationella adoptions/rågar för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 3 326 000 kr. 
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G. Omsorg om äldre och handikappade 

Allmänt 

Samhällets insatser för äldre och handikappade skall främja deras 

ekonomiska och sociala trygghet samt göra det möjligt för dem att delta 

aktivt i samhällslivet. 

I detta syfte har samhiillet byggt upp omfattande anordningar för omsorg 

om äldre och handikappade. Insatserna spänner över snart sagt alla områden 

av samhällslivet. Såväl staten som landstingen och kommunerna är 

engagerade i arbetet. Statens insatser finansieras från ett stort antal anslag 

under flera huvudtitlar. 

Den verksamhet som finansieras från anslag under detta avsnitt riktar sig 

till både äldre och handikappade. 

Äldreomsorg 

Arbetet med att fullfölja de politiska målen inom äldreområdet påverkas 

av den förväntade befolkningsutvecklingen. Antalet personer i åldern 65 år 

och däröver har i det närmaste fördubblats under de senaste 30 åren. 

Ålderspensionärerna utgör nu över 1,4 miljoner eller mer än 17 % av 

befolkningen. Gruppen över 85 år, som f.ri. är ca 1JO000 personer, beräknas 

öka med närmare 60 000 fram till sekelskiftet. Behovet av vård, omsorg och 

service är störst bland dessa äldre. Bland äldre människor finns både relativt 

sett och i absoluta tal fler handikappade än bland yngre. Detta ställer ökande 

krav på insatser. 

Hörnpelarna i en bra äldreomsorg är ekonomisk trygghet, ändamålsenliga 

bostäder och personlig hjälp. De äldres ekonomiska situation har förbättrats 

på ett omvälvande sätt genom pensionssystemet. 

Det är ett viktigt politiskt mål att de äldre skall ha ett eget boende och 

kunna bo kvar i sin invanda miljö. Detta förutsätter att bostäder och närmiljö 

anpassas till äldre människors behov, och att de får vård, social omsorg och 

service. Uppgifterna ankommer på landstingen och kommunerna. Staten 

deltar i finansieringen genom omfattande specialdestinerade bidrag. 

Social hemhjälp och färdtjänst är viktiga medel för att förverkliga 

regeringens äldrepolitiska mål. Staten stöder den kommunala hemhjälpen 

med ett särskilt bidrag. Ca 350 000 äldre och handikappade får hemhjälp. 

Även barnfamiljer får hemhjälp genom hemvårdar-och barnvårdarverksam

het. 

Hemhjälpen har utvecklats till en mångskiftande, serviceinriktad social

tjänst. Exempel på denna utveckling är matdistribution, hår- och fotvård, 

snöröjning. verksamhet vid dagcentraler, boendeservice och ledsagarhjälp. 

Kommunerna satsar också i ökad utsträckning på områdesanknuten service, 

där de boende har tillgång till socialtjänst, fritidsverksamhet och sjukvård. 

Det finns en strävan till ökat samarbete mellan socialtjänsten och hälso- och 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 101 

sjukvården. På flera håll har vårdplaneringsgrupper bildats, där sjukvårds

och hemhjälpspersonal ingår i syfte att samordna insatserna inom äldreom

sorgen. Landstingens hemsjukvård har likaledes utvecklats i omfattning och 

kvalitet. Den utförs i allt högre grad av medicinsk personal i samarbete med 

kommunens hemhjälpspersonal. 

För att de äldre skall kunna erbjudas ett boende, som tillgodoser behov av 

mera omfattande personlig omsorg, inrättar kommunerna bostäder med 

gemensam service. Genom om- och tillbyggnad av ålderdomshem kan en 

mer individuellt anpassad service erbjudas. Antalet lägenheter i servicehus 

är närmare 30 000 och antalet platser i ålderdomshem ca 56 000. Kommun

erna planerar att under åren 1984 - 1986 bygga ytterligare ca lO 000 
servicebostäder. Antalet platser i ålderdomshem beräknas samtidigt minska 

något. 

För statsbidraget till den sociala hemhjälpen gäller nya regler fr .o. m. den I 

januari 1984 (prop. 1983/84:9, SoU 12, rskr 43). Då avlöses det hittills 

gällande procentuella stödet till kommunernas kostnader med ett avindex
erat statsbidrag i enlighet med regeringens strävan att begränsa inflationen. 

Det nya statsbidraget består dels av en prestationsrelaterad del i form av ett 

bidrag per årsarbetare inom den sociala hemhjälpen, dels av ett schablon

bidrag per person i gruppen ålders-och förtidspensionärer. 

Samtidigt med de nya bidragsreglerna för den sociala hemhjälpen införs ett 

särskilt stöd för utveckling och förnyelse av verksamheten. De särskilda 

medlen skall användas för åtgärder som ökar äldres och handikappades 

möjligheter till eget boende. Medlen uppgår till 30 milj.kr. årligen och 

fördelas av regeringen efter ansökan. Inom socialdepartementet förbereds 

f.n. tillsammans med bl.a. socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet en 

information över hela landet om användningen av de nya utvecklingsmedlen. 

Jag vill även erinra om att bostadsministern i prop. 1983/84:40 om vissa 

ekonomisk-politiska åtgärder har redovisat ett omfattande program för 

förbättring av bostadsbeståndet (BoU 11, rskr 63). Ett syfte är att öka 

tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet och därmed möjligheterna 

för äldre att bo kvar i den invanda miljön. Vidare har bostadsministcrn enligt 

regeringens bemyndigande tillkallat en interdepartemental arbetsgrupp för 

frågor om hur äldre, handikappade och andra med särskilda behov i boendet 

och närmiljön skall få dessa tillgodosedda. 

Eftersom antalet personer i de äldsta grupperna fortsätter att öka, stiger 

också anspråken på service, omvårdnad och vård i det egna boendet. Inom 

äldreberedningen (S 1981:01) pågår arbetet med ett program för den 

framtida äldreomsorgen. Beredningen har under år 1983 publicerat en 

rapport från en konferens om invandrarna och äldreomsorgen. Jag vill i detta 

sammanhang även nämna. att anhörigvårdskommitten (S 1979:11) hösten 

1983 lämnat betänkandet (SOU 1983:64) Ledighet för anhörigvård. Det 

remissbehandlas f. n. 

Pensionärsorganisationerna spelar en betydelsefull roll för inriktningen 
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och utformningen av insatserna för de äldre. Det .är särskilt viktigt. att de 

förmedlar sin kunskap om äldres situation, problem och behov till statliga 

och kommunala organ. Genom pensionärsråd i kommunerna och förtroen
deråd stärker de äldre sina möjligheter till inflytande. Pcnsionärsorganisa

tionerna gör dessutom stora insatser för sysselsättnings- och kontaktverk

samhct bland äldre. Ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationerna på 
riksnivå beräknas under anslaget A 4. ·Extra utgifter. 

Handikappomsorg 

Åren kring 1960 innebar genombrottet för handikappfrågorna i Sverige. 

Från denna tid har på·snart sagt alla områden av samhällslivet byggts upp 

anordningar för att tillgodose de behov som handikapp medför. En ny syn på 
handikappade har varit en förutsättning för denna utveckling. 

Den förändrade synen innebär, att handikappade är resurser i samhället på 
samma sätt som andra och med samma rättigheter och skyldigheter som de. 

Handikapp uppfattas alltmer som en otillräcklighet eller en bristande 
förutsättning i den verksamhet eller i den miljö som utestänger människor 
med funktionsnedsättningar. Denna syn, som utvecklats gemensamt av 
folkrörelserna, ställer jag mig bakom. Den lägger ett långtgående ansvar på 

alla offentliga och privata utövare av verksamhet att öppna den för alla 
människor. 

De politiska målen är att göra samhället tillgängligt för handikappade. 
Endast så kan samhället erbjuda en fullständig gemenskap, som kan utveckla 
och förbättra villkoren för alla. 

Det system av handikappåtgärder som vuxit fram sedan början av 
1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. 

Under de borgerliga regeringarna fick handikappade vara med att bära 

bördorna av en felaktig besparingspolitik. Arbetet efter regeringsskiftet har 

därför först och främst inriktats på att återställa den sociala tryggheten. Detta 

har bl.a. skett genom att riksdagen återställt värdesäkringen av pensionerna 

och avskaffat karensdagarna inom sjukförsäkringen. Dessa åtgärder har stor 
betydelse för handikappade. 

Det ekonomiska utrymmet för reformer är ytterst begränsat. Handikapp
området har emellertid hög prioritet, och därför kan även i rådande kärva 

budgetläge resurser tillföras handikappområdet genom omfördelningar. Det 

särskilda tilläggsbeloppet till basbeloppet omvandlas sålunda på mitt förslag i 

proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m.m. till extra uppräk

ningar av folkpensionens grundnivå, pensionstillskotten, vårdbidragen för 
svårt handikappade barn och handikappersättningen (prop. 1983/84:40, SfU 

10, rskr 85). Under kommunikationshuvudtiteln föreslås i budgetpropositio

nen en permanentning av riksfärdtjänsten. Riksdagen har vidare med · 

anledning av förslag från ,utbildningsdepartementet tagit ställning till ett 
program för ökad integrering av handikappade elever i det allmänna 
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skolväsendet (prop. 1983/84:27, UbU 8. rskr 112). Under utbildningshuvud

titeln läggs vidare fram förslag om förbättringar inom kulturpolitik och 

vuxenutbildning. Jordbruksministern föreslår en satsning på handikapp

idrotten. Arbetsmarknadsministern kommer att i särskild proposition under 

innevarande riksmöte föreslå bl.a. en reform_ering av lönebidragssystemet. 

Inom bostadsdepartementets område har riksdagen nyligen beslutat bl.a. om 

ett treårigt statsbidrag för vissa tillgänglighetsskapande åtgärder. 

Inom detta avsnitt beräknas medel för flera olika ändamål inom 

handikappområdet. Statens finansiella stöd till social hemhjälp är redan 

nämnt. Under avsnittet är även upptagna bl.a. anslag för bidrag till färdtjänst 

samt anslag för ett antal insatser som riktas till olika grupper handikap

pade. 
Statsbidrag för färdtjänst infördes år 1975. Denna service avser att 

tillgodose behovet av lokal förflyttning för yngre och äldre personer, som har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita <tllmänna 

kommunikationer. Färdtjänst finns i alla kommuner, och närmare 300 000 
personer har legitimation att anlita den. Dess kvalitet skiftar mellan 

kommunerna. 

Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda, som bl.a. innefattar särskole

verksamheten, är en landstingskommunal angelägenhet. Statsbidrag utgår 

till lönekostnaderna i särskolan. Huvudmännen är inriktade på ökad 

integration i skola, boende och sysselsättning. Omsorgskommitten tog upp 

dessa frågor i sitt betänkande (SOU 1981:26) Omsorger om vissa handikap

pade. Betänkandet är remissbehandlat. För beredningen av dessa frågor har 

en särskild arbetsgrupp tillkallats. 

Genom den statliga styrelsen för vårdartjänst bedrivs en viktig verksamhet 

för vissa handikappade studerande. Anordningarna gäller dels social 

omvårdnad och habilitering åt gymnasieelever inom ramen för en försöks

verksamhet i Stockholm-Skärholmcn, dels boendeservice åt studerande vid 

folkhögskolor, universitet och högskolor. Riksdagen har nyligen beslutat om 

åtgärder för handikappade elevers integrering i det allmänna skolväsendet 

(prop. 1983/84:27, UbU 8, rskr 112). Beslutet innebär bl.a., att nämnda 

försöksverksamhet skall avslutas. varvid medlen förs över till utbildningsde

partementet och alltjämt används för handikappade elevers utbildning. 

Elever, som f.n. går i Skärholmens gymna.sium eller börjar där höstterminen 

1984, kommer att kunna fullfölja sin skolgång och få social och medicinsk 

omvårdnad i samma omfattning som nu gäller. Förhandlingar pågår om 

kommunalt övertagande av verksamheten i Skärholmen. I avvaktan på 

resultatet av dessa förhandlingar beräknas medel för ändamålet under 

anslaget Kostnader för viss utbildning av handikappade. Därifrån bekostas 

också ett särskilt bidrag till institutionen för handikappforskning vid 

universitetet i Göteborg. Vidare erhåller De handikappades riksförbund 

visst stöd till sina rekreationsanläggningar. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om att staten finansierar ett 
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omfattande forsknings- och lllvecklingsarbete inom handikappområdet med 

medel som står till forskningsrådens förfogande eller beviljas av regeringen 

från socialdepartementets anslag Forsknings- och utvccklingsarhete samt 

försöksverksamhet. Stor betydelse har även det stöd till projekt och 

försöksverksamhet som regeringen beviljar från allmänna arvsfonden. Som 

jag nyss har nämnt. ställs vidare fr.o.m. budgetåret 1984/85 medel om 30 

milj. kr. till förfogande för utvecklings- och förnyelsearbete inom den sociala 

hemhjälpen. Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är en viktig källa för 

finansiering av teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete bl.a. 

inom hjälpmedclsområdet. Jag vill dessutom nämna, att handikappinstitutet 

fortlöpande tar viktiga initiativ inom området, vilka delvis finansieras genom 

bidrag från Norrbaeka-Eugcniastiftelsen. Även övriga s.k. vanförestiftelser 

och Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond har · stor betydelse i detta 

sammanhang. 
Texttelefonen är en angelägen insats för dövas delaktighet i samhället. 

Televerkets förmedlingstjänst för kommunikation mellan tcxttelefoner och 
vanliga telefoner erbjuder service åt hörande och döva telefonabonnenter. 

För dessa ändamål beräknas medel under anslaget Ersättning till televerket 

för texttelefoner. 
Från anslag under avsnittet finansieras vidare en rad särskilda insatser för 

synskadade. De avser bl.a. verksamhet för hantverkare, anskaffning av 

ledarhundar, befordran av blindskriftsförsändelser, utgivning av tidskrifter 

på ljudband och i punktskrift, nyhetsförmedling för dövblinda samt vissa 

andra åtgärder för synskadade med flerhandikapp. Medel för flerhandikap

pade beräknas även under anslagen till statens handikappråd och till 

handikapporganisationerna. Jag vill i detta sammanhang även anmäla, att 

jag inom kort kommer att föreslå regeringen att uppdra åt statens 

handikappråd att i enlighet med riksdagens beslut kartlägga det ekonomiska 

stödet till handikappade (prop. 1982/83:3. sru 14, rskr 211 ). 

Utbildningen av ledarhundar äger rum vid statens hundskola i Sollefteå. 

Där utbildas även narkotikahundar och andra tjänstehundar. Skolan är i 

princip ekonomiskt självbärande, men hundpriserna subventioneras genom 

anslag till hundskolan under detta avsnitt samt under justitiehuvudtiteln. 

Handikapprörelsen har en avgörande betydelse både för inriktningen och 

den mera konkreta utformningen av handikappåtgärderna. Organisationer

na har ett omfattande samarbete med staten, landstingskommunerna och 

primärkommunerna. Statens ekonomiska stöd avser riksorganisationernas 

verksamhet. 

Remissbehandlingen av bilstödskommittens betänkande (SOU 1982:44) 

har avslutats under hösten 1983. Beredningen av dessa frågor pågår inom 

regeringskansliet. 
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Anslagen 

Utgiftsbehovet under avsnittet utgör för nästa budgetår sammanlagt 

2 561 milj.kr., vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en ökning 

med 17,J milj. kr. 

G 1. Bidrag till social hemhjälp 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1465 222 833 

l 700 000 000 

1 662 000 000 

Från anslaget betalas statsbidrag till kommunernas kostnader för social 

hemhjälp. Från och med den 1 januari 1984 utgår statsbidrag med 30 000 kr. 

per årsarbetare inom den sociala hcmhjälpen. Vidare utgår statsbidrag med 

lägst 250 kr. och högst 350 kr. per person i gruppen ålders- och förtidspen-

sionärcr. 

Statsbidragsbestämmelserna finns i förordningen (1983:944) om statsbi

drag till social hemhjälp. Bidragen betalas för kalenderår i efterskott. 

Anslaget för budgetåret 1984/85 avser således bidrag för verksamheten under 

år 1984. 

Socialstyre/sen 

Antalet äldre och handikappade. som fick social hemhjälp, fortsatte att 

minska under år 1982. Även hemhjälpen till barnfamiljerna fortsätter att 

minska. Styrelsen framhåller, att nya arbetsformer växer fram inom den 

sociala hemhjälpcn. Förhållanden som påverkar den sociala hemhjälpen är 

att antalet personer över 80 år ökar, samt att servicehus med självständiga 

bostadslägenhcter väntas öka och antalet platser i ålderdomshem minska 

snabbare än vad som hittills varit fallet. Dessutom sker en omstrukturering 

av institutionell vård till öppna former. 

Föredragandens öven,iiganden 

Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler för statsbidraget till den 

sociala hemhjälpen att gälla fr.o.m. den 1 januari 1984 (prop. 1983/84:9, 

SoU 12. rskr 43). Beslutet innebär. att det tidigare statsbidraget avindexeras 

i enlighet med str~ivandena att begränsa inflationen under år l 984. Det nya 

statsbidraget består av en prestationsrelaterad del i form av ett bidrag per 

årsarbetare inom den sociala hcmhjälpen samt ett schablonbidrag per person 

i gruppen åldcrs- och förtidspensionärer. För 1984 års verksamhet har 

bidraget per årsarbetare bestämts till 30 000 kr., och schablonbidraget till ett 

belopp inom intervallet lägst 250 kr. och högst 350 kr. per person i de 
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nämnda grupperna, beroende på mcdelsåtgången för bidraget per årsarbe

tare. Statsbidragsgrundande är även kommunens ersättning till en organisa

tion eller någon annan enskild, som på kommunens uppdrag utför social 

hemhjälp. För att i övergången till det nya statsbidraget motverka alltför 

stora förändringar av bidrag till enskilda kommuner gäller för 1984 års 

verksamhet vissa övergångsregler. 

Det nya statsbidragssystemet för social hemhjälp har som komplement ett 

särskilt stöd för utveckling och förnyelse av hemhjälpen. Dessa medel har 

bestämts till 30 milj.kr. årligen. 

Jag övergår nu till anslagsberäkningen för budgetåret 1984/85. Utgångs

punkten för beräkningen av medelsbehovet är de utbetalda statsbidragen för 

1982 års verksamhet. En uppräkning bör ske med hänsyn till lönc- och 

kostnadsutvecklingen under år 1983. Beloppet bör därefter räknas upp med 

4 % för år 1984 i enlighet med strävandena att dämpa inflationen. På grund 

härav beräknar jag anslaget till I 662 milj.kr., inberäknat utjämningsmedel 

enligt övergångsreglerna för år 1984 samt medel för utveckling och förnyelse 

med 30 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till social hemhjälp för budgetåret 1984/85 anvisa ett 
förslagsanslag av I 662 000 000 kr. 

G 2.Bidrag till färdtjänst 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

288 263 548 

320 000 000 

325 000 000 

Från anslaget betalas statsbidrag till landsting och kommuner för 

färdtjänst åt handikappade. Bidraget är 35 % av bruttodriftkostnaderna, 

inräknat kostnaderna för arbetsledare. Bidraget får dock inte öka med mer 

än ett belopp som står i visst förhållande till antalet personer som är 65 år och 

äldre samt utvecklingen av konsumentprisindex. Bidragsbestämmelserna 

finns i kungörelsen (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst. Bidraget betalas 

för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1984/85 avser således 

bidrag för verksamheten under år 1984. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen noterar, att ökningstakten för statsbidraget till färdtjänsten 

gradvis har avtagit, och för budgetåret 1982/83 var utgiften väsentligt lägre än 

beräknat medelsbehov. På regeringens uppdrag har styrelsen närmare 

analyserat effekterna av den begränsningsregel för statsbidraget som 

infördes den 1 januari 1981. Styrelsen konstaterar, att regeln innebar att 

ökningen av statsbidraget beräknas ha blivit drygt 11 milj.kr. mindre under 
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år 1981 och ca 2 milj .kr. mindre under år 1982; Båda åren svarar Stockholms 

läns landstingskommun för huvudparten av beloppet. Därutöver fick 10 

kommuner minskat statsbidrag är 1981 och 9 kommuner år 1982. Redovis

ningen kunde enligt styrelsen tolkas så att bcgränsningsregcln saknar 

praktisk betydelse för kommunernas satsningar på färdtjänsten. Vetskapen 

om begränsningsregeln kan dock enligt socialstyrelsen komma att medföra 

större vaksamhet i kommunern~ på kostnadsutvecklingen. Styrelsen beräk

nar medelsbehovet för budgt;tåret 1984/85 till ca 329,3 milj.kr. 

Föredragandens öl'erväganden 

Färdtjänsten undcrl.ättar för den enskilde att bo hemma och ha kontakter 

med andra. Den är en del av· det kommunikationssystem som samhället 

ställer till allmänhet~ns 
0

förfogande. 

Socialstyrelsen redovisa~, att den s. k. begrän.sni11gsregcln för statsbidraget 

till färdtjänsten minskade bidraget med ca 4 % under år 1981 och med 

mindre än 1 % under år 1982, jämfört med vad sqm skulle ha utgått, om 
. . . 

regeln inte hade funnits. Totalt sett ökade dock statsbidraget med närmare 

25 milj.kr. under vartdera året. Den statsunderstödda färdtjänsten kan 

beräknas kosta ca 930 milj.kr. under kalenderåret 1984. Medelsbehovet för 

statsbidrag under budgetåret 1984/85 blir därmed 325 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till B_idrag till färdtjänst för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 325 000 000 kr. 

G 3. Bidrag till driften av särskolor m.m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

428 897 253 

415 000 000 

448 743 000 

Landstingen och de kommuner som inte.hör till landsting får statsbidrag 

med 95 % av lönekostnaderna för särsko(chefer, rektorer, studierektorer 

och lärare vid särskolan. Även till särskolcverksamhct som ordnas av 

enskilda, föreningar och stiftelser utges statsbidrag om det finns särskilda 

skäl. Bidraget betalas i princip i efterskott för varje läsår, men huvudmännen 

får under läsåret ett förskott .. Detta är hälften av bidraget för det föregående 

läsåret. Bidragsreglerna finns i kungörelsen ( 1968:350) angående statsbidrag 

till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 1982:781 ). 

Från anslaget betalas också statsbidrag till en försöksverksamhet med 

undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Socialstyrelsen och 

skolöverstyrelsen erhåller vidare medel för viss kurs- och konferensverksam

het. 
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Skolöverstyrelsen ( SÖ) 

Antalet elever i särskolan är ca 13 000 och förändras obetydligt år från år. 

Särskolan har närmare 3 400 skolledare och lärare. Kostnaderna för 

avtalsenliga lönehöjningar m.m. beräknas till 11,9 milj.kr. Lärarnas inpla

cering i ålderstilläggsklass ligger något högre än vad tidigare antagits. På 

grund härav beräknas ökat medelsbehov för statsbidrag med 18,7 milj. kr. 

SÖ föreslår att undervisningen på specialsjukhusen läggs ned, och att de 

skolpliktiga elever som vistas vid sjukhusen fr.o.m. läsåret 1984/85 bereds 

plats vid särskolorna. 

SÖ anser att liksom i grundskolan statsbidrag skall utgå till lokal 

skolutveckling. Medelsbehovet härför för nästa budgetår beräknas till 

10, I milj.kr. Härvid kan enligt SÖ gällande bestämmelser om tilläggsbidrag 

med 2 % av Hirarlönebidraget för kostnader för vikarier avskaffas 

(- 8,4 milj .kr.). SÖ beräknar statsbidraget till lönekostnader inom särskolan 

för budgetåret 1984/85 till 440,7 milj.kr. ( +30 milj.kr.) 
SÖ föreslår vidare en uppräkning med 206 000 kr. till ca 4,3 milj.kr. för 

statsbidrag till försöksverksamheten med vuxenundervisning för psykiskt 

utvecklingsstörda. För SÖ:s konfcrensverksamhct för särskolans personal 

begärs 35 000 kr.(+ 3 000 kr.). 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen begär 116 000 kr. för kurs- och konferensverksamhet för 

personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda ( + 9 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Beredningen av omsorgskommittens betänkande (SOU 1981:26) Omsor

ger om vissa handikappade pågår inom en för ändamålet särskilt tillkallad 

arbetsgrupp med företrädare för bl.a. socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, 

Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och handikapprörelsen. 

På grund härav är jag inte beredd att nu föreslå några ändringar beträffande 

undervisningen vid specialsjukhusen eller av statsbidraget till särskolan. 

I övrigt anser jag att skolöverstyrelsens beräkning av statsbidraget till 

särskolan för nästa budgetår i princip bör godtas. Jag beräknar statsbidraget 

till särskolan för budgetåret 1984/85 till 444 265 000 kr. Det särskilda bidraget 

till försöksverksamheten med undervisning för vuxna psykiskt utvecklings

störda bör uppgå till 4 326 000 kr. För kurs- och konferensverksamhet 

beräknar jag åt socialstyrelsen 117 000 kr. och åt skolöverstyrelsen 
35 ()()()kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av särskolor m.m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 448 743 000 kr. 

'I 
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G 4. Kostnader för viss utbildning av handikappade 

1982183 
1983/84 
1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 537 067 

20 949000 
22 454 000 

Från anslaget betalas en försöksverksamhet med omvårdnad åt svårt 

rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium i Stockholm m.m. 

Vidare betalas vårdartjänst åt svårt handikappade, som studerar vid 

universitet, högskolor och folkhögskolor. Verksamheten leds av styrelsen för 

vårdartjänst. Den består av sju ledamöter, som utses av regeringen. 

Från anslaget utgår också bidrag till institutionen för handikappforskning 

vid universitetet i Göteborg. 

Slutligen utgår ett tillfälligt bidrag till De handikappades riksförbund 

(DHR) för rekreationsanläggningar för handikappade. 

1. Omvårdnad för vissa gym
nasieskolelever 

2. Vårdartjänst åt ele
ver vid universitet, 
högskolor och folk
högskolor 

3. Styrelsen för vårdar
tjänst 

4. Handikappforskningcn 
vid universitetet i 
Göteborg 

5. DHR för rckrcations-
anläggningar 

Summa utgifter 

Inkomster vid styrelsen 
för vårdartjänst (redo
visas på inkomsttiteln) 

1983/84 

7 952 000 

10 550 000 

999 000 

448 000 

I 000000 

20 949 000 

32 000 

l 67 000 kr. gemensamma för posterna I och 3. 

Styrelsen för vårdartjänst 

Beräknad ändring 1984/85 

Styrelsen för Föredra
vårdartjänst/ ganden 
handikapp
forskningen/ 
DHR 

+ 3 182 0001 + 501 0001 

+ 2 875 000 + 875 ()()() 

+ 407 000 +111000 

+ 22 000 + 18000 

+ 6 486 000 +I 505 000 

1. Försöksverksamheten med boende i elevhushåll och därmed samman

hängande omvårdnad åt svårt rörelsehindrade i Skärholmcns gymnasium i 

Stockholm gällde 18 elever under läsåret 1982/83. Styrelsen anger pris- och 
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löneomräkningen till 576 000 kr. Eftersom minskningar av resurserna för 

verksamheten inte är möjliga att göra, bör besparing enligt huvudförslaget 

( 171 000 kr.) inte komma i fråga. Styrelsen föreslår att försöksverksamheten 

utvidgas till andra orter. Kostnaden för 10 elever beräknas till 2 milj. kr. 

Vidare begärs 300 000 kr. för att bygga upp ett resurscentrum i anslutning till 

försöksverksamheten i Skärholmen samt 300 000 kr. för en buss för 

elevresor. 

2. Vårdartjänst har under läsåret 1982/83 beviljats .24 studerande vid 

universitet och högskolor samt 105 elever vid folkhögskolornas långa 

vinterkurser. Dessutom har vårdartjänst tillhandahållits under ca· 200 

elevveckor vid folkhögskolornas korta kurser. Värdartjänsten tillhandahölls 

på åtta universitets- och högskoleorter samt vid 30 folkhögskolor. För 

vårdartjänst enligt nuvarande riktlinjer beräknar styrelsen ökade medel med 

875 000 kr. Enligt styrelsen behövs emellertid vårdartjänst även i andra 

studiesituationer efter den obligatoriska skolan. Styrelsen föreslår en 

vidgning av vårdartjänsten och beräknar att ytterligare ca JO personer 

därmed kommer att få vihdartjänst. Kostnaden anges till 2 milj. kr. 

3. För styrelsens kansli anges pris- och löneomräkningen till 81 000 kr. 

Ytterligare inskriinkningar i verk~amheten giir inte att göra, och styrelsen 

motsätter sig besparing enligt huvudförslaget (22 000 kr.). Styrelsen begär 

vidare medel för viss personalförstärkning, information, resor m.m. med 

sammanlagt 326 000 kr. 

Handikapp/ orskningen i Göteborg 

4. Bidraget avser huvudsakligen löner, och handikappforskningen begär 

löneomräknadc medel för verksamheten. 

De handikappades rik.1förbund 

5. Svårt handikappade behöver semester och rekreation minst lika väl som 

andra. De kan emellertid ofta inte utnyttja de rekreationsanläggningar som 

finns. För många är därför riksförbundets anläggningar den enda möjlighe

ten till rekreation. Förbundet är i trängande behov av statligt stöd till denna 

verksamhet och hemställer om bidrag med I milj.kr. även under budgetåret 

1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Försöksverksamhcten med elevhushåll och omv{1rdnad åt vissa handikap

pade elever i Skärholmens gymnasium kommer enligt riksdagens beslut att 

upphöra i samband med genomförandet av ett program för integrering av 

handikappade elever i det allmiinna skolväsendet (prop. 1983/84:27, UbU 8, 

rskr 112). :V1edel motsvarande vad som årligen anvisats för detta ändamål 
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kommer att föras över till utbildningsdepartementets anslag Särskilda 

åtgärder på skolområdet och således även i fortsättningen stå till förfogande 

för åtgärder för handikappade elevers utbildning. De elever som nu går i 

Skärholmens gymnasium skall dock kunna fortsätta där. tills deras skolgång 

är avslutad och få erforderlig social och medicinsk service. Även svårt 

handikappade elever som planeras börja i Skärholmens gymnasium höstter

minen 1984 kan göra det och erhålla utbildning samt sociala och medicinska 

insatser i motsvarande omfattning som de elever som går där nu. I avvaktan 

på resultatet av statens förhandlingsnämnds redovisning av uppdraget om 

kommunalt övertagande av försöksanordningarna i Skärholmen beräknar 

jag medelsbehovet för denna verksamhet under hela budgetåret 1984/85 till 

8 453 000 kr. 

Verksamheten med vårdartjänst åt handikappade studerande vid folkhög

skolor, universitet och högskolor bör fortgå enligt samma riktlinjer som 

hittills. Den medelsberäkning som styrelsen för vårdartjänst har gjort hör 

godtas. 
För styrelsens kansli beräknar jag medel med utgängspunkt i huvudför

slaget. Handikappforskningen i Göteborg bör tillerkännas viss uppräkning 

av medlen för sin verksamhet. 

De handikappades riksförbund (DHR) har innevarande budgetår som ett 

engångsstöd erhållit bidrag om 1 milj. kr. för minskning av kapitalkostnader 

för sina rekreationsanläggningar. DHR har hemställt att få bidrag med 

samma belopp för ändamålet även för nästa budgetår. 

DHR:s anläggningar är väl anpassade till svårt rörelsehindrades behov och 

erbjuder dem behövlig personlig service. Kostnaden för dygnet-runt-service 

åt gästerna är stora. Även om landstingskommunerna lämnar en avsevärd 

prissubvention, kan dygnskostnaden bli alltför betungande för den enskilde. 

DHR har inte ekonomiska möjligheter att täcka hela det uppkommande 

driftunderskottet. Jag förordar därför. att DHR för ytterligare ett budgetår 

erhåller ett siirskilt ekonomiskt stöd till sina rekreationsanliiggningar. 

Bidraget bör även för nästa budgetår bestämmas till I milj. kr. och avse 

minskning av kapitalkostnaderna. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag. att anslaget förs upp 

med 22 454 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss utbildning ar handikappade för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 22 454 000 kr. 

G 5. Ersättning till televerket för texttelefoner 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 581 995 

19 160 000 

17 818 000 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 112 

Från anslaget ersätts televerket dels för tillhandahållande av texttelefoner 

åt döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade, dels för förmed

lingstjänst för samtal mellan texttelefoner och vanliga telefoner. Ersättning

en betalas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt 

kapital. 

Socialstyre/sen 

Enligt televerket torde ca l 000 texttelefoner komma att tillhandahållas 

inom den berättigade personkretsen under innevarande budgetår. Engångs

avgiften är 6 100 kr., och för ändamålet bör således beräknas 6,1 milj. kr., 

exkl. ränta. Förmedlingstjänsten utvecklas enligt tidigare gjord prognos. 

Televerket beräknar kostnaderna under innevarande budgetår till 

12,0 milj. kr. oräknat ränta, vilket belopp skall belasta nästa budgetårs 

anslag. Den sammanlagda ersättningen för engångsavgifter och förmedlings

tjänst beräknas följaktligen till 18, I milj. kr. Televerket tillkommande ränta 

anges till 1,4 milj. kr., och anslaget föreslås uppfört med 19,5 milj. kr. 

Socialstyrelsen erinrar om riksdagens beslut, att verksamheten med 

förmedlingstjänst under uppbyggnadsskedet skall finansieras över statsbud
geten och att finansieringsfrågan därefter kan komma att omprövas (prop. 

1980/81:181, SoU 41. rskr 366). Statsmakterna har i sina riktlinjer för 

verksamheten räknat med att förmedlingstjänsten skall nå full utbyggnad 

under budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Televerkets verksamhet med texttelefoner utvecklas på ett tillfredsställan

de sätt. Jag räknar emellertid med att full behovstäckning kommer att nås 

senare än vad man ursprungligen antagit. Jag bedömer att antalet tillhanda

hållna texttelefoner under innevarande budgetår kommer att bli 750. 

Därmed skulle det vid slutet av budgetåret finnas närmare 4 000 texttelefo

ner. Jag beräknar televerket tillkommande ersättning för engångsavgifter för 

texttelefoner, räntan oräknad, till 4 575 000 kr. 

Förmedlingstjänsten för kommunikation mellan texttelefoner och vanliga 

telefoner har förutsättningar att erbjuda en bra service åt samtliga 

telefonabonnenter, som önskar anlita denna teletjänst. Televerket har 

dimensionerat förmedlingstjänsten enligt de riktlinjer som riksdagen har 

beslutat (prop. 1980/81: 181, SoU 41, rskr. 336). Förmcdlingstjänsten är 

alltjämt under uppbyggnad och bör finansieras som hittills. Televerkets 

ersättning härför bör bestämmas till begärda 12 milj.kr. 

Medclsbehovet för ersättning till televerket för dess befattning med 

texttelefoner utgör följaktligen ca 16,6 milj.kr. Härtill kommer ränta på 

nedlagt kapital, beräknad för ett halvt år och efter en räntefot av 15 % , eller 

ca 1,2 milj. kr. Anslaget för nästa budgetår bör alltså tas upp med ca 

17,8 milj.kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 17 818 000 kr. 

G 6. Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 082 000 

16 971 000 

28 135 000 

Från anslaget ersätts postverket för befordran av portofria blindskrifts

försändelser. Ersättningen får lyftas halvårsvis i efterskott. 

Postverket 

Antalet blindskriftsförsändelser har hittills underskattats. Noggrannare 
mätningar visar, att de post befordrade talböckerna till och från läns- och 

kommunbiblioteken är avsevärt flera, än vad tidigare stickprov visat. 

Dessutom har portot höjts med ca 11 % under år 1983. Postverket beräknar 

att dess ersättning bör höjas med drygt 11 milj. kr. 

RiksrevisionH'erket har inget att erinra mot postverkets beräkningar. 

Föredragandens överväganden 

Postverkcts beräkning av ersättningen bör godtas. Jag hemställer att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för befordran av blindskrift.1försiin

delser för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

28 135 000 kr. 

G 7. Kostnader för viss verksamhet för synskadade 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11964000 

13 082 000 

14 626 000 

Från anslaget får Synskadades riksförbund (SRF) bidrag till Aktiebolaget 

SRF-Produkters (tidigare De blindas förenings försäljningsaktiebolags) 

depåverksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försälj

ning av deras produkter, till verksamheten med ledarhundar, till utgivning av 

tidskrifter för synskadade samt till individinriktad verksamhet för flerhandi

kappade synskadade. Vidare utges bidrag till Föreningen Sveriges dövblinda 

{FSDB) för tidningsutgivning för dövblinda. 

8 Riksdagen 1983184. 1 samt. Nr 100 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

I. Depåverksamheten 
2. SRF för ledarhundar 
3. Tidskriftsutgivning 

inom SRF 
4. SRF för viss verksamhet 

för flerhandikappade 
5. Tidningsutgivning 

inom FSDB 

Summa utgifter 

~~vnskadades riksförbund (SRF) 

3 853 000 
5 444 000 

2 000 ()()() 

500000 

1285000 

13 082 000 

Organ isa tio- Föredra-
ncrna gandcn 

+ 244 000 + 236 000 
+ 561 000 + 459 000 

+ 277 000 + 277 000 

+ 775 000 + 150000 

+ 422 000 + 422 000 

+ 2 279 000 + 1544 000 

l. Pris- och löneomräkningen för depåverksamheten är 244 000 kr. 

2. SRF hemställer att 40 ledarhundar får lämnas ut även under nästa 

budgetår. Kostnaden för köp av hundarna hos statens hundskola beräknas 

öka med 357 000 kr. Pris-och löneomräkningen för introduktions- och 

fortbildningskurser för synskadade, för veterinärkostnader och för konsu

lentverksamhet anges till 139 000 kr. Vidare begär SRF 65 000 kr. som 

kostnadstäckning för informationskurser för synskadade, som anmält 

intresse att få ledarhund. Dessa kurser kan förhindra att ledarhundar lämnas 

ut till personer som senare inte vill eller kan behålla hunden. Kostnader för 

omplacering av hundar kan härigenom undvikas. 

3. SRF ger ut ett 10-tal tidskrifter på ljudkassett eller i punktskrift som ett 

slags ersättning för den mängd tidskrifter som finns för seende men som är 

otillgängliga för synskadade. SRF:s nettokostnader för ändamålet är 

2 277 000 kr. Förbundet anser att staten skall täcka dessa kostnader. 

4. Var fjärde synskadad har ett tilläggshandikapp, vanligast hörselskada, 

dövhet, rörelsehinder eller psykisk utvecklingsstörning. Med stöd av det 

särskilda statsbidraget håller SRF en central resurs för individinriktade 

insatser åt flerhandikappade. Verksamheten beräknas budgetåret 1984/85 

kosta I 275 000 kr., och SRF begär att statsbidraget för ändamålet skall 

räknas upp till detta belopp. 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) 

5. Dövblinda är utestängda från all information, som lämnas i radio, TV, 

tidningar och tidskrifter. Även i övrigt är dövblinda ytterst isolerade. FSDB :s 

nyhetsförmedling har därför mycket stor betydelse. En veckas nyheter 

motsvarar dock inte mer än vad som ryms på en sida i en vanlig tryckt 

dagstidning. Föreningens medlemmar begär mer nyheter och en spridning 

över fler ämnesområden, så att dövblindas nyhetstidning mer liknar en vanlig 
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tidning. FSDB hemställer om bidrag för budgetåret 1984/85 med ytterligare 

422 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

SRF:s beräkning av medelsbehovet för depåverksamheten bör i princip 

godtas, och jag beräknar 4 089 000 kr. för ändamålet. 

Behovet av ledarhundar anges av SRF till 40 även för nästa budgetår, och 

medel bör beräknas för att täcka SRF:s kostnader för köp av detta antal. 

Kostnaden härför beräknas till 4 395 000 kr. För introduktion av hundarna i 

samband med att de lämnas till de synskadade och för vissa veteriniirkost

nader beräknar jag 678 000 kr. SRF:s kostnader för konsulentverksam het 

och fortbildning bör tas upp med 830 000 kr. Jag kan inte förorda statsbidrag 

till nya ändamål inom SRF:s ledarhundsverksamhet och beräknar följaktli

gen statsbidraget för nästa budgetår till 5 903 000 kr. 

SRF:s produktion av ersättningstidskrifter är en angelägen insats, så länge 
utgivarna av vecko- och fackpress, kulturtidskrifter samt barn- och ungdoms

tidningar inte gör dessa tillgängliga för synskadade. Jag förordar, att medel 

för ändamålet tas upp med begärt belopp om 2 277 000 kr. SRF:s individin

riktade insatser bland synskadade med tilläggshandikapp är en betydelsefull 

verksamhet. Jag anser det rimligt att SRF får ökat stöd till dessa insatser och 

beräknar ytterligare 150 000 kr. för ändamålet. 

Bidraget till FSDB för tidningar åt dövblinda finansierar en angelägen 

verksamhet. Jag anser det viktigt, att FSDB kan utveckla denna insats i den 

omfattning som begärts och tillstyrker således medel för detta ändamål med 

1 707 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag. att anslaget förs upp 

med 14 626 000 kr. Medlen bör i fortsättningen utbetalas periodiskt i förskott 

med en fjärdedel per kvartal. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss verksamhet för synskadade för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 14 626 000 kr. 

G 8. Statens hundskola 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 890 000 

1 790 000 

1 690 000 

Statens hundskola i Sollefteå tillhandahåller mot ersättning dresserade 

hundar och ger utbildning i hundtjänst. Skolan för även tillhandahålla 

djursjukvård och andra tjänster, om det kan ske utan att arbetsuppgifterna 

eftersätts. 

Produktionen av hundar skall tillgodose försvarsmaktens. polisväsendets, 
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tullverkets och andra statliga och kommunala myndigheters behov av 

tjänstehundar samt Synskadades riksförbunds behov av ledarhundar. 

Utbildning i hundtjänst sker genom kurser för personal från bl.a. försvars

makten och tullverket, personer frän frivilliga försvarsorganisationer samt . 

för synskadade. Djursjukvården tillgodoser myndigheters och enskildas 

behov. 

Hundskolan leds av en styrelse. Ledamöter är chefen för skolan och sex 

andra ledamoter som utses av regeringen. Skolan är organiserad på fyra 

enheter, avels- och test-, dressyr- och utbildnings-, djursjukvårds- samt 

förvaltningsenheterna. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens Föredra-
hundskola ganden 

Personal 82 

Kostnader 15 245 000 + 3 334 000 +3 .B4000 
Intäkter 11 915 ()()() + 3 068 000 +3 434 000 
Nettokostnad 3 330 000 + 266 ()()() - 100 000 
Bidrag från andra huvudtiteln I 540 000 

Medels behov I 790000 + 266 000 - 100000 

Statens hundskola 

Under budgetåret 1982/83 har verksamheten haft i stort sett samma 

inriktning som tidigare år. Aveln planeras budgetåret 1984/85 fä samma 

omfattning som för närvarande. Den framtida inriktningen för anskaffning 

av hundar till dressyr kommer att närmare övervägas. Hundutbildningen 

beräknas öka bl.a. genom televerkets efterfrågan på röthundar. Kurserna i 

hundtjänst kommer att marknadsföras intensivare än hittills. Den forskning 

som har bedrivits vid skolan tillsammans med lantbruksuniversitetet och 

Stockholms universitet kommer inom kort att redovisas i en slutrapport. 

Resultaten av forskningen har efter hand kunnat omsättas i skolans 

verksamhet. Fortsatta forskningsinsatser är behövliga. I samverkan med 

Föreningen Sveriges dövblinda fortsätter försök med utbildning av ledar

hundar för dövblinda. 

För budgetåret 1983/84 erhåller skolan medel över statsbudgeten under 

justitie- och socialhuvudtitlarna med sammanlagt 3 330 000 kr. Inom skolan 

utreds verksamheten i olika avseenden, och ställning kommer att tas till 

förslag om översyn av organisationen. Möjligheterna till personalbesparing

ar skall beaktas samtidigt som effektiviteten förbättras. Skolan lägger nu 

fram en mycket stram budget för verksamhetsåret 1984/85. Anslagshehovet 

beräknas till 3 596 000 kr. 
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Föredragandens överl'iiganden 

Under detta anslag och under anslag p<'1 justitiehuvudtiteln har för 

innevarande budgetår anvisats sammanlagt 3 330 000 kr. för verksamheten 

vid statens hundskola. Medlen utgör en prissubvcntion till polisväsendet, 

Synskadadcs riksförbund och övriga köpare av hundar. Skolan beräknas 

under budgetåret 1983/84 omsluta drygt 15,2 milj. kr., och de särskilda 

medlen över statsbudgeten utgör nära 22 %1 därav. 

Skolan upprätthåller hög kvalitet i sin produktion. Detta möjliggörs bl.a. 

genom den forsknings- och avelsvcrksamhet som bedrivs vid skolan. 

Verksamheten vid skolan är personalintensiv. Även av andra skäl har det 
varit ofrånkomligt att utgifterna ökat. Avsättningen av hundar har dock varit 

god. Det ekonomiska resultatet för budgetåret 1982/83 blev tämligen 
tillfredsställande. 

Jag anser att skolan bör kunna ytterligare minska sitt beroende av särskilt 

drifttillskott över statsbudgeten.Jag förordar en anvisning under detta anslag 

av 1 690 000 kr. Chefen för justitiedepartementet, som jag samrått med i 
dessa frågor, har tidigare i dag förordat en medelsanvisning till hundskolan 

under justitiehuvudtiteln med oförändrat I 540 000 kr. Jag vill även nämna, 

att chefen för justitiedepartementet senare i dag vid anmälan av en särskild 

proposition kommer att förorda, att rikspolisstyrdsens polishundsektion i 

Sollefteå dras in den l juli 1984 och att dess utbildningsverksamhet förs över 

till hundskolan. Rikspolisstyrelsen kommer därefter att betala skolan för 

utbildningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hundskola för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 690 000 kr. 

G 9. Statens handikappråd 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 163 587 

2 279 000 

2 543 000 

Statens handikappråd skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för 

handikappade och främja samarbetet i handikappfrågor mellan samhällsor

ganen samt mellan dem och handikapporganisationerna. Rådet, som utses av 

regeringen, består av ordförande och 17 övriga ledamöter. I rådet ingår 

företrädare för handikapporganisationcrna samt för socialstyrelsen, riksför

säkringsverket, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskydds

styrelsen, bostadsstyrelsen, statens planverk, Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet. 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Statens handikappråd 

1983/84 

10 112 

1873000 
(1432000) 

406 000 

2 279 000 

Bcriiknad ändring 1984/85 

Handikapp- Föredra-
rådet ganden 

+ 547 000 + 276 000 
(+ 450 ()()()) (+ 206 000) 

- 12 000 

+ 547 000 + 264000 

Pris- och löncomräkningen är 147 000 kr. En besparing enligt huvudför

slaget (48 000 kr.) skulle försvåra rådets möjligheter att verka som 

samordnings- och sakkunnigorgan på handikappområdet. Flcrhandikappfrå

gorna måste nu tilldraga sig allt större uppmärksamhet. Rådet har genomfört 

int.ensifierade insatser inom detta område med stöd av de särskilda medel om 

300 000 kr. som anvisats för ändamälet. Det är angeläget att ytterligare 
kunna öka dessa insatser. Rådet anser det betydelsefullt att kunna tillgodose 

den ökande efterfrågan på rådgivning. information och .dokumentation i 

flerhandikappfrågor. För detta ändamål hemställer rådet om ökade resurser 

med 400 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Flerhandikappade är eftersatta även vid en jämförelse med andra 

handikappade. I ekonomiskt kärva tider är det särskilt viktigt att slå vakt om 

tryggheten för de mest utsatta grupperna i samhället. Flerhandikappade hör 

till dem. och insatserna på detta område har därför hög prioritet. Enligt min 

mening är statens handikappråds insatser på flerhandikappområdet angeläg

na. Rådets dokumentation och information stimulerar till insatser för att 

bättre tillgodose flerhandikappades behov. Handikapprådet disponerar 

innevarande budgetår särskilda medel om 300 000 kr. för sådan verksamhet. 

Jag anser det viktigt att dessa insatser kan byggas ut väsentligt och beräknar 

ytterligare ca 200 000 kr. för detta ändamål. Flerhandikappverksamheten är 

numera en integrerad del av rådets verksamhet, och medel för ändamålet bör 

därför fr.o.m. nästa budgetår inte anvisas särskilt. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens handikappråd för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 543 000 kr. 
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G 10. Bidrag till handikapporganisationer 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

31 067 000 
34 437 000 

38 000 000 

Reservation -

119 

Från anslaget erhåller handikapporganisationerna bidrag till sin allmänna 

wrksamhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet 

mellan organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Innevarande 

budgetår är bidragen sammanlagt 34 437 000 kr. Följande 29 organisationer 

har fått bidrag under innevarande budgetår. 

Afasiförbundet i Sverige, Riksförbundet för döva och hörselskadade barn, 

De handikappades riksförbund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige, 

Föreningen för de neurosedynskadade i Sverige, Föreningen Sveriges 

dövblinda, Riksföreningen för psykotiska barn, Riksförbundet för utveck

lingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Hörselfrämjandets riksförbund, 

ILCO/Svenskt förbund för ileo-, colo- och urostomiopererade, Neurologiskt 
handikappadt::s riksförbund, Svenska psoriasisförbundet, Riksförbundet för 

rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för cystisk fibros, 

Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka, Riksföreningen för laryngectome

rade, Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, Riksförbundet mot astma

allergi, Riksförbundet mot reumatism, Riksförbundet för njursjuka, Riks

förbundet för social och mental hälsa, Riksföreningcn för trafik- och 

polioskadade, Svenska celiakiförbundet, Svenska diabetesförbundet, Sveri

ges dövas riksförbund, Svenska epilepsiförbundet, Synskadades riksför

bund, Sveriges Stamningsföreningars riksförbund samt Handikappförbun

dens centralkommittc. 

Föredragandens öven·äganden 

Handikapporganisationerna har haft en avgörande betydelse för utveck

lingen av en ny syn på handikapp och handikappfrågor. Deras intressepoli

tiska verksamhet fullföljer en folkrörelsetradition. Den spelar en viktig roll 

både för den politiska inriktningen och för den konkreta utformningen av 

handikappåtgärderna. Handikapprörelsens insatser kommer även i fortsätt

ningen att vara nödvändiga för samhällets utveckling. 

Statsbidraget till handikapprörelsens riksorganisationer utgör för inneva

rande budgetår drygt 34,4 milj. kr. Bidragen är avsedda för allmän 

verksamhet. dvs. främst för löne- och andra förvaltningskostnader, lokal

kostnader, utredningsverksamhet, information, funktionärsutbildning och 

medlemsskolning. Av bidraget till handikapporganisationerna avser en viss 

del insatser för flerhandikappade inom ramen för organisationernas allmän

na verksamhet. Det särskilda bidraget tillkom för att ge riksförbunden 

resurser att utveckla sitt intressepolitiska arbete inom flerhandikappområdet 

och aktivare än tidigare bevaka dessa frågor. För innevarande budgetår avser 
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5 milj.kr. sådana insatser. Av de redovisningar förbunden lämnat om 

medlens användning framgår att organisationerna har byggt upp kunskaper 

och startat nya aktiviteter inom flerhandikappområdet. Jag förutsätter, att 

denna angelägna del av handikapporganisationernas verksamhet fortsätter 

och utvecklas. Något behov av specialdestination av medel för ändamålet 

föreligger enligt min uppfattning.inte längre, och jag förordar att den nu 

upphör. 

Handikapporganisationerna har betonat vikten av att statsbidragen till 

dem fortsätter att utvecklas. Även jag anser, att denna bidragsgivning all jämt 

bör vara ett prioriterat ändamål. Jag förordar, att stödet för nästa budgetår 

räknas upp med ca 3,6 milj. kr. Jag har vid beräkningen tagit hänsyn till att 

bidragen i fortsättningen bör utbetalas periodiskt i förskott med en fjärdedel 

per kvartal. 

I detta sammanhang vill jag även erinra om handikapporganisationernas 

möjlighP-ter att finansiera särskilda projekt och försöksverksamhet med 

understöd från allmänna arvsfonden. Under år 1983 har ca 8,5 milj. kr. ställts 

till förfogande för ändamålet, och jag räknar med att regeringen har 
möjlighet att bevilja sådant understöd i minst samma omfattning under år 

1984. I denna fråga har jag samrått med statsrådet Sigurdscn. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ltandikapporganisationer för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 38 000 000 kr. 
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H. Allmän hälso- och sjukvård 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är enligt den nya hälso

och sjukvårdslagen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Landstingen har enligt den nya lagen fått ett vidgat ansvar för 

befolkningens hälsa. Förutom att erbjuda sjukvård skall landstingen nu 

också främja en god hälsa och förebygga ohälsa genom insatser som avser 

både människan och miljön. Lagen markerar en övergång från sjukvårds

politik till hälsopolitik som står i god överensstämmelse med världshälsoor

ganisationens (WH<;>) program ''Hälsa för alla år 2 000''. 

Under det senaste decenniet har vårdpolitikcn i allt högre grad syftat till att 

ge hälso- och sjukvården den ändrade inriktning som den nya lagen ger 

uttryck för. Den öppna h'.ilso- och sjukvården utanför sjukhusen och 

långtidssjukvården har prioriterats. Behovet av förebyggande insatser har 

alltmer uppmärksammats. En ökad samverkan mellan olika verksamhets

grcnar och en social helhetssyn har vidare kännetecknat µtvecklingen de 

senaste åren. 

Våra kunskaper om ohälsans sociala och yrkesmässiga fördelning har ökat 

markant under 1970-talet. Undersökningar visar ·att arbetare har fler 

sjukdagar och löper större risk för olycksfall än sociala grupper med högre 

utbildning och högre lön. Rörelsehinder. hörselskador. sömnsvårigheter och 

depressioner är exempel på hälsoproblem som i betydligt högre grad drabbar 

människor som har eller har haft arbetaryrken. 

Vårdrcsurserna var länge mycket ojämnt fördelade. Trots sämre hälsotill

stånd hade arbetare färre läkarbesök än grupper med högre lön och 

utbildning. Detta förhållande förändrades i slutet av 1960-talet och början av 

1970-talet i samband med att hälso- och sjukvården byggdes ut och avgifterna 

i vården sänktes. Fortfarande finns dock skillnader i vårdresurser mellan 

olika delar av landet och mellan olika socialgrupper i fråga om att utnyttja 

resurserna. 

En effektiv hälsopolitik måste utgå från befolkningens behov. Hälso- och 

sjukvården måste spåra ohälsans orsaker i samhället. I detta förebyggande 

arbete gäller det att påverka. dåliga arbetsmiljöer och andra orsaker till 

fysiska och psykiska lidanden och beakta hälsoaspekter även inom andra 

samhällssektorer som arbetsliv, skola och trafik. 

Hälso- och sjukvården måste i framtiden aktivt medverka i samhällspla

neringen och på så sätt bidra till en bättre livsmiljö för befolkningen. Vid 

planeringen av hälso- och sjukvården bör landstingen samverka med 

kommunerna och med andra myndigheter och organisationer inom länet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens medverkan i den kommunala planering

en har stärkts genom den nya hiilsoskyddslagen som trädde i kraft den 1 juli 

1983. I den nya lagen läggs större tonvikt på sådana arbetsuppgifter som 

ligger utanför det traditionella hygienområdet. Till följd härav kommer 

nämndernas arbete med förebyggande insatser inom miljöområdet att få en 

allt större betydelse. 
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Hälso- och sjukvårdslagen ger stort utrymme för landstingen att utforma 

vården efter lokala och regionala behov och förutsättningar. 

Staten har liksom förut ett ansvar för den övergripande centrala 

samordningen inom hälso- och sjukvården. Staten anger ramar för hälso- och 

sjukvårdens utveckling, bl.a. utifrån statsmakternas ställningstaganden till 

det samhällsekonomiska utrymme som kan ställas till förfogande för detta 

ändamål. 

Socialdepartementets hälso- och sjukvårdsberedning har under år 1983 

inrättats som ett nytt organ för samråd mellan staten och sjukvårdshuvud

männen i syfte att åstadkomma en övergripande samordning av hälso- och 

sjukvården samt en samordning av denna med de sektorer i samhället som är 

av betydelse för en samlad hälso- och sjukvårdspolitik. Beredningen, som 

ersätter den tidigare sju.kvårdsdelegationen, skall särskilt behandla frågor 

som rör utveckling av förebyggande och öppna vårdformer. Särskild 

uppmärksamhet skall därvid ägnas äldrevården och den psykiatriska vården. 

Till hälso- och sjukvårdsberedningens arbetsområde hör också bl.a. vård

personalprognoser. Beredningen består av åtta ledamöter, av vilka fyra 

representerar staten och fyra sjukvårdshuvudmännen. 

Inom hälso- och sjukvårdsberedningen finns en arbetsgrupp för långsiktig 

planering som anlitas för att ta fram ett principprogram för den framtida 

hälso- och sjukvården med sikte på åren 1990-2000 (HS 90). Generella 

utgångspunkter för arbetet, vars resultat kommer att redovisas under år 

1984, är att hälso- och sjukvårdens verksamhet måste utgå från ett offensivt 

hälsopolitiskt synsätt och att befolkningens behov av vård skall vara 

avgörande för fördelningen av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare skall 

hälso- och sjukvårdens resurser fördelas med hänsyn till såväl samhällsekon

omiska som sysselsättningspolitiska mål och förutsättningar. 

Inom hälso- och sjukvårdsberedningen undersöks vidare möjligheterna att 

i ökad utsträckning föra samman och förenkla statens och sjukförsäkringens 

ersättning till sjukvårdshuvudmännen. Därvid skall också sjukförsäkringens 

ersättningar till privatpraktiserande läkare beaktas. I detta sammanhang 

kommer även vissa frågor som rör fritidspraktiserande läkares verksamhet 
att behandlas. 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet med representanter för staten 

och landstingsförbundet har under oktober år 1983 redovisat en kartläggning 

av tillämpningen av differentierade vårdavgifter (DsS 1983:13). I det 

fortsatta arbetet kommer gruppen att behandla olika alternativa lösningar, 

bl.a. det förslag som förts fram i motioner till riksdagen våren 1983 (SoU 

1982/83:34). Arbetsgruppen beräknas avsluta sitt arbete under våren 

1984. 

Den pågående omstruktureringen av vården i riktning mot öppen vård, 

långtidssjukvård, en decentraliserad psykiatri och förebyggande insatser 

måste fortsätta. En utbyggnad av primärvården och den förebyggande 
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vården bör kunna möjliggöras genom en överföring av resurser från sluten 

sjukhusvård. Om inte omprioriteringar och effektiviseringar av verksamhe

ten sker finns det risk för att den nuvarande starkt sjukhuscentrerade och 

kostsamma vårdorganisationen bevaras. 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML) bedriver långsiktig forsk

ning, undersöknings- och utredningsverksamhet samt information och viss 

utbildning inom den fysikalisk-kemiska miljömedicinen och den allmänna 

hälsovården. SML studerar effekterna på människan av kemiska ämnen och 

giftiga eller besvärande substanser i den yttre miljön. Resultaten från dessa 

studier och riskbedömningar har betydelse som underlag för hälso- och 

sjukvården. Viktiga områden för laboratoriets verksamhet är exempelvis 

epidemiologiska bevakningssystem, bostadshygien, effekter av bekämp

nings- och lösningsmedel och tungmetallers eventuella giftiga eller cancer
framkallande effekter. 

Även den psyka-sociala miljön är betydelsefull för hälsan. Verksamheten 

vid statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM) omfattar målinriktad 
forskning samt utbildning, dokumentation och information. Institutets 

verksamhet är särskilt inriktad på studier av psykosociala risker och 

riskgrupper samt förslag till hälsofrämjande åtgärder. Exempel på risker är 

arbetslöshet och dålig arbetsmiljö. Riskgrupper kan t.ex. vara dubbelarbe

tande, flyktingaroch äldre. Förhållanden i den psyka-sociala miljön kan leda 

till reaktioner som på olika sätt kan skada hälsa och välbefinnande. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet och statsrådet 

Ingvar Carlsson har jag beräknat sammanlagt 2 milj. kr. för anskaffning av 

viktig utrustning för forskningen vid SML och IPM. 

Statens giftinformationscentral (GIC) ger råd till allmänheten och läkare 

vid akuta förgiftningar. GIC fungerar på det sättet också som ett led i 

bevakningen av människans miljö. Förhandlingar pågår mellan staten och 

sjukvårdshuvudmännen om deras deltagande i finansieringen av GIC. 

. Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) har övergripande uppgifter 

för förebyggande och bekämpning av infektionssjukdomar, för standardis

ering och kvalitetskontroll inom medicinsk mikrobiologi och för tillämpad 

forskning. SBL svarar vidare för försörjning med och framställning av 

vacciner. SBL:s organisation har utretts under lång tid. En organisationsk

ommittc tillsattes i augusti år 1982. Kommitten i vilken ingår representanter 

för staten, Landstingsförbundet och Stockholms läns landsting, skall 

utarbeta förslag till SBL:s framtida verksamhet och organisation. Organisa

tionskommitten räknar med att kunna överlämna sitt förslag under januari 

månad. Jag avser att föreslå regeringen att under våren 1984 lämna riksdagen 

ett samlat förslag beträffande SBL:s framtida verksamhet och organisa

tion. 
Det är angeläget att på ett tidigt stadium upptäcka olika sjukdomar hos 

barn för att därmed kunna förhindra bestående skador. En sådan åtgärd är de 
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s.k. PKU-undersökningar som SBL gör på prov från alla nyfödda i landet för 

att grav utvecklingsstörning hos barnet skall kunna undvikas. En försöks

verksamhet med kompletterande analyser av dessa prov för att spåra brist på 

sköldkörtelhormon pågår. Sådan brist kan orsaka psykisk utvecklingsstör

ning och dvärgväxt, om inte motåtgärder vidtas. 

Av de individinriktade förebyggande åtgärderna har vaccinationerna en 

mycket stor humanitär och samhällsekonomisk betydelse. Vaccinationer har 

lett till att smittkoppor har utrotats i hela världen och till att sjukdomar som 

polio och difteri så gott som helt har försvunnit från vårt land. Förhopp

ningen är nu att det nyligen påbörjade vaccinationsprogrammet mot 

påssjuka, mässling och röda hund skall medföra att även dessa sjukdomar på 

sikt skall försvinna. Det skulle, förutom rent humanitära vinster. medföra 

minskade utgifter för samhället. 
Rätt utformade hälsoundersökningar spelar också en viktig roll i den 

förebyggande hälsovården. Redovisningen av resultaten av försöksverksam

heten i Kopparbergs och Östergötlands läns landsting med mammografiun

dersökningar för att spåra bröstcancer kommer att dröja ytterligare något. 

Den snabba ökningen av kunskaperna om bröstcancersjukdomen har 

medfört ändrade förutsättningar för bedömning av projektet. På grundval av 
det material som finns tillgängligt i dag räknar socialstyrelsen med att en 

säker nyttobedömning kan göras tidigast år 1985. 

Hälsoupplysning och hälsorådgivning till enskilda individer och bestämda 

målgrupper i samhället är en viktig uppgift för landstingen för att på sikt 

minska behovet av mer kvalificerade vårdinsatser. Det är landstingens 

uppgift att föra hälsoupplysningen ut på fältet genom hälso- och sjukvårds

personal i olika funktioner. Hälsoupplysning och annan individinriktad 

förebyggande vård bör vara en betydelsefull del i all vård men framför allt 

inom primärvården. Det är angeläget att landstingen vid sin prioritering 

inom ramen för begränsade resurser särskilt beaktar behovet av förebyggan

de åtgärder i vidsträckt bemärkelse. 

Landstingens övergripande ansvar för hälsoupplysning innebär inte att 

behovet av centrala initiativ försvinner. Socialstyrelsens uppgift bör vara att 

på grundval av styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön 

om hälsorisker och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för 

hälsoupplysningsverksamhct och verka för att denna utvecklas. 

1981 års bchörighetskommitte har under året avlämnat sitt betänkande 

Kompetens inom hälso- och sjukvården (SOU 1983:33). Betänkandet 

innehåller förslag till en samlad rättslig reglering av frågor som rör 

legitimation och behörighet inom hälso- och sjukvården m.m. Betänkandet 

har remissbehandlats och bereds f.n. inom regeringskansliet. Kommitten har 

avslutat sitt arbete genom att under december månad avge ett betänkande 

om tillsättning av tjänster för vissa läkare m.fl. (Os S 1983:17). 

Journalutredningens delbetänkande Bevarande av journaler m.m. 

(Os S 1982:5) samt en inom socialdepartementet utarbetad promemoria om 
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en alternativ lösning av denna fråga remissbehandlas f.n. Frågan om 

principer för bevarande av journaler m.m. inom den allmänna hälso- och 

sjukvården beräknas bli föremål för slutligt ställningstagande under våren 

1984. 

Inom socialdepartementet pågår f.n. en utvärdering av förtroendenämn

dernas verksamhet i överensstämmelse med vad som anfördes av socialut

skottet (SoU 1979/80: 16) i anslutning till riksdagens beslut om att under en 

femårig försöksperiod införa bestämmelser om förtroendenämnder för 

hälso- och sjukvården inom landstingskommunerna och de landstingsfria 

kommunerna. Utvärderingen genomförs i samarbete med socialstyrelsen 

och Landstingsförbundet. 

Den 3 augusti 1983 har överenskommelsen mellan Danmark, Finland, 

Norge och Sverige om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet 

inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet trätt i kraft. Överenskom

melsen gäller för följande 16 yrkesgrupper: Läkare, tandläkare, sjuksköter

skor, apotekare. sjukgymnaster, arbetsterapeuter. barnmorskor, distrikts

sköterskor, optiker, receptarier, röntgrnassistcnter, skötare i psykiatrisk 

vård, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker och undersköterskor. 

Överenskommelsen har ännu inte trätt i kraft vad avser yrkesgrupperna 

psykologer och veterinärer. 

Det centrala i överenskommelsen är att den som tillhör någon av de 

nämnda yrkesgrupperna och som godkänts för yrkesutövning i ett nordiskt 

land i princip skall vara berättigad att utöva sitt yrke samt söka och erhålla 

anställning i de andra fördragsslutande staterna och där få likvärdiga 

avlöningsförmåner. För att genomföra en svensk anslutning till överenskom

melsen har ändringar gjorts i de bestämmelser som reglerar legitimation och 

behörighet för den som utomlands genomgått utbildning. Bestämmelserna 

återfinns i lagen (1982: 175) med bemyndigande för regeringen att meddela 

föreskrifter om legitimation eller annan behörighet för hälso- och sjukvårds

personal med utländsk utbildning och förordningen (1983:751) om legitima

tion och annan behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk 

utbildning. En nordisk arbetsgrupp har tillsatts för att följa tillämpningen av 

överenskommelsen och för att ge råd om sådana ändringar och tillägg till 

denna som kan visa sig påkallade. Arbetsgruppen har inlett sitt arbete. 

Socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har under året, på uppdrag av 

regeringen, utfärdat allmänna råd om begränsning av tobaksrökningen i 

lokaler av gemensamhetskaraktär. Socialstyrelsen har vidtagit särskilda 

åtgärder för att informera om de nya råden. På uppdrag av regeringen 

utreder socialstyrelsen f. n. åtgärder för att i utbildningen av läkare och annan 

vårdpersonal öka uppmärksamheten på frågor som rör tobakens skadeverk

ningar. 

Abortkommitten har under året överlämnat sitt betänkande Familjepla

nering och abort (SOU 1983:31). Kommitten föreslår bl.a. ändrade ersätt

ningsregler för abortrådgivningen samt understryker vikten av en fortsatt 
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satsning på preventivmedelsrådgivning och upplysning i samlevnadsfrågor 

för att ytterligare minska antalet aborter. Betänkandet har remissbehandlats 

och bereds f.n. inom regeringskansliet. 

Den medicinska forskningen ger fortlöpande nya möjligheter att förebyg

ga, upptäcka, lindra och bota sjukdomar. Resultat från forskningen inom 

hälso- och sjukvården ger ny kunskap som ökar förutsättningarna att 

framgångsrikt angripa hälsoproblem. Det är viktigt att hälso- och sjukvårds

forskningen ger underlag för bedömningar inte enbart av medicinska effekter 

utan också av sociala, etiska och ekonomiska konsekvenser av olika 

åtgärder. 

De totala hälso- och sjukvårdskostnaderna uppgår f.n. till närmare 

60 miljarder kr. per år. Detta motsvarar ca 10% av bruttonationalproduk

ten. År 1960 var motsvarande andel 3.6%. Ca 400 000 personer är sysselsatta 

inom hälso-och sjukvården, motsvarande ca 8% av det totala antalet 

sysselsatta i landet, vilket kan jämföras med ca 3% år 1960. 

1978 års tandvårdsutredning har i sitt huvudbetänkande (SOU 1982:4) 
Tandvården under 80-talet redovisat förslag om bl.a. landstingens ansvar för 

befolkningens tandhälsa samt en modell för samverkan mellan folktandvår

den och privattandvården. Utredningen har mot bakgrund av att tandvår
dens reala resurser blir begränsade ansett det angeläget att möjligheter 

skapas för en rättvis fördelning av bl.a. tandläkarresurserna mellan olika 

delar av landet och mellan olika befolkningsgrupper. Det är enligt 

utredningen viktigt att hushålla med resurserna framför allt genom 

förebyggande åtgärder. 

Avsikten är att en proposition med förslag om tandvårdens framtida 

utformning skall läggas fram för riksdagen i början av år 1984. 

H 1. Statens miljömedicinska laboratorium 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

18 012 358 

16 790 000 

19 399 000 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML) har till uppgift att inom den 

fysikaliska och kemiska miljömedicinen samt hälsoskyddet bedriva långsik

tig forskning samt undersöknings-, utrednings- och utbildningsverksamhet. 

Laboratoriet medverkar i det internationella hälsovårdsarbetet, främst inom 

WHO:s miljömedicinska program. Socialstyrelsen är chefsmyndighet för 

laboratoriet. En rådgivande nämnd med företrädare för huvudintressenterna 

är knuten till laboratoriet och skall medverka i planeringen av verksamhe
ten. 
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Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Uppdragsverksamhet 
Engångsanvisning 

Summa 

I Inkl. 674 000 kr. för städtjiinster. 
2 Jnkl. L-ATF 1982 och 1983. 

Socialstyre/sen 

1983/84 

94 

14 224 000 
(11 736 000) 1 

2 565 000 
1 000 

16 790 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Socialsty
relsen 

+ 566 000 

Föredra
ganden 

+ 549000 
(+ 599 000) ( + 439 000)2 
+ 412 000 + 360000 

+ 4 735 000 + 1700000 

+5713000 + 2 609 000 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Pris- och löneomräkning m.m. ~ I 341 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing med 363 000 kr. Besparingen 

möjliggörs genom omprioriteringar och förbättrad verksamhetsplanering. 

3. Under den långa provisorietid som föregick bildandet av laboratoriet 

och under vilken den förutvarande omgivningshygieniska avdelningen var 

knuten till statens naturvårdsverk, tillfördes verksamheten endast mycket 

begränsade resurser för utrustning. Detsamma gäller resurstilldelningen i 

samband med själva omorganisationen och tiden därefter. Basal forsknings

utrustning är en förutsättning för att laboratoriet skall kunna bedriva 

verksamheten enligt instruktionen. En ökad uppdragsverksamhet innebär 

vidare ökade krav på modern och adekvat utrustning. Mot bakgrund härav 

begär socialstyrelsen att 4 735 000 kr. anvisas för inköp av utrustning. 

Föredragandens överväganden 

Hälsopolitiken måste i allt högre grad inriktas på att påverka livsmiljön. 

Miljömedicinsk forskning är viktig för att få underlag för skade- och 

sjukdomsförebyggande åtgärder inom olika samhällssektorer. Bristen på 

modern vetenskaplig utrustning är f.n. i viss utsträckning en hämmande 

faktor för SML:s forskning. Efter samråd med chefen för utbildningsdepar

temcntet och statsrådet Ingvar Carlsson beräknar jag I 700 000 kr. för inköp 

av atomabsorptionsutrustning samt viss utrustning för att kunna genomföra 

fältstudier av besviirsreaktioner vid olika miljöstörningar. 

För nästa budgetår bör medel för SML:s verksamhet i övrigt beräknas 

enligt huvudförslaget. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens miljömedicinska laboratorium för budgetåret 1984/85 
anvisa ett förslagsanslag av 19 399 000 kr. 

H 2. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 473 009 
2 178 000 

2 843 000 

Statens institut för psykosocial miljömedicin inrättades den 1 juli 1980. 
Institutet har till uppgift att utveckla, värdera och förmedla kunskaper om 

psykosociala risksituationer, riskgrupper och risk reaktioner. V crksamheten 

omfattar målinriktad forskning samt utbildning, dokumentation och infor

mation. 

Institutet leds av en föreståndare under en styrelse med representanter för 

huvudavnämarna av institutets tjänster. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Institutet Föredra-
ganden 

Personal 8 +3 

Anslag 
Förvaltningskostnader 1 841 000 + 811 000 + 240 ()(){) 
(därav lönekostnader) ( 1 383 000) (+ 762 000) (+ 204 000) 
Lokalkostnader 337 000 + 19000 + 4 000 
Engångsanvisning + 820 000 + 421 000 

Summa 2 178 000 +I 650 000 + 665 000 

Styrelsen för institutet 

Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Pris- och löncomräkning m.m. + 212 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing med 52 000 kr. Institutet bedömer 

att denna besparing inte kan genomföras, om institutet skall kunna bedriva 

sin verksamhet enligt de intentioner som förelåg vid institutets inrättan

de. 

3. Institutet behöver ytterligare 191 000 kr. för att täcka lönekostnaderna 

för institutets åtta tjänster. 

4. Institutet anser det vara ytterst angeläget att viss vetenskaplig 

basutrustning anskaffas för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. 

För detta ändamål begärs 820 000 kr. 
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5. För en tjänst som kontorist. två forskarrekryteringstjänster samt för att 

möjliggöra anställning av vikarier behövs en ökning av lönemedlcn med 

427 000 kr. 

6. Den föreslagna ökningen av forskningsverksamheten äskas bl.a. mot 

bakgrund av hälso- och sjukvårdslagens och socialtjänstlagens betoning av 

förebyggande åtgärder. 

Föredragandens Ö1'erväganden 

Jag anser att det är angeläget att lPM:s verksamhet kan bedrivas så 

effektivt som möjligt inom de ramar som riksdagen angav vid institutets 

tillkomst. Huvudförslaget bör inte tillämpas. Vidare beräknar jag under 

budgetåret 1984/85 en tillfällig förstärkning med 12 l 000 kr. för lönekostna

der. 

Institutet bedriver en viktig forskning om hälsorisker i den psykosociala 

miljön. Institutet behöver viss vetenskaplig utrustning för att mäta hur 

kroppen reagerar vid olika psykosociala påfrestningar. Efter samråd med 

chefen för utbildningsdepartementet och statsrådet Ingvar Carlsson beräk

nar jag 300 000 kr. för inköp av en laboratoriedator samt utrustning för 

helautomatisk blodprovstagning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 2 843 000 kr. 

H 3. Statens giftinformationscentral 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 308 455 
4 473 000 
4 630 000 

Statens giftinformationscentral (GIC) svarar för information till allmän

heten och till läkare i akuta förgiftningssituationer. Upplysningarna lämnas 

på grundval av insamlad och bearbetad information om ämnens giftiga 

egenskaper. GIC betjänar hela landet. De flesta förfrågningarna kommer 

från allmänheten. Verksamhetens tyngdpunkt ligger dock i besvarandet av 

kvalificerade medicinska frågeställningar från läkare. GIC deltar också i 

förebyggande arbete, undervisning och forskning. 

Enligt avtal med Stockholms läns landstingskommun (SLL) får staten 

t. o. m. år 1984 utan ersättning för någon kapitaltjänstkostnad utnyttja 

lokaler för GIC på Karolinska sjukhusets område. SLL svarar för fastighets

drift m. m. Förhandlingar sker med SLL om vad som skall gälla fr. o. m. år 

1985. 

9 Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr 100 
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Socialstyrelsen är chefsmyndighet för GIC, som förestås av en överläka

re. 

Personal 

AllSlag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Hyreskostnader 

Summa 

Socialstyre/sen 

1983/84 

16 

4 321 ()()() 
(3 935 000) 

152 000 

4 473 lWO 

Beräknad ändring 1984/85 

Socialsty
relsen 

+ 5,25 

+ I 494 000 
( + I 273 000) 
+ 13 000 

+I 507 000 

Föredra
ganden 

+ 144 000 
(+ 100 000) 
+ 13 000 

+ 157 000 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande: 

1. Huvudförslag + 187 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m. m. 282 000 kr. 

3. Tre läkare måste kunna dela på bakjoursarbt:tet. GIC har två läkare. 

Även den ökade arbetsvolymen motiverar ännu en läkartjänst. Jourarbetets 

omfattning gör att ensamtjänstgöring inte bör förekomma under kvällar och 

under dagtid på helger. För en önskvärd dubbclbemanning dessa tider 

behövs ytterligare tre apotekartjänster. För utökade administrativa uppgif

ter behövs ytterligare 3/4 assistentjänst och 1/2 bibliotekarietjänst. För de 

nya tjänsterna bör vidare beräknas kostnader för vikarier m. m. 

(+ 1014 600 kr.). 

4. Medlen till expenser och utrustning samt till den administration, som 

utförs av socialstyrelsen, bör ökas med sammanlagt ca 197 400 kr. utöver 

pris- och löneomräkning. 

5. Hyreskostnaderna för år 1984 enligt avtal 1982-06-04 med SLL ökar med 

. omkring 13 000 kr. Avtal för tiden fr. o. m. år 1985 föreligger ännu inte. 

Föredragandens överl'äganden 

Statskontoret har nyligen redovisat resultatet av en organisationsöversyn 

med anledning av regeringens uppdrag åt statskontoret att i samråd med 

socialstyrelsen se över GfC:s organisation (Statskontorets rapport 1983:54). 

Statskontoret har framhållit att den helt dominerande delen av GIC:s 

verksamhet är en del av samhällets hälso- och sjukvårdssystem. Statskonto

ret anser därför att GIC bör överföras till landstingskommunal huvudman. 

Detta skulle ge de bästa förutsättningarna för att pröva och bedöma kraven 

på tillgänglighet, kvalitet och resurser för GIC:s verksamhet i relation till 

andra insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
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Regeringen har uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med 

berörda sjukvårdshuvudmän om deras deltagande i kostnaderna för verk

samheten vid GIC fr.o.m. år 1982. 

T avvaktan på resultatet av förhandlingarna utgår jag från den medelsram, 

som f. n. står till centralens förfogande. Medel är beräknade enligt 

huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens giftinformationscentral för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 630 000 kr. 

H 4-8. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) iir i samverkan med social

styrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess 

huvudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik. framställer vacciner och utövar 

epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksamheten är upprätt

hållandet av civil och militär beredskap mot epidemier. 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

1-14. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

H5. -.. - Driftbidrag 

H6. -" - Centrallaboratorie-

uppgifter 

H7. -.. - Försvarsmedicinsk 

verksamhet 

H8. -.. - Utrustning 

H9. Allmän hälsokontroll 

1-111. Epidemiberedskap m.m. (Vissa anslagsposter) 

Flera utredningar har sedan början av 1970-talet sett över SBL:s 

lokalisering, verksamhet och organisation. I prop. 1982/83:16 om vaccinpro

duktion, m. m. föreslogs att vaccinproduktionen vid SBL skulle bedrivas vid 

en ny myndighet förlagd i anslutning till SBL. Övriga delar av SBL:s 

verksamhet behandlades inte i propositionen. Riksdagen avslog propositio

nen. Socialutskottet framhöll bl. a. behovet av en samlad lösning av frågan 

om SBL:s framtida uppgifter och organisation (SoU 1982/83: 11, 

rskr 132). 

Den 12 augusti 1982, samtidigt som regeringen beslutade om propositio

nen, tillkallades en organisationskommitte med uppdrag att lägga fram ett 

detaljerat förslag om organisationen m. m. av statens vaccininstitut och 

statens bakteriologiska laboratorium. Regeringen uppdrog den 17 februari 

1983 åt organisationskommitten att beakta vad socialutskottet anfört i sitt 

betänkande. 
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Organisationskommittens förslag beräknas bli klart inom kort. Beredning

en av SBL:s anslag bör slutföras i samband med att ställning tas till SBL:s 

framtida verksamhet och organisation. Jag avser att föreslå regeringen att 

senare under riksmötet lägga fram en proposition i ämnet. I avvaktan härpå 

förordar jag att anslagen till SBL tas upp med oförändrade belopp. 

H 4. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag l 000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 

landsting samt viss export av preparat. För undersökningar och preparat 

uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 
riksrevisionsverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statem 

bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet för budget
året 1984/85 beriikna ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

H 5. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

1 000 

1 000 

Anslaget avser att täcka kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete 

inom uppdragsverksamheten, dvs. diagnostiska undersökningar och prepa

ratförsörjning, som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens bakterio

logiska laboratorium: Driftbidrag för budgetåret 1984/85 beräk

na ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

H 6. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

18 455 000 
18 417 ()()() 

Detta anslag finansierar SBL:s centrallaboratorieuppgiftcr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Statens bakterio

logiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter för budget

året 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 18 417 000 kr. 
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H 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

3 558 000 

3 551 000 

Detta anslag finansierar SBL:s försvarsmedicinska verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens bakterio

logiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet för bud

getåret 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 3 551 000 kr. 

H 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

2 783 112 

2 100 000 

Reservation 4 478 4241 

I Därav 3 750 000 på tilliiggsbudget I för budgetåret 1981/82 för 
utrustning för tillverkning av vaccin mot mässling. påssjuka och 
röda hund. 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 

detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde 

överstiger 10 000 kr. och har en livslängd överstigande tre år, dels genom 

anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt, vars· värde inte 

uppgår till nämnda belopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning 

av utrustningskapitalet belastar SBL:s budget och inlevereras till statsver

ket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Statens bakterio

logiska laboratorium: Utmstning för budgetåret 1984/85 beräk

na ett reservationsanslag av 2 100 000 kr. 

H 9. Allmän hälsokontroll 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

3 480 857 

3 517 000 

Som jag har angett under anslagen H 4-8 Statens bakteriologiska 

laboratorium kommer senare under riksmötet att läggas fram en proposition 

om statens bakteriologiska laboratoriums framtida verksamhet och organi

sation. I samband därmed kommer även anslagsfrågor som gäller allmän 

hälsokontroll att tas upp till behandling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition om statens bakteriologiska 

laboratorium, till Allmän hälsokontra/I för budgetåret 1984/85 

beräkna ett förslagsanslag av 3 517 000 kr. 
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H 10. Hälsoupplysning 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 735 654 

4 419 000 

4104 000 

Reservation 33 508 

Från förevarande anslag disponerar socialstyrelsen medel för särskilda 

informationsprojekt och sammanställning av informationsmaterial m.m. om 

hälsoupplysning. Från anslaget bekostas också upplysningsverksamhet 

genom vissa organisationer, bl. a. Nationalföreningen för upplysning om 

tobakens skadeverkningar (NTS), Riksförbundet för sexuell upplysning 

(RFSU) m. fl. 

1983184 Beräknad ändring 1984/85 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

I. Bidrag till organisatio-
ner 2 369 000 + 213 000 + 71000 . 

2. Socialstyrelsen för 
hälsoupplysning 2 049 000 + 707 000 - 386 000 

3. Vigör I 000 

Summa 4 419 000 + 920 000 - 315000 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens hälsoupplysning kommer främst att inriktas på olika 

strategiska insatser. Det är angeläget att initiera hälsoupplysning inom olika 

samhällssektorer och att satsa på utvecklingsarbete. Stöd och stimulans till 

sjukvårdshuvudmännen har hög prioritet. Innehållsmässigt koncentreras 

verksamheten till abortförebyggande insatser och tobaksupplysning. Att 

informera om de reviderade kostrekommendationerna som beräknas ligga 

färdiga under år 1984 är också en angelägen uppgift. 

I enlighet med den nya hälso- och sjukvårdslagens intentioner, känner 

socialstyrelsen ett ansvar för att särskilt stödja och ·stimulera hälsoupplys

ningen inom ramen för primärvårdens förebyggande arbete. 

Ett långsiktigt arbete av grundläggande betydelse är att etablera hälso

upplysning som en integrerad del inom utbildningen av hälso- och 

sjukvårdspersonal och utbildningen av anställda inom socialtjänsten. fritids

sektorn och skolan. Regeringen har bl. a. givit socialstyrelsen i uppdrag ''att 

verka för att frågor som rör tobakens skadeverkningar ägnas ökad 

uppmärksamhet i utbildningen av läkare och annan vårdpersonäl". 

Även om sjukvårdshuvudmänncn till följd av den nya lagstiftningen på 

hälso- och sjukvårdsområdet ålagts ett ansvar för förebyggande insatser, har 
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flertalet ännu inte tillräcklig erfarenhet för att systematiskt kunna arbeta med 

hälsoupplysning. 

För att ha möjlighet att stimulera de sjukvårdshuvudmän, vilkas verksam

het fortfarande ligger på en relativt låg nivå och ge stöd till dem som börjat 

utveckla sin verksamhet, begär socialstyrelsen att anslaget för hälsoupplys

ning under 1986/87 återställs till 1981182 års nivå. Det innebär en uppräkning 

av anslaget till 6 753 tkr. omräknat i löpande priser. Socialstyrelsen föreslår 

att en sådan uppskrivning av anslaget sker successivt under treårsperioden 

1984/85-1986/87. För budgetåret 1984/85 begär socialstyrelsen ca 5.3 milj. 

kr., varav drygt 2.7 milj. kr. avser styrelsens egenverksamhct. 

Föredragandens överväganden 

Enligt den nya hälso- och sjukvårdslagen har landstingen fått ett vidgat 

ansvar för befolkningens hälsa. Förutom att erbjuda sjukvård skall 

landstingen nu också förebygga ohälsa genom insatser som avser både 

människan och miljön. Hälsoupplysning och annan individinriktad förebyg

gande vård bör i första hand vara en uppgift för primärvården. 

Landstingens övergripande ansvar för hälsoupplysning innebär inte att 

behovet av centrala initiativ försvinner. Jag räknar dock även i år med att en 

viss ytterligare begränsning av de centrala insatserna inom området kan ske. 

Socialstyrelsens uppgift beträffande hälsoupplysning bör vara att på grundval 

av styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön om 

hälsorisker och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för 

hälsoupplysningsarbetet och förse huvudmännen med visst underlag för 

deras hälsoupplysning. Styrelsen bör bistå och stimulera huvudmännens 

upplysningsverksamhet. 

Socialstyrelsen har utvecklat metoder för den abortförebyggande upplys

ningen och stimulerat och stött landsting och kommuner som startat 

upplysning om sexualitet och samlevnad. Styrelsen har alltjämt en viktig roll 

när det gäller förmedling av kunskaper och erfarenheter på detta område. 

Abortkommittcn har under året överlämnat sitt betäkande Familjeplanering 

och abort (SOU 1983:31). Kommitten understryker bl. a. vikten av en 

fortsatt satsning på upplysning i samlevnadsfrågor för att ytterligare minska 

antalet aborter. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f. n. inom 

regeringskansliet. 

Det behövs fortsatta insatser för information om skadeverkningar vid bruk 

av tobak. Socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har under året. på 

uppdrag av regeringen, utfärdat allmänna råd om begränsning av tobaks

rökningen i lokaler av gemensamhetskaraktär. Socialstyrelsen har vidtagit 

särskilda insatser för att informera om de nya råden. På uppdrag av 

regeringen utreder socialstyrelsen f. n. åtgärder för att i utbildningen av 

läkare och annan vårdpersonal öka uppmärksamheten på frågor som rör 

tobakens skadeverkningar. 
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Det är angeläget att socialstyrelsen fortsätter med information till 

invandrare. Kost- och motionsvanor utgör viktiga förutsättningar för hälsan 

och välbefinnandet. Det behövs fortsatta insatser på detta område. En fråga 

som tilldragit sig stor uppmärksamhet under det gångna året är marknads

föringen av modersmjölksersättningar. Socialstyrelsen har under hösten 

utkommit med allmänna råd om svensk tillämpning av världshälsoorganisa

tionens {WHO) internationella kod för marknadsföring av bröstmjölkser

sättningar. 

Jag har i det föregående under anslaget E 1. Socialstyrelsen räknat med att 

tidskriften Vigör fr. o. m. nästa budgetår helt kommer att finansieras med 

avgifter. 

Under anslaget har jag räknat med en viss ökning av bidraget till olika 

organisationer för hälsoupplysning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 4 104 000 kr. Regeringen beslutar efter förslag av socialstyrelsen 

om den närmare fördelningen av tillgängliga medel under anslagsposten 1. 

Bidrag till organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälsoupplysning för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 4 104 000 kr. 

H 11. Epidemiberedskap m.m. 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

10 762 205 

11 410 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Som jag har angett under anslagen H4-8 Statens bakteriologiska labora

torium kommer senare under riksmötet att läggas fram en proposition om 

statens bakteriologiska laboratoriums framtida verksamhet och organisa

tion. I samband därmed kommer även anslagsfrågor som gäller epidemi be

redskapen att tas upp till behandling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition om statens bakteriologiska 

laboratorium. till Epidemiberedskap m. m. för budgetåret 

1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 11 410 000 kr. 
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I. Övrig sjukvård m. m. 

Under detta avsnitt tas de anslag upp från vilka bidrag utgår till 

sjukvårdshuvudmännen för olika verksamheter. Vidare behandlas anslag till 

utbildning av viss personal inom hälso- och sjukvården samt till konferenser, 

som anordnas av socialstyrelsen. 

Staten var huvudman för flertalet av mentalsjukhusen t. o. m. år 1966. 

varefter landstingskommunerna tog över ansvaret. Vid samma tidpunkt 

ersattes den gamla sinnessjuklagen av en ny lagstiftning. Sjukvårdslagen blev 

gemensam för all sjukvård. 

Sedan mitten av 1970-talet har den psykiatriska vården utvecklats 

innehållsmässigt och vårdorganisatoriskt. Såväl medicinsk som psykologisk 

och social kompetens i behandlingsarbetet har i ökad utsträckning kommit 

till användning under senare år. En helhetssyn på patientens problem 

eftersträvas. 

Det sker en snabb förändring med inriktning mot öppna och halvöppna 

vårdformer inom psykiatrin. Antalet vårdplatser har minskat med ca 35 

procent under de senaste decennierna. En fortsatt minskning med cirka 1000 

vårdplatser per år väntas. Fortfarande bedrivs dock huvuddelen av den 

psykiatriska vården vid de f. d. mentalsjukhusen och mer än en fjärdedel av 

vårdplatserna finns vid äldre ofta avsides belägna sjukhcm. 

För investeringar och drift utgår bidrag från staten till sjukvårdshuvud

männen från anslagen I 1 och I 2. Dessutom har en ny ersättning till 

sjukvårdshuvudmännen införts för att undcr_lätta en utveckling mot öppna 

vårdformer inom psykiatrin. Denna ersättning med 200 milj. kr. för år 1984 

fördelas mellan sjukvårdshuvudmänncn med 24 kr. per invånare. Sjukvårds

huvudmännen skall enligt överenskommelsen tillsammans med primärkom

munerna inom sitt område arbeta för en snabbare övergång från institu

tionsvård till öppen vård. Utvecklingen under år 1984 skall följas upp i 

socialdepartementets hälso- och sjukvårdsbercdning. 

Socialstyrelsen genomförde i oktober 1982 en _inventering av patienter i 

sluten psykiatrisk vård. Resultaten av denna inventering analyseras f. n. av 

en arbetsgrupp som är sammansatt av representanter för socialstyrelsen, 

Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Spri och kommer att 

redovisas i en gemensam rapport vid en konferens som socialdepartementet 

avser att anordna i början av år 1984. Syftet är att förbättra informations- och 

erfarenhetsöverföringen till kommuner och landsting om dagsläget inom 

svensk psykiatri. 

Socialberedningen (S 1980:07) har - utöver utvärdering av socialtjänstre

formen och översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen - också att 

följa den utveckling som pågår inom psykiatrin och redovisa de samarbets

och gränsdragningsfrågor som finns mellan socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården. Beredningen beräknas lämna sitt betänkande under år 1984. 

Barn- och ungdomspsykiatrins framtida verksamhet utreds f. n. inom en 
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särskild utredning (S 1980:09). Utredningen har under hösten avgivit ett 

delbetänkande (Ds S 1983:8) om familjerådgivning. Utredningens arbete 

beräknas bli avslutat under lir J 984. 

Tillgången på läkare i landet har förbättrats väsentligt under senare år. 

Sålunda har antalet läkare ökat starkt under 1970-talet, nämligen från ca 

10 000 år 1970 till drygt 19 000 år 1980. Detta har kunnat ske på grund av den 

kraftiga ökningen av antalet utbildningsplatser för läkarc som genomfördes 

under 1960-talet och i början av 1970-talct och en betydande invandring av 

utländska läkare. 

I prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. föreslås 

att planeringsramen för läkarlinjen minskas med 90 platser för budgetåret 

1984/85. 

Med nuvarande intagningskapacitet på läkarlinjen beräknas antalet 

examinerade läkare under 65 år att uppgå till 23 400 år 1985. Den föreslagna 

minskningen av antalet nybörjarplatser på läkarlinjen påverkar inte detta 

förhållande. 

Fortfarande råder brist på läkare inom vissa geografiska områden och 

specialiteter, främst inom allmänmedicin, långtidssjukvård och psykiatri. 

Inom ramen för hälso- och sjukvårdsbercdningens arbete med projektet 
Hälso- och sjukvf1rd inför 90-talet (HS 90) pågår undersökningar av det 

framtida personalbehovet. Läkarna utgör en av de personalgrupper. som 

särskilt uppmärksammas. 

Grundutbildningen till läkarexamen omfattar studier under fem och ett 

halvt år. Utbildningen når efter två år det propedeutiska stadiet med kliniska 

inslag, som i stor utstriickning förläggs till sjukhus. 

Drift- och investeringsersättningar till sjukvårdshuvudmännen för med

verkan i liikarnas grundutbildning utgår enligt särskilda liikarutbildningsav

tal. Förhandlingar pågår om vad som skall giilla efter år 1982. 

Läkare som efter grundutbildning och allmäntjänstgöring fått legitimation 

kan förvärva specialistkompetens genom fortsatt vidareutbildning. Utbild

ningen sker som regel genom tjänstgöring på blockförordnande på särskild 

läkartjänst för vidareutbildning. Läkaren skall också under specialistutbild

ningen delta i systematisk undervisning som anordnas av socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har utsett en expertnämnd- socialstyrelsens expertnämnd för 

läkares vidareutbildning - med uppgift att bistå styrelsen med råd i frågor 

som rör läkares vidareutbildning. Genomförandet av den systematiska 

undervisningen läggs i viss utsträckning ut pil de nya samverkansnämnderna, 

som tillkommit vid ingången av Iir 1984 med anledning av den nya 

regionsjukvårdsindelningen av landet (prop. 1980/81 :9, SoU 6, rskr 123). 

I propositionen 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. 

har föreslagits att antalet utbildningsplatser vid tandläkarlinjen minskas med 

120 platser till 260 platser. Denna dimensionering innebär med de 

antaganden som socialstyrelsen använder i sina prognoser över tillgången på 
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tandläkare att antalet yrkesverksamma tandläkare kommer att bli ca 400 fler 

år 2000 än år 1985. 

Vissa externa kurser. som hittills har anordnats av socialstyrelsen för 

medel under förslagsanslaget I 8. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 

m.m., bör som jag tidigare har föreslagit (prop. 1982/83: 100 bil. 7. SoU 24, 

rskr 251) i fortsättningen handhas av olika utbildningsmyndighetcr. I 

avvaktan på att beredningen av denna fråga kan slutföras bör socialstyrelsen 

få medel att anordna kurserna även under budgetåret 1984/85. Vissa 

uppgifter bör socialstyrelsen behålla på sikt. såsom att anordna kunskaps

prov för läkare med utländsk utbildning och kompkttcringsuthildning för 

tandläkare med utländsk utbildning. Medel till socialstyrelsens utbildnings

insatscr bör i fortsättningen i sin helhet anvisas under reservationsanslaget I 

6. Vidareutbildningen av läkare m. m. Under samma anslag bör beräknas 

medel för konferenser och seminarier. som anordnas av socialstyrelsen. 

Genom konferenser m. m. kan socialstyrelsen föra ut nya kunskaper och 

metoder samtidigt som styrelsen kan tillgodogöra sig erfarenheter från fältet. 

Detta anser jag vara angeläget med tanke på socialstyrelsens nya roll. 

I 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82:102 bil. 5, FöU 18, rskr 374) som 

avser perioden 1982/83-1986/87 gavs en långsiktig inriktning för den fortsatta 

utvecklingen av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i krig. En 

ekonomisk ram fastställdes samtidigt. Beslutet innebar bl. a. en prioritering 

av beredskapslagring av sjukvårdsmatericl av förbrukningskaraktär. Rege

ringen har den 10 november 1983 godkänt en överenskommelse med 

sjukvårdshuvudmännch om att de under budgetåren 1983/84-- 1986/87 skall 

inköpa sådan materiel som har stor betydelse i krig. En plan skall upprättas 

över sjukvårdsmatcriel av förbrukningskaraktiir som för bcredskapsändamål 

skall integreras i sjukvårdshuvudmännens normala försörjningssystem. 

Kostnaderna för inköp av materielen skall rymmas inom den ekonomiska 

ram som statsmakterna har angett för investeringar för hälso- och sjukvärdcn 

i krig för budgetåren 1982/83-1986/87. Förbrukningsmaterielen skall lagras 

och omsättas av sjukvårdshuvudmiinnen. 

Utredningen om socialstyrelsens beredskapsuppgifter har i augusti 1983 

överlämnat betänkandet (Os S 1983:9) Ansvar och uppgifter inom socialsty

relsens beredskapsområdc. Betänkandet har remissbchandlats och bereds 

inom regeringskansliet tillsammans med betänkandet (SOU 1982:42) 

Utbildning för hälso- och sjukvård vid katastrofer och krig. 

I I. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m.m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

249 802 559 

240 000 000 

20 000 000 
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Från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommunerna samt 

Göteborgs. Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av kliniker för 

psykiskt sjuka m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och 

landstingskommunerna om landstingens övertagande av den psykiatriska 

sjukvården (prop. 1966:64, SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten 

och Stockholms, Göteborgs och Malmö_ kommuner om dessa kommuners 

övertagande av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. 

(prop. 1967:69. SU 1967: 106. rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal 

(prop. 1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169). 

Sjukvårdshuvudmännen skall enligt reglerna i mentalsjukv[1rdsavtalen 

erhålla bidrag enligt angiven bidragsplan. Anläggningsbidrag utgår för 

uppförande av nya vårdplatser och upprustningsbidrag utgår för renovering. 

om- och tillbyggnad m. m. av byggnader. 

Bidragen iir i avtalen angivna i kostnadslägct den 1 juli 1962. Indcxcring 

skall göras från denna tidpunkt och till utgången av det kvartal under vilket 

byggnadsåtgiirderna vidtagits. 

Social.l"lyre/sen 

Statens förhandlingsnämnd har år 1981 triiffat överenskommelse med 

sjukvårdshuvudmännen om bidrag till den psykiatriska vården för åren 1980 

- 1983 m. m. Parterna har bl. a. enats om att staten skall lämna ett särskilt 

bidrag under aren 1982-1991, som skall avlösa kvarstående byggnads- och 

utrustningsbidrag enligt nu gällande mentalsjukvårdsavtal. 

Fr. o. m. år 1981 skall endast vissa byggnadsobjekt vara bidragsberätti

gande enligt hittills tillämpade regler. 

En säker beräkning av anslagsbehovet kan inte göras. Socialstyrelsen 

uppskattar medelsbehovet till 20 milj.kr. 

Föredragandens överväganden 

I likhet med socialstyrelsen beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 

1984/85 till 20 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

20 000 000 kr. 

I 2. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m.m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 117 050 131 

4 423 000 000 

4 516 000 ()()() 
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Från anslaget utgår bidrag till landstingskommunerna samt Göteborgs, 

Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommunerna 

om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården (prop. 1966:64, 

SU 94, rskr 220) samt mellan staten och Stockholms, Göteborgs och Malmö 

kommuner om dessa kommuners övertagande av huvudmannaskapet för 

hela sin psykiatriska sjukvård m.m. (prop. 1967:69. SU 106, rskr 252) samt 

tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50, SU 17, rskr 169. prop. 1974:134, 

SoU 39, rskr 320, prop. 1975/76:17, SoU 16, rskr 30). 

Socialstyre/sen 

Statens förhandlingsnämnd träffade den 23 mars 1983 överenskommelse 

med sjukvårdshuvudmännen om bidrag till den psykiatriska vården för åren 

1982-1984 m. m. Bidragsbeloppen iir fastställda t. o. m. år 1984. 

Styrelsen beräknar i avvaktan på resultatet av överläggningar med 

sjukvårdshuvudmännen om statsbidrag för år 1985 mcdelsbehovet för 

budgetåret 1984/85 till 4 516 milj. kr. 

Föredragandens öven·iiganden 

I avvaktan på resultatet av överläggningar med sjukvårdshuvudmännen 

beräknar jag i likhet med socialstyrelsen anslagshehovet med utgångspunkt i 

de fastställda beloppen för år 1984 till 4 516 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka, m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

4 516 000 000 kr. 

I 3. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 024 830 

15 025 000 

15 025 000 

Fri111 anslaget utgår ersättning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt övenskommelse mellan staten och dessa kommuner om deras 

övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering (prop. 

1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169). 

Överenskommelsen innebär att berörda sjukvårdshuvudmän tar över 

ansvaret.för provinsialliikarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare 

som fått behålla pensionsrätt enligt statens allmiinna pensionsreglcmente. 

Staten ersiitter huvudmiinnen för deras <'itaganclen genom utbetalning av dels 

ett engångsbelopp motsvarande pcnsionsskuldcrna. dels årliga bidrag. 
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Socialstyre/sen 

Engångsbeloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den l juli 1971. Det 

fördelas på 19 annuiteter. och erläggs fr. o. m. år 1975. 

För år 1975 och följande år har parterna enats om att de årliga bidragen till 

landstingskommunerna och Gotlands kommun skall utgå med 8 milj. kr. 

intill dess slutlig avlösning sker av statens kostnadsansvar för ifrågavarande 

provinsialläkares pensionering. 

Styrelsen beräknar medclsbehovet för budgetåret 1984/85 till 15 025 000 

kr. 

Föredragandens överväganden 

I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beräknar jag anslagsbe

hovet till 15 025 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresUir riksdagen 

att till Bidrag till pensioner för vissa provinsialliikare för budgeti'iret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 15 025 000 kr. 

I 4. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 

1982/83 

1983/84 

Utgift 

Anslag 

1020002 496 

1 090 000 000 

Från anslaget utgår drift- och investeringsersättningar till huvudmännen 

för de kommunala undervisningssjukhusen enligt avtal om läkarutbildning 

och forskning inom de kliniska ämnesområdena. Ersiittning utgör även till 

viss annan verksamhet på ui1dervisningssjukhusens områden m. m. 

Enligt en överenskommelse elen 25 januari 1983 med företrädare för 

kommunala undervisningssjukhus om fortsatt samarbete angående läkarut

bildning och forskning tillämpas föreliggande läkarutbildningsavtal m. m. 

under år 1983 intill det annat avtalas och med vissa föriindringar (prop. 1982/ 

83: 123. Soll 33. rskr 345). Förhandlingar pågår om avtal med huvudmiinnen 

för de kommunala undervisningssjukhusen om fortsatt samarbete angående 

läkarutbildning och forskning. Vidare pågår en översyn av statens kostnader 

med anledning av liikarutbildningsavtalen m. m. Jag räknar med att en 

överenskommelse om samarbetet skall kunna redovisas i en proposition till 

riksdagen under v[1ren 1984. I avvaktan p[1 en ny överenskommelse förordar 

jag att anslaget tas upp med 1 miljard kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Bidrag till 

kommunala undervi.mingssjuklrus för budgetiiret 1984/85 be

räkna ett förslagsanslag av I 000 000 000 kr. 
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1 5. Lån till Stockholms läns landstingskommun för vissa investeringar 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

40 000 000 

20 000 000 

20 000 000 

Reservation -

143 

Från anslaget utbetalas lån till Stockholms läns landstingskommun (SLL) 

för investeringar vid Karolinska sjukhuset (KS). 

Enligt avtal om slutrcglering av ekonomiska frågor avseende KS (prop. 

J 980/81 :95 s. 65, SoU 27. rskr 278) beviljar staten SLL lån om sammanlagt 

100 milj. kr. för investeringar vid KS. Lånen får lyftas med 20 milj. kr. per 

den 15 juni under vart och ett av åren 1982-1986. Varje lfm löper på 15 år och 

<tmorteras med 1/15 varje år. Ränta erläggs. 

Ränta och amortering redovisas på inkomsttitlarna: Övriga riinteinkoms

ter och Övriga återbetalningar. 

Föredragandens överl'ägande11 

För det lån till Stockholms läns landstingskommun, som enligt gällande 

avtal skall betalas ut den 15 juni 1985, bör under detta anslag beriiknas 

20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lå11 till Stockholms läns la11dsti11gskomm1111 för vissa 

investeri11gar för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsan

slag av 20 000 000 kr. 

I 6. Vidareutbildning av läkare m.m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 431 2101 

27 642 0001 

28 433 000 

1 Anslaget Vidareutbildning av läkare 

Reservation I 301 7891 

Från anslaget bekostas utgifter i samband med de olika utbildnings- och 

informationsinsatser. som socialstyrelsen svarar för. Dessa avser i huvudsak 

vidareutbildning av läkare till specialistkompetens och viss vidareutbildning 

av tandläkare m. m., kompletteringsutbildning för hälso- och sjukvårdsper

sonal med utländsk utbildning samt konferenser m. m. 

Vidareutbildningen av läkare omfattar dels allmän tjänstgöring (A T). efter 

vilken legitimation kan erh[tllas, dels fortsatt vidareutbildning (FV). 

varigenom specialistkompetens uppnfts. Enligt kungörelsen ( 1972:678) med 

tillämpningsföreskrifter till lagen (1960:408) om behörighet att utöva 

Hikaryrket skall den som avlagt liikarexamen inom riket och vill fä 

legitimation som liikare genomgå allmäntjiinstgöring som liikarc under ett år 
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och nio månader. varav i princip sex månader inom allmän kirurgi, sex 

månader inom allmiin internmedicin. tre månader inom allmän psykiatri 

eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex månader inom allmänmedicin. 

Prov avläggs i allmän kirurgi, allmän internmedicin och allmän psykiatri. 

Den som vill få specialistkompetens skall efter legitimation som läkare 

genomgå fortsatt vidareutbildning, som består av viss huvudutbildning samt 

sidoutbildning inom verksamhetsområde av betydelse för sökt kompe

tens. 

Det åligger socialstyrelsen att anordna dels prov för läkare som fullgör 

allmäntjänstgöring. dels systematisk undervisning med kunskapsprov för 

läkare som genomgår specialistutbildning. Socialstyrelsen meddelar också 

beslut om godkänd allmäntjänstgöring samt bevis om specialistkompe

tens. 

Socialstyrelsen har inriittat en rådgivande expertnämnd för frågor om 

läkares vidareutbildning (NL V). En ledamot, tillika ordförande i nämnden, 

företräder socialstyrelsen. Av övriga ledamöter utses två efter förslag av 

vartdera UHÄ. lam\stingsförbundet och Sveriges Läkarförbund :;amt en 

efter förslag av Svenska Läkarcsällskapet. 

Enligt riksdagens beslut om ny tandläkarutbildning (prop. 1978179:41. 

Ubu 23, rskr 205) har den allmänna utbildningslinjcn för tandläkare 

moderniserats och förkortats från tio till nio terminer fr. o. m. den I juli 

1979. Vidare införs en ettårig allmäntjänstgöring för tandläkare den 

I januari 1984. Allmäntjänstgöringen förläggs till folktandvården och utgör 

ett krav för att få legitimation som tandläkare. 

Socialstyre/sen 

Anslag 
1983/84 

Vidareutbildning av läkare och tandläkare 

1. Omkostnader för soci
alstyrelsens nämnd för 
läkares vidareutbild-
ning 

2. Prov under liikares 
100 000 

allmiinljiinstgöring 1 292 000 
3. Systematisk undervis

ning och kunskaps-
prov för liikare 24 500 000 

4. Sekretariat hos re-
gionkommittfrr 

5. Allmänläkarkurser 
111. lll. 

6. Prov under tandliika
rcs allmän tjänstgöring 
111. lll. 

750 (l()(J 

1 000000 

Beräknad ändring 1984/85 

Social
styrelsen 

+ 100 000 

+ 80 (1(1() 

+ 3 242 ()()() 

+ 159 000 

+ 230()()0 

Före
drag;1mkn 

20000 

92 oou 

- 1 658000 

+ 180()() 

+ 33 000 

+ 230 000 
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Anslag 
1983/84 

Beräknad ändring 1984/85 

Social
styrelsen 

Kurser för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen 

7. Prov för läkare och 
kurser för tandläkare 

8. Övriga kurser 

Kurser och konferenser 

9. Kurser för sjukgym
naster m. m. 

10. Konferenser m. m. 

Annan utbildning 

11. Utbildning av handle
dare för vissa tandlä
kare 

12. Viss uppföljningskon
fercns 

13. Kurser i oral galva
nism 

14. Tilläggsutbildning för 
tandtekniker med ut
ländsk utbildning 
m.m. 

Summa 

2870001 

I 981 0001 

205 0001 
2300001 

2 200 0002 

32 545 000 

29000 
+ 77 000 

80000 
+ 106 000 

- I 200000 

+ 150 000 

+ 658 000 

+ 122 000 

+ 3 615 000 

Före
draganden 

32 000 
- 281 000 

80000 
30000 

- 2 200 000 

- 4 112 0003 

~-· 
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1 Medlen har anvisats under förslagsanslaget Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 
m.m. 
2 Medlen har anvisats under förslagsanslaget Vidareutbildning av tandläkare m. m . 
. l I förhållande till anslaget Vidareutbildning av läkare föreslås av föredraganden en 
ökning med 791 000 kr. 

Socialstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 

Huvudförslaget innebär att 34 454 000 kr. bör anvisas, vilket är en ökning 

med 1 909 000 kr. i förhållande till de medel, som anvisats för budgetåret 

1983/84 under reservationsanslaget Vidareutbildning av läkare samt förslags

anslagen Vidareutbildning av tandläkare m. m. och Efterutbildning av viss 

sjukvårdspersonal m. m. Pris- och löneomräkning m. m. uppgår till 

2 642 000 kr. under nämnda anslag. 

Vidareutbildning av läkare och tandläkare 

Regeringen har föreskrivit att socialstyrelsen bör pröva möjligheten att 

stegvis i den utsträckning som det är lämpligt och ekonomiskt försvarbart 

lägga ut genomförandet av kurser inom ramen för den systematiska 

undervisningen i läkarnas vidareutbildning på de nya regionala samverkans

nämndcrna, som kommer till fr. o. m. år 1984. och deras kanslier. Detta skall 

IO Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100 
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ske med utgångspunkt i att ett nära samarbete sker mellan nämnderna och 

berörd högskoleenhet. 

Antalet avlagda examina för läkare beräknas till 1 000 under nästa 

budgetår. Dessutom tillkommer ca HJ0-150 läkare med utländska exami

na. 

l. 135 000 kr. avser kostnader för en kurskatalog och en tryckt författ

ningssamling. 

2. Antalet deltagare i skriftliga prov under läkares allmäntjänstgöring 

beräknas till 3 600 under budgetåret 1984/85. 

3. Medel beräknas för ca 290 kurser om vardera en vecka med i genomsnitt 

23 deltagare i varje kurs. 

4. Administrativa uppgifter har decentraliserats till regionkommittcernas 

sekretariat som nu ersätts av samverkansnämndernas kanslier. 

5. Medel beräkna_s under anslagsposten för efterutbildning av allmiinläka

re m. m. Medlen avses användas för följande kurser. 

Efterutbildning för allmänläkare m.fl. 

Efterutbildning inom långvårdsmedidn 

Efterutbildning i miljömedicin och toxikologi 

Kurs i klinisk läkemcdelsprövning 

Efterutbildning i medicinsk rehabilitering 

Summa 

550 000 

150 000 

350 000 

50 000 

59 000 

I 159 000 kr. 

6. Antalet deltagare i en centralt utformad kunskapskontroll, som skall 

avsluta allmäntjänstgöringen (AT) för tandläkare. beräknas bli 400 per år 

fr.o.m. budgetåret 1984/85. Socialstyrelsen har i samråd med universitets

och högskoleämbetet, Landstingsförbundet, Sveriges tandbkarförbund och 

Sveriges förenade studentkårer utarbetat föreskrifter för A T-provcns 

innehåll, uppläggning och genomförande. Första provtillfället planeras till 

senhösten 1984. Materialkostnaderna för provet beräknas bli ca 

110 000 kr. 

Kurser för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk examen 

7. Två förkunskapsprov för läkare med utländsk utbildning avses' bli 

anordnade ( 118 000 kr.). Socialstyrelsen anordnar praktiska prekliniska 

prov i cariologi och protetik för tandläkare med utländsk utbildning. 

Godkända tandläkare får provtjänstgöra inom folktandvården. Tilläggsut

bildning ges vid odontologisk fakultet i enstaka ämnen. Socialstyrelsen 

betalar merkostnaden. För prov och tilläggsutbildning beräknas 120 000 kr. 

Kurs i svenska medicinalförfattningar hålls i Stockholm i socialstyrelsens regi 

(20 000 kr.). Kursen är obligatorisk för svensk tandläkarlegitimation. 

8. Kurser i svenska språket anordnas i samarbete med föreningen 

Kursverksamheten i Uppsala enligt avtal. Årligen invandrar ca 100 läkare 
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och ca 200 annan sjukvårdspersonal. Två kurser beräknas kosta 940 OUO kr. 

och en repetitionskurs 50 000 kr. Ca 300 behöver också genomgå språkprov 

(läkare, tandläkare, sjukgymnaster m. Il.). Proven beräknas kosta 

180 000 kr. Tidigare ganska dyra komplettcringskurser för sjuksköterskor 

avses nu bli ersatta av två förkunskapsprov för sjuksköterskor med 

utömnordisk utbildning (162 000 kr.). För en kurs för barnmorskor med 

utomnordisk utbildning, stipendier till vissa deltagare samt utbildning 

individuellt av ca fem barnmorskor från de nordiska länderna beräknas 

106 000 kr. Kurser i medicinalförfattningar avses bli anordnade för läkare 

(330 000 kr.), sjuksköterskor med utbildning i Danmark, Finland, Norge och 
Island (104 000 kr.), sjuksköterskor med utomnordisk utbildning 

(50 000 kr.) samt sjukgymnaster och arbetsterapeuter (96 000 kr.). 

Sjukgymnaster måste för svensk legitimation genomgå prov i klinisk 
fysioterapi. Vissa arbetsterapeuter måste avlägga prov i arbetsterapi. 

Kostnaden per prov är 2 500 kr. Åtta beräknas vilja genomgå provet 

(20 000 kr.). Ca 15 psykologer med utländsk utbildning beräknas varje år 
begära svensk legitimation. Ca 10 behöver bedömas av institution vid 

högskola med psykologutbildning å 1 000 kr. (10 000 kr.). Utbildningen 

måste som regel kompletteras i ämnena svensk socialkunskap och sociallag

stiftning. För en kurs beräknas 10 000 kr. 

Kurser och konferenser 

9. Universitets- och högskoleämbetet avser att i samband med sin anslags

framställning för budgetåret 1985/86 lägga fram förslag om påbyggnadsut

bildning för sjukgymnaster. I avvaktan härpå bör efterutbildningen för 

sjukgymnaster, som socialstyrelsen hittills anordnat, fortsätta. Under 

budgetåret 1984/85 avses anordnas en kurs i ortopedi/neurologi med 

betoning på behandlingsbehov i primärvården och en kurs i habilitering för 

rörelsehindrade barn. 

10. Socialstyrelsen avser anordna tre regionala konferenser inom hälso

vård av mödrar och barn samt inom socialtjänst för att informera och få en 

återkoppling av konkreta problem på fältet (150 000 kr.). Vidare planerar 

socialstyrelsen att anordna seminarier beträffande aktivering inom äldrevår

den (50 000 kr.), nya vårdformer för personer med åldersdement beteende 

(50 000 kr.), omvårdnad och aktivering av yngre hjärnskadade och andra 

yngre personer med svåra funktionshinder (30 000 kr.) samt för personal och 

beslutsfattare inom äldreomsorgen med inriktning mot öppna vårdformer 

(60000 kr.). 

Seminarier anordnas för att enkelt och effektivt informera om vad som 

pågår inom olika verksamhetsområden och samtidigt få del av seminariedel

tagarnas kunskaper. 
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Annan utbildning 

11. Nuvarande statligt organiserade utbildning av handledare för tandlä

kare under allmäntjänstgöring bör fortsätta (1 milj. kr.). 

12. Socialstyrelsen bedömer det som väsentligt att samla till en konferens 

för att utbyta erfarenheter om den nya grundutbildningen och allmäntjänst

göringen för tandläkare. 

13. En utbildning i ämnet "oral galvanism" bör behandla dentalmateria

lcns användningsområde med hänsyn till deras beteende i oral miljö och till 

korrosion. Även dentalmaterialens användning ur t. ex. toxikologiska, 

allergologiska och psykiatriska/psykologiska aspekt avses ingå. 

14. Kostnaden för att anordna tilläggsutbildning för 20 tandtekniker med 

utländsk utbildning under budgetåret 1984/85 beräknar styrelsen till 

100 000 kr. Härtill kommer viss avrundning. 

Föredragande11s överväga11de11 

Jag föreslår att medel. som tidigare anvisats under förslagsanslagen 

Vidareutbildning av tandläkare m. m. och Efterutbildning av viss sjukvårds

personal m. m. i fortsättningen anvisas under detta reservationsanslag. som 
bör beniimnas Vidareutbildning av liikare m. m. 

Staten har i enlighet med förslagen i prop. 1969:35 angående vidareut

bildning och fördelning av läkare (SU 83, rskr 215) satsat på en systemati

serad vidareutbildning för läkarna, inte enbart för att befrämja deras 

yrkesskicklighet utan även för att inordna läkarutbildningen i den allmänna 

s jukvårdsplaneringen. 

Efter legitimationen genomgår läkaren fortsatt vidareutbildning (FV), 

vanligen genom förordnande på s. k. FY-block, under i regel fyra och ett 

halvt år. Under denna tid skall läkaren också genomgå systematisk 

undervisning, som för närvarande består av sex veckolånga kurser med 

kunskapsprov. Därefter erhåller läkaren bevis om specialistkompetens, 

vilken krävs för stadigvarande läkartjänst inom den offentliga sjukvården. 

Man kan uttrycka det så att först i och med att specialistkompetensen har 

förvärvats är läkarens långa utbildning avslutad, en utbildning som består av 

grundutbildning. allmäntjänstgöring och den fortsatta vidareutbildningen. 

Genom att vidareutbildningen för läkare är systematiserad fram till vunnen 

specialistbehörighet kan utbildningen ai~vändas som ett medel att styra in 

läkarna på en verksamhet inom hälso- och sjukvården som samhället är bäst 

betjänt av. 

1 prop. 1969:35 framhölls att staten skall svara för de kostnader som berör 

själva undervisningen. I prop. 1972: 104 med förslag till ändring i sjukvårds

Iagstiftningen, m. m. (s. 86, SoU 37, rskr 286) anfördes att sjukvårdshuvud

männens kostnader för vidareutbildning av läkare hade beaktats vid 

bestämningen av ersättningsbeloppen från sjukförsäkringen. 
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Som jag framhöll vid min anmälan av detta anslag i prop. 1982/83: 100 

(bil. 7, SoU 24, rskr 251) anser jag att det är viktigt att staten fortsätter att 

följa läkarnas vidareutbildning på riksplanet, inte minst av sjukvårdspolitis

ka skäl. Staten bör ha kvar sitt inflytande över vidareutbildningen. 

Jag framhöll också vid min anmälan av anslaget för budgetåret 1983/84 att 

genomförandet av kurserna hör i den utsträckning som är lämplig och 

ekonomiskt försvarbar läggas ut på de nya samverkansnämnderna och deras 

kanslier. 

Den nya hälso- och sjukvårdslagen innebär att huvudmännen för hälso

och sjukvården erhållit ett vidgat ansvar för befolkningens hälsa. Det är 

därvid i överensstämmelse med huvudmännens intresse att medverka till att 

läkarnas kompetens blir tillräcklig och väl lämpad för att befolkningen skall 

kunna erbjudas bästa möjliga hälso- och sjukvård. Genom att verkställandet 
av vidareutbildningen kommer att i alltmer ökad utsträckning läggas ut på de 

nya samverkansnämnderna inom sjukvårdsregionerna får huvudmännen ett 

lokalt inflytande över utbildningen. 

Organisationskommitten för socialstyrelsen räknade med att socialstyrel

sen i sin slutliga organisation skulle behöva disponera tio tjänster för 

uppgifter i samband med läkarnas fortsatta vidareutbildning m. m. Med 

hänsyn till att jag nu utgår från att socialstyrelsen inte kommer att överföra 

arbetsuppgifter inom vidareutbildningen till samvcrkansnämnderna i den 

omfattning som organisationskommitten en gång förutsatte, har jag under 

förslagsanslaget E 1. beräknat medel som motsvarar femton tjänster för 

ifrågavarande iindamål fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Jag beräknade medel för socialstyrelsens externa kursverksamhet för 

budgetåret 1983/84 i avvakten på att frågan skulle kunna beredas om hur 

kursverksamheten skulle kunna överföras till annan huvudman än socialsty

relsen (prop. 1982/83:100 bil 7, s. 149, SoU 24. rskr 251). Frågan är ännu inte 

slutligt beredd. Jag beräknar därför medel under detta anslag för ifrågava

rande verksamhet även för budgetåret 1984/85. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att frågan om undervisning i svenska 

språket för invandrare f. n. bereds i regeringskansliet med sikte på en 

proposition i ämnet. 

Jag har beräknat medel for slutprov i samband med AT-tjänstgöringen för 

tandläkare. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget tas upp 

med 28 433 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidareutbildning av läkare m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 28 433 000 kr. 
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I 7. Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m.m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 647 966 

56 802 000 

55 930 000 

Reservation 70 613 018 

Från anslaget bekostas utgifter för investeringar i beredskapslager m.m. 

för den civila hälso- och sjukvården i krig. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

1. Anskaffning av utrustning 
m.m. 15 900 000 + 1352000 .+ 500 000 

2. Beredskapslagring av lä-
kcmedel, sera, vacciner 
m.m. 7 002 000 +2 404 000 - 3 002 000 

3. Beredskapslagring av för-
brukningsmateriel 33 900 000 +6117000 +1630000 

Summa 56 802 000 +9 873 000 - 872 000 

Socialstyre/sen 

Planeringen för hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt hälsoskyddet i 

krig utgår från den inriktning som anges i 1982 års försvarsbeslut (prop. 

l ~81/82: 102 bil. 5) och har redovisats i programplan för perioden 1984 - 1989 

enligt regeringens anvisningar 1983-03-17. 

Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 

1. Medel för anskaffning av sjukvårdsutrustning beräknas efter fastlagd 

plan samt för ersättning till sjukvårdshuvudmänrien för genomförda 

ändringsarbeten i byggnader avsedda för operationsannex ( + I 352 000). 

För att säkerställa möjligheterna till anskaffning av utrustning och uppnå 

fördelaktiga inköpspriser samt säkerställa ändringsarbeten på lämpligt sätt 

hemställer styrelsen om ett oförändrat beställningsbemyndigande på 

20 milj. kr. 

2. Försörjningsberedskapen avseende läkemedel fortsätter att omstruktu

reras enligt den inriktning mot krigsfallsbehov som gavs i 1982 års 

försvarsbeslut. Den reservation som uppkommit under anslaget beror delvis 

på pågående omsättning av läkemedel ( + 2 404 000). 

3. Enligt 1982 års försvarsbeslut skall uppbyggnaden av försörjningen med 

sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär ges hög prioritet. På grund av 

förhandlingar mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om de senares 

medverkan i hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap har någon 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 151 

egentlig anskaffning ännu inte kunnat påbörjats, vilket förklarar en stor del 

av den reservation som finns under anslaget. Medelsbehovet för anskaffning 

av sjukvårdsmateriel enligt försvarsbeslutet uppgår till 37 milj. kr. Därutö

ver tillkommer kostnader för anskaffning av identitetskort och röda

korsarmbindlar ( + 6 117 000). 

Föredragandens överväganden 

Enligt regeringens förslag (prop. 1983/84:40 bil. 2) om vissa ekonomisk

politiska åtgärder skall medelsbehovet för civilt totaltförsvar minska med 

23 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Efter samråd med chefen för försvars

departementet och med hänvisning till reservationen under anslaget anser 

jag att medelsbehovet under anslaget tillfälligt kan minskas med 3 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85. 

Regeringen godkände den 10 november 1983 en överenskommelse som 

träffats med företrädare för Landstingsförbundet om sjukvårdshuvudmän

nens medverkan i bl. a. hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap med 

sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. Överenskommelsen innebär att 

sjukvårdshuvudmänncn åt staten lagrar och omsätter materiel av särskild 

betydelse i krig. För detta utgår ersättning till sjukvårdshuvudmännen efter 

fastställt antal vårdplatser i krig samt för driftkostnader. Kostnader enligt 

överenskommelsen av investeringskaraktär belastar detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

55 930 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndi~a regeringen att medge att sjukvårdsutrustning m. m. 

får beställas inom en kostnadsram av 20 000 000 kr. 

2. till Beredskapslagring för hälso- och sjuhården m. m. för bud

getåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 55 930 000 

kr. 

I 8. Driftkostnader för beredskapslagring m. m. 

1982/83 

1983184 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

27 565 694 

40 240 000 

49 790 000 

Från anslaget bekostas förvaring och underhåll av beredskapsutrustning 

samt drift av beredskapslager av läkemedel m. m. för den civila hälso- och 

sjukvårdens krigsorganisation. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

I. Förvaring och underhåll 
av utrustning m. m. 9 640000 + 800 000 + 355 000 

2. Läkemedel m. m. 20 335 000 - 11524 000 + 9 265 000 
3. Förbrukningsmatcricl 5 165 000 + 5 245 000 - 565 000 
4. Ersättning till sjuk-

vårdshuvudmänncn för 
vissa planläggningskost-
nader 3 900000 + 600 000 + 195 000 

5. Sjukvårdens skydd 
krig I 200000 + 2 800 000 + 300000 

Summa 40 240000 - 2 079000 + 9 550 000 

Socialstyrelsen 

Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 

1. En utökad anskaffningsverksamhet av s. k. varaktig sjukvårdsutrust

ning medför också ökade kostnader för förvaring och underhåll av sådan 

utrustning ( + 800 000 kr.). 

2. Driftkostnader för beredskapslagring av läkemedel har beräknats efter 

samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Ränta på investerat 

kapital har inte beräknats, eftersom styrelsen anser att internräntor inte bör 

belasta driftkostnaderna för läkemedel (- 11 524 000 kr.). 

3. Styrelsen har beräknat driftkostnaderna för beredskapslagring av 

förbrukningsmateriel enligt den ersättningsnorm som tillämpas för den 

försöksverksamhet som har pågått hos vissa sjukvårdshuvudmän 

( + 5 245 000 kr.). 

4. Hos varje sjukvårdshuvudman finns beredskapsplanläggare med 

uppgift att hålla samman beredskapsplaneringen. Planläggarnas arbetstid 

varierar mellan olika sjukvårdshuv~'dmän beroende på planläggningens 

omfattning ( + 600 000 kr.). 

5. Utrednings- och projektarbetet för sjukvårdens skydd i krig inför 1987 

års försvarsbeslut genomförs i samverkan mellan styrelsen och civilförsvars

styrelsen. Socialstyrelsen har ansvaret för den centrala projektledningsfunk

tionen samt för att genomföra det inventeringsarbete som skall ligga till 

grund för inriktningen och prioriteringen av olika former av skydd 

(+ 2 800 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Driftkostnaderna för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap är 

beroende av de investeringar som görs under det föregående anslaget. Vad 

avser driftkostnader för beredskapslagring av läkemedel har jag i motsats till 



Prop. 1983/84:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 153 

socialstyrelsen beräknat kapitalkostnader. Med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 49 790 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Driftkostnader för bered5kapslagri11g 111. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 49 790 000 kr. 

I 9. Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig m.m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 088 602 

7 465 000 

7 670 000 

Från anslaget bekostas utbildning av personal som skall tjänstgöra inom 

den allmänt civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. 

l. Utbildning av personal 
för den civila hälso- och 
sjukvårdens krigsorga-
nisation 

2. Försvarsmedicinsk 
tjänstgöring och vapen-
fri utbildning 

3. Bidrag till Svenska röda 
korset för utbildning av 
civilsamariter och per-
sonal vid krigsblodcen-
traler 

4. Bidrag till Sveriges 
kvinnliga bilkårers riks-
förbund för utbildning 
av bilförare 

Summa 

Socialstyre/sen 

1983/84 

4 000 000 

l 145000 

1420 000 

900 000 

7 465 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Social 
styrelsen 

+ 440 000 

- 62 000 

+ 134 000 

+ 75 000 

+ 587 000 

Föredraganden 

+ 262 000 

- 150 ()()() 

+ 57 000 

+ 36000 

+ 205 000 

Styrelsen föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande: 

1. Utbildnings- och informationsinsatserna genomförs med samma inrikt

ning och omfattning som tidigare år{+ 440 000 kr.). 

2. Som utbildningsmyndighet för vapenfria tjänstepliktiga inom hälso- och 

sjukvårdsomrädet räknar socialstyrelsen med att inkalla ca 400 vapenfria 

tjänstepliktiga i grundutbildning och 40 vapenfria i repctitionsutbildning. 

Styrelsen har planläggnings- och organisationsansvar för försvarsmcdi-
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cinsk tjänstgöring för värnpliktiga läkare som överförs från försvarsmakten 

till den civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. Då sjukvårdshuvud

männen inte längre efterfrågar läkare för sådan tjänstgöring, avser styrelsen 

att senare lämna förslag om att denna verksamhet skall upphöra 

(- 62 000 kr.). 

3. För socialstyrelsen räkning utbildar Svenska röda korset civilsamariter 

för placering inom den civila krigssjukvården i första hand hemsjukvården 

och personal för krigsblodcentraler ( + 134 000 kr.). 

4. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund utbildar bilförare för sjuktran

sporter ( + 75 000 kr.). 

5. För att underlätta ekonomiadministrationen och mera effektivt använda 

tillgängliga medel hemställer styrelsen att anslaget ändras till ett reserva

tionsanslag. 

Föredragandens öven'äganden 

Det är angeläget att den utbildning som nu bedrivs för hälso- och 

sjukvården i krig fortsätter och förstärks inom givna ramar. Förslag om 

utbildningen har redovisats i betänkandet (SOU 1982: 42) Utbildning för 
hälso- och sjukvård vid katastrofer och krig. Betänkandet har remissbehand

lats och bereds nu i regeringskansliet. 

Den försvarsmedicinska tjänstgöringen för läkare tillkom när det rådde en 

kraftig läkarbrist i landet. Denna situation föreligger inte längre. Utredning

en om socialstyrelsens beredskapsuppgifter har i sitt betänkande 

(Ds S 1983:9) föreslagit att den försvarsmedicinska tjänstgöringen kan 

upphöra. Jag delar denna uppfattning. Jag räknar med att den försvarsmedi

cinska tjänstgöringen upphör fr. o. m. nästa budgetår. Jag har inget att erinra 

mot styrelsens förslag att ändra anslaget till ett reservationsanslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig m. m. 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 

7 670 000 kr. 
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J. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik 

Socialtjänstreformen 

En helt ny lagstiftning inom socialviirdsområdet trädde i kraft den 1 januari 

1982. De nya lagarna är socialtjänstlagen (Sol), lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). Överförandet av huvudmannaskapct för ungdomsvårds

skolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m. till nya huvudmän skedde den 1 

januari 1983. 

Den år 1980 tillkallade socialberedningen (S 1980:07) erhöll i december 

1982 nya direktiv som preciserar och avgränsar utredningsuppdraget. 

Liksom enligt de ursprungliga direktiven skall beredningen genomföra en 

översyn av bestämmelserna om vård oberoende av samtycke inom social

tjänst- och sjukvårdslagstiftningen samt följa och utvärdera socialtjänstre

formen. De delar av socialtjänstlagstiftningen som är avsedda att utgöra ett 

grundläggande skydd för barn och ungdomar i risksituationcr, främst L VU, 
blir därmed föremål för ytterligare överväganden. Beredningen skall även 

följa upp tillämpningen av L VM. Översynen skall också omfatta Lagen om 

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). 

Uppdraget att utvärdera socialtjänstreformen bör enligt de nya direktiven 

avse bl. a. frågan om kostnadsansvar för den enskilde i samband med 

behandlingsinsatser. Beredningen skall vidare behandla frågan om sjukpen

ningrätt för missbrukare som vårdas på hem för vt1rd eller boende. Även 

återverkningarna inom socialtjänsten av den omstrukturering som pågår 

inom det psykiatriska vårdområdet skall behandlas av beredningen. 

Beredningen har i oktober 1983 avlämnat ett delbetänkande Erfarenheter 

av L VM och vissa andra socialtjänstfrågor (Ds S 1983: 16). 

Hem för vård eller boende är den nya benämningen för socialtjänstens 

institutioner. Med stöd av riksdagens beslut godkände regeringen den 26 juni 

1980 för statens del en principöverenskommelse om ändrat huvudmannas kap 

för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m., som träffats 

med landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (prop. 1979/ 

80:172, SoU 44, rskr 385). Regeringen godkände också - efter riksdagens 

bemyndigande (prop. 1980/81:196, SoU 1981/82:23. rskr 92) - den 22 

december 1981 den överenskommelse som statens förhandlingsnämnd i mars 

1981 träffade med landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om 

statsbidrag för verksamheten. 

Sedan statens förhandlingsnämnd träffat avtal med var och en av de nya 

huvudmännen godkände regeringen den 5 augusti 1982 för statens del 

avtalen. De nya huvudmännen övertog enligt dessa avtal statens rättigheter 

och skyldigheter för verksamheten den 1 januari 1983. 

Enligt den överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd, lands

tingsförbundet och Svenska kommunförbundet som träffats den 18 mars 

1983 skall staten utge bidrag till kommuner och landstingskommuner 
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(huvudmännen) för driften av de hem för vård eller boende som avses i 

principöverenskommelsen. Bidraget har med utgångspunkt i statens kostna

der för verksamheten fastställts till 618 milj. kr. år 1983 enligt löne- och 

prisnivån den 1juli1982. Det överenskomna beloppet innebär en ökning av 

anslaget med 48 milj. kr. i förhållande till den tidigare överenskommelsen 

om bidragets storlek. Överenskommelsen godkändes av regeringen den 14 

april 1983. 

Den nuvarande bidragskonstruktionen för driftbidragen gäller för åren 

1983 och 1984. En ny bidragskonstruktion - som i högre grad medger 

handlingsfrihet för kommuner och landsting att utveckla och förändra 

institutionsvården - bör komma till stånd fr. o. m. år 1985. Det är angeläget 

att institutionsvården får en utformning som är ägnad att främja de mål som 

statsmakterna har ställt upp för socialtjänsten. 

Socialstyrelsen har under år 1983 utgivit allmänna råd angående bl. a. 

svenskt-finskt samarbete i omsorger om barn och ungdom, samt om 

handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 
Socialstyrelsens socialkonsulentorganisation överfördes till länsstyrelser

na den 1 juli 1981. Personalen inordnades i en social funktion inom den 

allmänna enheten. Socialstyrelsen upprätthåller kontakter och samarbetar 
med länsstyrelserna inom en rad områden. 

Ansvaret för att utreda behovet av vård enligt L VM har övergångsvis legat 

på kommunernas socialnämnder. Den 1 januari 1984 går detta utrednings

ansvar över till länsstyrelserna. 

Socialtjänstlagen understryker behovet av social planering för att motver

ka uppkomsten av sociala problem. Inom socialdepartementets delegation 

för social forskning har en initiativgrupp för social planering tillsatts. Den 

skall koncentrera sina insatser på forskning och utveckling rörande 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens medverkan i samhällsplanering

en. 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet avlämnade i början av år 1983 

en rapport om kvinnomisshandel (Ds S 1983:2). Rapporten innehåller en 

kartläggning av problemet kvinnomisshandel och förslag till åtgärder. 

Förslagen är främst inriktade på utbildning, information, forskning och 

försöksverksamhet samt åtgärder inom rättsväsendet. Rapporten har 

bemötts positivt av remissinstanserna som med få undantag tillstyrker 

åtgärdsförslagen. 

Förslagen i rapporten håller nu på att följas upp. Socialstyrelsen har 

erhållit 1 milj. kr. för utbildning och information och kommer under våren 

att genomföra fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten. För det ändamålet kommer arbetsgruppens rapport att 

omarbetas till ett studiematerial. 

Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att i samråd med rikspolissty

relsen, kriminalvårdsstyrelsen, Svenska kommunförbundet, landstingsför

bundet samt företrädare för kvinnojourerna lämna förslag till försöksverk-
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samhet inom området kvinnomisshandel inom en ram av 800 000 kr per år 

under tre år. Försöksprojekten skall avse såväl de misshandlade kvinnorna 

som de misshandlande männen. Även barnens och invandrarkvinnornas 

situation bör beaktas i försöksverksamheten. 

Från delegationen för social forskning utgår närmare 1,2 milj. kr. till olika 

projekt rörande misshandlade kvinnor och deras barn. 

I ett förslag om ändrade bestämmelser för sexualbrott som regeringen har 

remitterat till lagrådet föreslås också bl. a. att berörda myndigheter skall få i 

uppdrag att utarbeta ett informations- och utbildningsmaterial i frågor som 

rör sexualbrott. Efter samråd med chefen för justitiedepartementet förordar 

jag att även frågor om kvinnomisshandel innefattas i detta uppdrag. De 

förslag till förändrade rutiner m. m. inom rättsväsendets område som har 

lämnats av socialdepartementets arbetsgrupp och av remissinstanserna bör 

beaktas i detta sammanhang. 

Chefen för justitiedepartementet har i en nyligen beslutad lagrådsremiss 

med förslag till polislag m. m berört frågan om samarbete mellan polis och 
socialtjänst vid fall av kvinnomisshandel. Justitieministern har också tidigare 

denna dag uttalat att kvinnomisshandel är en typ av våldsbrott där 

brottsbekämpningen måste prioriteras högt. 

Alkoholpolitik 

Det finns idag en stor medvetenhet om skadeverkningarna vid alkohol

bruk. Ungdomar har blivit mer negativa till droger. Föräldrar har blivit 

mindre benägna att langa vin eller sprit till sina ungdomar. Totalkonsum

tionen har minskat. 

Med de traditionella alkoholpolitiska medlen - prispolitik, opinionsbild

ning och kontrollerad försäljning- har vi närmat oss det alkoholpolitiska mål 

som riksdagen i stor enighet fastställde år 1977, nämligen att begränsa den 

totala alkoholkonsumtionen så att alkoholmissbruket trängs tillbaka och 

alkoholskadorna därmed motverkas. 

Siffrorna för år 1983 visar att den långsiktiga nedgången i alkoholkonsum

tionen håller i sig. Vi är nu tillbaka på den försäljningsnivå som vi hade i 

mitten på 1960-talet. Det innebär att den sammanlagda försäljningen av 

alkoholdrycker minskade från 3,02 liter första halvåret 1982 till 2,82 liter 

första halvåret 1983. Detta motsvarar en minskning med 6, 7 procent. 

Även i ett internationellt perspektiv har alkoholkonsumtionen· minskat 

kraftigt i Sverige jämfört med liknande industriländer. Bland de 35 länder 

som redovisar alkoholkonsumtionens storlek hade Sverige år 1981 sjunkit till 

30:e plats i konsumtionstabellen som toppas av Frankrike, Spanien, 

Västtyskland och Portugal. 

En annan glädjande utveckling är minskningen av trafiknykterhetsbrott. 

Statistiken över brott som kommit till polisens kännedom visar att antalet 

skäligen misstänkta fall av trafiknykterhetsbrott minskade med 5,3 (!i från 
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första halvåret 1982 till första halvåret 1983. 

Även antalet omhändertaganden av alkoholberusade personer har gått 

ned. Under första halvåret 1983 minskade antalet berusade personer som 

omhändertogs med polisens hjälp med 4,8 % jämfört med samma period år 

1982. 

Det finns dock också oroande utvecklingstendenser på området. Missbru

karna blir allt yngre. Allt fler kvinnor blir missbrukare - dolt eller öppet. 

Samtidigt som försäljningen av alkoholdrycker har sjunkit, i-ir det möjligt 

att den olovliga sprittillverkningen, hembränningen, ökat. De uppgifter som 

finns om hembränningen är mycket knapphändiga. Tillgängliga data tyder 

emellertid på att hembränningen har en betydande omfattning och att den i 

varje fall inte har minskat under 1970- och 1980-talen. Uppfattningen är dock 

att ökningen inte alls är så stor att den uppväger den kraftiga försäljnings

minskningen av alkoholdrycker. 

F. n. förbereds olika ätgärder mot hembränning och langning. Socialsty

relsen arbetar med en skrift om åtgärder mot hembränning som skall göra 

personal inom bl. a. polisväsendet mer uppmärksam på hembränningsbrott. 

Rikspolisstyrelsen håller på att granska marknadsföringen av aktivt kol för 

att förhindra olovlig sprittillverkning. 

Inom kort kommer en särskild arbetsgrupp att redovisa de mer långsiktiga 

effekterna av lördagsstängda systembutiker. 

Genom 1977 ärs alkoholpolitiska beslut fastslogs att skatteinstrumentet 

skall användas som ett aktivt alkoholpolitiskt instrument. Priserna pa 

alkoholdryckerna skall vara höga och följa den allmänna prisutvccklingen. 

Statsmakterna har nyligen beslutat om en höjning av skatterna på 

alkoholdrycker. Detta beslut, som triidde i kraft den 21 november 1983, 

innebär att priset på de mest sttlda spritdryckerna steg med 9-13 kr., på 

starkvin med omkring 4,25 kr. och på flertalet lättviner med 1,50-2,50 kr. 

Skatten på starköl höjdes samtidigt med 70 öre per liter. Prishöjningen 

omfattade alltså även Hittviner trots att priset på dessa drycker har följt 

konsumentprisindex. Motivet var att diimpa den ökande försäljningen av 

lättvin. 

Den livliga alkoholpolitiska debatten har bl. a. medverkat till en ökad 

medvetenhet om alkoholens skadeverkningar och om det enskilda lidande 

som alkoholmissbruket skapar. Vi talar också mer om det s. k. dolda 

alkoholmissbruket. Det finns överhuvud taget en större benägenhet att ta 

upp ämnet alkohol med varandra. Denna dialog måste givetvis fortsätta. 

I en Rapport om aktion mot droger, som har publicerats under år 1983, 

beskrivs den informations- och kampanjverksamhet mot droger som 

genomfördes av socialdepartementet i samarbete med en rad myndigheter 

och organisationer under ärcn 1980--1982. I rapporten redovisas en del av det 

som hände under kampanjerna och i deras spår. 

Aktionerna bör ses som en början till ett fortlöpande informationsarbete. 
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Den starka opinionsbildningen om alkoholbruk och dess risker måste hela 

tiden förnyas. Socialstyrelsen har fått särskilda medel av regeringen för att 

följa upp socialdepartementets kampanjer. 

Under våren 1983 gick socialstyrelsen ut med information om missbruk 

och försäljning av alkoholhaltiga preparat. Samtliga kommuner erbjöds 

faktamaterial i syfte att de kommunala socialnämnderna i sin tur skall 

påverka dem som säljer preparaten. 

Uppföljning och tillsyn av alkohollagstiftningen är viktiga delar av 

socialstyrelsens verksamhet. Om lagarna skall efterlevas måste det finnas 

stöd och förståelse hos befolkningen om varför de finns. För att klargöra 

motiven bakom alkohollagstiftningen och beskriva hur de har vuxit fram 

genom åren presenterade socialstyrelsen tillsammans med Systembolaget 

AB sommaren 1983 en faktabok om alkoholpolitiken. 

Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har nyligen fördelat statliga 

medel för år 1984 till mer än 250 lokala projekt med drogförebyggande 

aktiviteter och med varierande inriktning. Den övervägande delen av 

statsbidraget går till organisationer och föreningsliv men även kommunerna 

får del av dessa medel. 

De ungdomsorganisationer som får bidrag genom statens ungdomsråd för 

information på drogområdet har bl. a. genomfört alternativa drogfria 

aktiviteter i samband med större helger. Ett arbete som beskrivs som 

framgångsrikt. 

De traditionella alkoholpolitiska åtgärderna måste kompletteras med 

insatser på andra områden av samhällspolitiken. Med en aktiv alkoholpolitik 

kan inte bara avses prispolitik och restriktioner av olika slag. Det krävs en 

politik som gör solidariteten möjlig. Samhällspolitiken måste utformas så att 

den bidrar till att skapa sådana livsbetingelser för människor att de orkar och 

kan ta ett ansvar för varandra i familjen, i skolan, i bostadsområdena. på 

arbetsplatserna och under fritiden. Folkrörelserna utgör en viktig resurs i det 

alkoholpolitiska arbetet. 

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över de statliga insatserna för 

alkohol- och narkotikainformation. Förslagen har redovisats i Rapport om 

alkohol- och narkotikaupplysning (RAN, Ds S 1983:11). I rapporten. som 

nyligen har varit på remiss, lämnas förslag till en förbättrad samordning och 

organisation av de statliga insatserna för alkohol- och narkotikainformation. 

De förslag som lämnas i rapporten innebär inte bara att folkrörelsernas 

insatser i alkoholinformationen tas till vara utan även att de förstärks. I 

rapporten föreslås sålunda att folkrörelserna ges större ansvar för alkohol

och narkotikainformationen än hittills. 

För att göra de statliga insatserna p:°1 drogområdet så effektiva som möjligt 

föreslås i rapporten att den statliga administrationen för bl. a. bidragsför

delningen förenklas. De statliga informationsinsatserna på drogområdet bör 

enligt förslagen föras samman under femte huvudtiteln. Härmed underlättas 

samordning och överblick. Sammanblandning av myndighetsuppgifter och 
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folkrörelsearbete bör undvikas. I RAN lämnas därför förslag till organisa

toriska förändringar som syftar till att klarare markera socialstyrelsens 

myndighetsansvar för den beslutade alkohol- och narkotikapolitiken. 

Avsikten är att en proposition med förslag till samordning och organisation 

av de statliga insatserna för alkohol- och narkotikainformation m. m. skall 

läggas fram för riksdagen under hösten 1984. Propositionen avses även 

komma att bl. a. behandla frågan hur förändringar av missbrukets omfatt

ning bör följas i framtiden med anledning av tidigare redovisade förslag 

(Os S 1982: 13) från utredningen om narkotikamissbrukets omfattning 

(UNO). 

Som ett första led i det fortsatta beredningsarbetet av förslagen i RAN 

förordar jag dock, efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet 

och statsrådet Göransson, att de anslag under åttonde huvudtiteln som avser 

bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

samt organisationsstöd och bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m. m. 

förs över till femte huvudtiteln redan fr. o. m. nästa budgetår. Förslaget 

innebär en uppräkning av anslaget J 1. Upplysning och information på 

drogområdet, från ca 15 milj. kr. innevarande budgetår till ca 37 milj. kr. 

Narkotikapolitik 

Narkotikamissbruket får förödande konsekvenser för missbrukarna och 

deras anhöriga. Narkotikamissbruket är också ett stort samhällsproblem, 

inte minst genom det starka samband som finns mellan missbruket och olika 

typer av brottslighet. Narkotikasituationen i världen har aldrig varit så 

allvarlig som den är idag. Tillgången på illegal narkotika är större än 

någonsin. Den illegala narkotikahandeln blir allt mer välorganiserad och svår 

att bekämpa. Efterfrågan på narkotika blir allt större. Narkotikamissbruket 

ökar i många länder och har spridits till allt fler grupper i samhället. Särskilt 

oroande är den kraftiga ökningen av kokainmissbruket i USA och 

Europa. 

Även i Sverige är narkotikasituationen allvarlig. Internationellt sett är den 

dock inte alarmerande. Enligt brottsförebyggande rådets narkotikagrupp, 

där berörda departement, myndigheter och organisationer är represente

rade, har inte samma negativa utveckling ägt rum som i många andra länder. 

Totalt sett tycks narkotikamissbruket inte ha ökat under de senaste åren. 

Från vissa håll rapporteras även tecken på att det tunga missbruket har gått 

ned. I t. ex. Stockholmsregionen har antalet unga injektionsmissbrukare 

minskat. 

Tillgången på narkotika är emellertid alltjämt stor. Heroinmissbruket är i 

huvudsak koncentrerat till Storstockholmsområdet och Skåneregionen, men 

det förekommer också på andra orter i landet. Missbruk av centralstimulan

tia förekommer i hela landet i samma utsträckning som tidigare. Cannabis

missbruket har spridits till allt större grupper i samhället. Narkomanvården 
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får i ökad utsträckning kontakt med cannabismissbrukare som har stora 

behov av vårdinsatser. 

Kokainmissbruk förekommer bara i begränsad utsträckning i Sverige. Jag 

har haft överläggningar med berörda myndigheter för att diskutera vilka 

åtgärder som kan vidtas för att minska risken för en spridning av 

kokainmissbruket i Sverige. 

Regeringen har intensifierat kampen mot narkotikamissbruket och mot 

den illegala narkotikahandeln. I november 1982 tillsattes en särskild 

narkotikakommission. Kommissionens uppgift är att ge regeringen underlag 

för en samordnad intensifierad kamp mot narkotikamissbruket. Kommissio

nen har arbetat skyndsamt och kommer att avsluta sitt arbete i början av år 

1984. Kommissionen har löpande lämnat förslag och har hittills bl. a. 

föreslagit insatser för att effektivisera arbetet inom polisens och tullens 

verksamhetsområden. Vidare har förslag lämnats om narkotikaarbetet inom 

kriminalvården och inom skolans verksamhetsområde. Kommissionen har 

också föreslagit hur de lokala insatserna mot narkotikamissbruket kan 

intensifieras liksom hur det opinionsbildande arbetet kan utvecklas. Förslag 

har också lämnats om vissa förändringar av narkotikastrafflagen. Tillsam

mans med regeringens barn- och ungdomsdelegation har kommissionen gett 

ut en bok, "Tro på mig". Boken beskriver olika typer av projekt som är 

inriktade på att förebygga missbruk och social utslagning. I början av år 1984 

kommer kommissionen att redovisa förslag om förstärkta internationella 

insatser och ytterligare förslag rörande kriminalvården. Kommissionen skall 

avlämna sitt slutbetänkande i februari 1984. 

Vård- och rehabiliteringsfrågorna bereds i socialdepartementet i en 

särskild arbetsgrupp bestående av företrädare för socialdepartementet, 

justitiedepartementet, socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrclsen. Arbets

gruppen har i promemorian Offensiv narkomanvård föreslagit särskilda 

insatser i syfte att utveckla och effektivisera den öppna narkomanvården. 

Arbetsgruppen kommer i början av år 1984 att föreslå ytterligare insatser. 

Under innevarande budgetår har disponerats 15 milj. kr. för särskilda 

insatser som föreslagits av narkotikakom missionen och av socialdepartemen

tets arbetsgrupp. Av denna ram anslogs 4,3 milj. kr till förstärkning av 

polisens insatser, 1 milj. kr. till åklagarväsendet, 1.5 milj. kr. till tullens 

arbete, 2 milj. kr. för insatser inom skolan och för information till 

värnpliktiga, 1,7 milj. kr. för ytterligare insatser mot narkotikamissbruket 

inom kriminalvården samt 4,5 milj. kr. för att effektivisera narkomanvår

den. 

Som jag anfört under avsnittet om alkoholpolitik kommer jag att 

tillsammans med andra berörda statsråd föreslå regeringen att en särskild 

proposition föreläggs riksdagen under hösten 1984. Avsikten är att 

propositionen utöver det jag tidigare har anfört skall behandla förslag från 

narkotikakommissionen och från socialdepartementets arbetsgrupp. 

Regeringens målsättning är ett narkotikafritt samhälle. För att nå detta 

l l Riksdagen 1983184. I saml. Nr 100 
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mål är det viktigt att samhällets särskilda insatser mot missbruket och den 

illegala handeln prioriteras. Narkotikaproblemet är ett komplext problem 

som kräver många olika typer av insatser. 

En samlad narkotikapolitik måste avse åtgärder mot såväl tillgång som 

efterfd1gan. Polisens och tullens insatser spelar en avgörande roll för att 

stoppa tillgången på narkotika. För att minska nar.kotikatillgången är det 

också viktigt med en effektiv lagstiftning. För att minska efterfrågan på 

narkotika har informations- och attitydpåverkande insatser stor betydelse, 

liksom vård- och rehabiliteringsinsatser för missbrukare. 

Grunden för en effektiv narkotikapolitik är att stärka och sprida den 

inställning som finns hos de allra flesta ungdomar att säga nej till droger. 

Hösten 1983 publicerade socialstyrelsen en bok om hasch, "Haschboken -

man måste veta vad man talar om". Boken har skickats ut till alla föräldrar 

med 14-åriga barn. Socialstyrelsen kommer att tillsammans med Riksför

bundet Hem och Skola och Föräldraföreningen mot narkotika arrangera 

studiecirklar och initiera andra lokala aktiviteter kring boken. 

I arbetet för ett narkotikafritt samhälle spelar folkrörelserna en avgörande 

roll. Det är främst folkrörelserna och det ideburna föreningslivet som kan 

skapa alternativ till den passiviserande drogkulturen och erbjuda människor 

gemenskap och c.:tt aktivt deltagande i samhällsutvccklingcn. Även klientrö

relscn spelar här en viktig roll. 

Det är också nödvändigt att angripa sådana samhällsförhållanden, som 

ökar risken för missbruk bland ungdom. Sådana förhållanden kan vara brist 

på social gemenskap. utslagningen i skolan, arbetslöshet och en kommersiellt 

styrd fritid. Regeringens arbete att garantera alla människor social trygghet 

har stor betydelse i kampen mot missbruket. Av särskilt stor vikt är 

insatserna för att minska ungdomsarbetslösheten, liksom de insatser som 

inriktas på att förhindra den sociala utslagningen bland ungdomar. Genom 

allmänna arvsfonden lämnar regeringen ett omfattande stöd till olika typer 

av förebyggande verksamhet. 

Narkotikaproblemet är ett globalt problem. För att bekämpa narkotika

missbruket och den illegala narkotikahandeln krävs ett effektivt internatio

nellt samarbete. Sverige verkar i de olika internationella organisationerna 

för att fä till stånd en effektivisering och intensifiering av det internationella 

narkoti kaarbctet. 

Sverige tillhör de största bidragsgivarna till FN:s narkotikafond. I 

november 1983 beslöt regeringen att bevilja ett bidrag med 4 milj. kr. 

avseende 1983 års verksamhet. Sverige har också lämnat ett årligt bidrag till 

narkotikafondens allmänna verksamhet. Under anslaget J 1. beräknar jag 

309 000 kr. för detta ändamål. 

Inom den s. k. Pompidougruppen genomförs ett aktionsprogram mot 

narkotikamissbruket och mot den illegala narkotikahandeln i Europa. 

Särskilda europeiska seminarier har anordnats om behandling av de tyngst 

belastade missbrukarna, personalens situation inom narkomanvården, 
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forskning om missbrukets omfattning samt om kontrollinsatser mot den 

illegala narkotikahandeln. Gruppen förbereder nu ett nytt program som skall 

diskuteras vid ett ministermöte i september 1984. 

Inom Norden sker ett omfattande samarbete. En nordisk ämbetsmanna

grupp, Nordiska kontaktmannaorganet för narkotikafrågor, följer kontinu

erligt utvecklingen i Norden och föreslår samordnade insatser mot missbru

ket. Som ett led i uppföljningen av det program som ett nordiskt 

ministermöte beslutade om år 1982 har nordiska seminarier anordnats om 

informations- och behandlingsinsatscr. En särskild arbetsgrupp behandlar 

frågan om jämförande studier av missbrukets utveckling. Inom ramen för det 

arbete som bedrivs av Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning 

(NAD) har en expertgrupp utarbetat en vetenskaplig översikt över 

cannabismissbrukets hiilsomiissiga skadeverkningar. Särskilda arbetsgrup

per har lämnat förslag om intensifierat nordiskt samarbete inom polisens och 

tullens verksamhetsområden. Nordiska kontaktmannaorganet för narkoti

kafrågor förbereder nu ett nytt nordiskt handlingsprogram på området. 

Barn- och ungdomsvård m. m. 

Syftet med samhällets vård av barn och ungdom är att främja en gynnsam 

utveckling och goda uppväxtförhållanden för unga. Här är samhällets 

grundläggande insatser genom barnavårdscentralerna, barnomsorgen och 

skolan av stor betydelse. 

I arbetet med att skapa en mer barn- och ungdomsvänlig miljö bl. a. i 

bostadsområdena är aktiv medverkan från företrädare för olika sociala 

verksamhetsgrenar liksom från ungdomsorganisationer och de boende själva 

av stor vikt. 

Fritidsverksamhct för barn och ungdomar är betydelsefull när det gäller att 

förebygga olika sociala problem. Bidrag har under år 1983 lämnats från 

allmänna arvsfonden till ett stort antal projekt inom barn- och ungdomsom

rådet. Som exempel kan nämnas att statens ungdomsråd har erhållit medel 

för att under en fyraårsperiod genomföra flera projekt med och bland 

invandrarungdom. Vidare har tre invandrartäta kommuner erhållit medel 

för att utveckla metoder för förebyggande arbete med invandrarungdom. 

Dessa projekt har utarbetats av statens invandrarverk i samråd med 

kommunerna. 

För att initiera och genomföra ett utvecklingsarbete vid fritidsgårdarna har 

regeringen i september 1983 anvisat 30 milj. kr. ur allmänna arvsfonden 

avseende en treårig försöksperiod. En särskild arbetsgrupp har tillsatts med 

företrädare för bl. a. socialdepartementet, barn- och ungdomsdelegationen, 

socialstyrelsen, statens ungdomsråd, statens kulturråd och Svenska kom

munförbundet. Utvecklingsarbetet avser insatser för att utveckla nytt 

innehåll, nya arbetsmetoder och nya verksamhctsformcr som syftar till att 

skapa attraktiva alternativ till de kommersiella ungdomsmiljöerna. Olika 
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former för ökad kulturmedverkan, utveckling av former för verksamhets

planering och ekonomiskt självstyre samt insatser för att nå förcningslösa 

tonårsgrupper m. m. skall prövas. 

Förenta Nationernas generalförsamling antog hösten 1979 en resolution i 

vilken året 1985 proklamerades som internationellt ungdomsår. Ungdoms

årets teman är delaktighet, utveckling och fred. Statsrådet Göransson har 

tillsatt en beredningsgrupp för världsungdomsåret. Beredningsgruppen skall 

svara för planering, genomförande och uppföljning av olika insatser. 

Regeringen har beslutat att sammanlagt högst 30 milj. kr. ur allmänna 

arvsfonden får disponeras för insatser med anledning av världsungdomsåret 

för åren 1984-1986. Medlen skall användas för försöks- och utvecklingsarbcte 

inom barn- och ungdomsorganisationerna, försöksverksamhet i lokala 

miljöer och för insatser av bildningsförbund, handikapporganisationcr, 

kommuner och landstingskommuner m. fl. 

Vid överläggningar med företrädare för Sveriges Riksidrottsförbund har 

diskuterats idrottsrörclsens behov av resurser för utvccklingsarbete. Därvid 

har frågor rörande idrottsrörelscns sociala ansvar och dess samverkan med 

socialtjänsten m. m. diskuterats liksom andra för idrottsrörelsen och 

samhället angelägna utvecklingsfrågor. Jag avser att i början av år 1984 

föreslå regeringen att anvisa medel ur allmiinna arvsfonden för utvccklings

arhete inom idrottsrörelsen. 

En barn- och ungdomsdelcgation har tillsatts av regeringen. Delegationen 

skall vara ett samordnande organ för barn- och ungdomsfrågor. Inom 

delegationen för social forskning (DSF) har under sommaren 1983 i samråd 

med barn- och ungdomsdclegationen tillsatts en initiativgrupp för att hl. a. 

uppmärks'.1mma, analysera och redovisa forskningsbchov beträffande harns 

och ungdomars levnadsvillkor och välfärd. 

Medel från departementets anslag A 3. Forsknings- och utvecklingsarbete 

samt försöksverksamhet går till forsknings- och utvecklingsarbete inom bl. a. 

barn- och ungdomsområdet. Angelägna problemområden är separationer 

och deras följder för barn, hur och när ingripanden skall ske i barnavårds

ärenden. alternativa vårdformer och deras utveckling, vilka krav som skall 

ställas på bra familjehem, vad som händer efter familjehemsplaceringar och 

hur stöd kan ges till familjehemmen. 

Socialstyrelsen kommer inom kort att ge ut en ny upplaga av en skrift om 

barnmisshandel och annan vanvård av barn. I början av år 1984 kommer 

styrelsen att presentera en rapport om incest och andra sexuella övergrepp 

mot barn. Styrelsen har bl. a. för regeringens barn- och ungdomsdclegation 

redovisat en modell för metodutveckling inom socialt behandlingsarbcte. 

Inom socialstyrelsen planeras ett projekt om st'parationcr och deras 

konsekvenser för barn och ungdomar. Styrelsen kommer vidare att i 

samarbete med Allmänna barnhuset anordna ett ideseminarium om vård av 

barn och ungdomar i familjehem. Vidare kommer styrelsen att ge ut 

allmänna råd om stöd till familjehemmen, biologiska föriildrarna och barnen 
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efter ett omhändertagande. 

Allmänna barnhuset planerar att tillsammans med socialstyrelsen utarbeta 

en informationsskrift om omhändertagande av barn avseddfor allmänheten. 

Vidare planerar Barnhuset att anordna en konferens om hämtning av barn. 

Ett nordiskt projekt om samhällets resp. familjens ansvar för barnen pågår. 

Det syftar bl. a. till att undersöka vad som ligger till grund för variationer i 

antalet omhändertaganden av barn i de nordiska länderna. 

Antal tvångsomhändertaganden av barn har minskat kraftigt sedan den 

nya socialtjänstlagen och L VU trädde i kraft den 1 januari 1982. Socialsty

relsen har i november 1983 inhämtat siffror från liinsrätterna som visar att 

antalet barn som tas om hand på grund av missförhållanden i hemmet har mer 

än halverats från 1 206 år 1981enligt25 §a, barnavårdslagen, till 535 år 1982 

enligt 1 § p. 1 L VU. Även antalet barn och ungdomar som omhändertagits på 

grund av sitt eget beteende (t. ex. missbruk eller kriminalitet) har minskat 

från 754 enligt 25 § b, barnavårdslagen, till 408 år 1982 enligt 1 § p. 2 L VU. 

De preliminära siffrorna för år 1982 måste tolkas med stor försiktighet. Den 

kraftiga minskningen under år 1982 kan till en del sammanhänga med 

skillnader i barnavårdslagens och L VU :s konstruktion. När det gäller antalet 

omhändertaganden på grund av missförhållanden i hemmet är tendensen 

fortsatt nedåtgående under första halvåret 1983. Socialstyrelsen kommer att 

analysera dessa siffror närmare när Statistiska centralbyråns statistik för år 

1982 föreligger. 

Enligt senast tillgänglig statitik var antalet fosterbarn den 31 december 

198112 847, varav 1 935 ej var omhändertagna för samhällsvård. 2 895 barn 

var nytillkomna under år 1981. 858 barn var placerade som fosterbarn i 

avvaktan på adoption. 

Antalet barnhem inom fastställd barnhemsplan uppgick vid slutet av år 

1981 till 127 med l 243 platser. På hemmen vårdades totalt 3 742 barn under 

år 1981. 

Antalet platser vid sådana hem för vård eller boende som tidigare 

betecknats som ungdomsvårdsskolor är ca 500 fördelade på 18 institutioner. 

Antalet vårdade elever den 31 december 1982 var 362. 

Under år 1982 har 378 elever inskrivits, varav 307 pojkar och 71 flickor. De 

vanligaste intagningsorsakerna var för pojkar förmögenhetsbrott, aggression 

och våldshandlingar, missbruk av narkotika samt fordonstillgrepp. För 

flickor var de vanligaste intagningsorsakerna missbruk av narkotika, 

förmögenhetsbrott, och missbruk av alkohol. 

Ersättning till kommunerna för bistånd till vissa utländska medborgare 

Fr. o. m. den l januari 1980 gäller nya regler för ersättning till kommun

erna för hjälp till flyktingar och utlänningar som väntar på beslut om 

uppehållstillstånd. Ett syfte med de nya ersättningsreglerna var att åstad

komma en förenklad administration. Kostnadsfördelningen mellan stat och 
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kommun för hjälp till flyktingar skulle i princip vara oförändrad i jämförelse 

med äldre regler. När det gäller utlänningar som väntar på beslut om 

upphållstillstånd var det fråga om en viss utvidgning av det statliga 

kostnadsansvaret. 

Mot bakgrund av att effekterna för kommunerna av de nya ersättnings

reglerna på vissa punkter var osäkra tillsattes i april 1981 en särskild 

arbetsgrupp med uppgift att utvärdera ersättningsreglerna. Resultaten av 

arbetsgruppens arbete har redovisats i promemorian (Os S 1982: I) Utvär

dering av reglerna för ersättning till kommunerna för hjälp till fly~tingar och 

utlänningar som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Arbetsgruppen 

framhåller att det finns behov av vissa föriindringar av ersättningsregler

na. 

Inom regeringskansliet pågår arbetet med att utforma ett nytt system för 

mottagningen av flyktingar och asylsökande i Sverige. Till grund för arbetet 

ligger det förslag som den s. k. AGFA-gruppen (arbetsgruppen för 

flyktingansvaret) inom arbetsmarknadsdepartementet lämnade i promemo

rian (DsS A l 981: 11) Ett lokalt omhändertagande av flyktingar och förslag 

som lämnats av invandrarpolitiska kommitten (IPOK) i delbetänkandet 

(SOU 1983:29) Invandringspolitiken - Förslag. AGFA-gruppens förslag 

innebiir bl. a. att det huvudsakliga flyktingomhiindcrtagandet bör genomfö

ras i kommunal regi mot statlig ersättning enligt öven:nskommelser mellan 

Statens invandrarverk (SIV) och enskilda kommuner. 

AGFA-gruppen har också föreslagit ändringar av nuvarande statsbidrag 

till familjepedagogisk verksamhet för flyktingar. Detta förslag har utvecklats 

i vissa delar, bl. a. vad gäller ansvarsfördelningen mellan socialstyrelsen och 

invandrarverket, i promemorian (Ds S 1981:20) Förändring av nuvarande 

statsbidrag till familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigena

re. 

Överläggningar pågår f. n. med Svenska kommunförbundet om kommu

nernas medverkan i flyktingomhändertagandet. Frågor rörande ersättning 

till kommunerna för bistånd till flyktingar m. fl. behandlas också i detta 

sammanhang. Siktet är inställt på att under våren 1984 förelägga riksdagen 

en proposition. 

De planerade förändringarna kan komma att innebära att merparten av de 

statliga medlen under anslaget J 6. Ersättningar till kommuner för hjälp till 

utländska medborgare, flyktingar m. m. överflyttas till anslag under 

arbetmarknadsdepartementetshuvudtitel. I avvaktan härpå bör anslaget J 6. 

uppföras med oförändrat belopp. 

Vården av alkohol- och narkotikamissbrukare 

Socialberedningen (S 1980:07) skall enligt sina direktiv följa och utvärdera 

socialtjänstreformen och därvid bl. a. särskilt granska tillämpningen av lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall, L VM, samt föreslå de ändringar som 
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befinns påkallade. Beredningen har i oktober 1983 lämnat ett delbetänkande 

(Ds S 1983: 16). Erfarenheter av L VM och vissa andra socialtjänstfrågor. 

Vad gäller inledande sjukhusvård enligt L VM konstaterade beredningen 

bl. a. att endast 29 % av de personer som kom till ett LVM-hem under år 

1982 inledde vården på sjukhus. Under första halvåret 1983 var andelen 

28 %. En L VM-patient kan inte hållas kvar mot sin vilja på sjukhus, såvida 

inte lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) är 

tillämplig. Utredningen anser att L VM borde ändras så att det blir möjligt att 

förordna om vård enligt L VM även om LSPV används i ett akut skede under 

en kortare tid i början av vårdperioden. Beredningen avser att återkomma 

till frågan i sitt slutbetänkande. Delbetänkandet remisshehandlas för 

närvarande. 

Resurserna för de öppna och frivilliga vårdformerna inom missbrukarvår

den har successivt byggts ut. Alkoholpolikliniker och vårdcentraler för 

narkotikamissbrukare fyller härvid en viktig funktion. Fr. o. m. innevarande 

budgetår finns ökade möjligheter för alkoholpoliklinikerna att arbeta mera 
behandlingsinriktat och med en samordnad behandling av alkohol- och 

narkotikamissbrukare. Möjligheten att få kontakt med dolda missbrukare 

har också ökat. F. n. finns omkring 130 alkoholpolikliniker i 112 kommuner. 

Även den särskilda öppna vården av narkotikamissbrukare har successivt 

byggts ut, i första hand i storstadslänen. Vid årsskiftet 1983/84 finns 26 

särskilda öppenvårdsmottagningar som under benämningen vårdcentraler 

för narkotikamisshrukare erhåller statsbidrag för sin verksamhet. Socialsty

relsen har lämnat positivt förhandsbesked om statsbidrag inom ramen för 

anslaget till ytterligare fem vårdcentraler. 

Familjevården är ett viktigt komplement till institutionsvården för 

missbrukare. Med utgångspunkt från familjevårdsutredningens förslag 

påbörjades den I januari 1983 en tvåårig försöksverksamhet med utveckling 

av familjevårdsenheter. Totalt har 5,2 milj. kr. anslagits för denna försöks

verksamhet som omfattar 13 olika projekt. 

En arbetsgrupp i socialdepartementet föreslog i juni 1983 i en promemoria 

Offensiv narkomanvård särskilda insatser i syfte att utveckla och effektivi

sera den öppna narkomanvården. I promemorian föreslog arbetsgruppen att 

medel skulle anslås till utbildnings- och utvecklingsinsatser i syfte att utveckla 

dels socialtjänstens metoder för tidiga insatser, dels effektivare samverkans

former mellan socialtjänst, polis och kriminalvård för att socialtjänsten 

bättre skall kunna nå de tunga narkotikamissbrukarna samt för försöksverk

samhet med inriktning på gatuprostituerade narkotikamissbrukare och 

missbrukare med allvarliga psykiska störningar. 

Regeringen beslutade den 30 juni 1983 att ställa 4.5 milj. kr. till 

socialdepartementets förfogande att disponeras i enlighet med förslag från. 

arbetsgruppen. Statsbidrag har därefter utgått till utvecklingsinsatser i 15 

kommuner. de flesta utanför storstadsläncn. 

Arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete under hösten och återkommer med 
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fler förslag i en rapport som beräknas vara klar i början av år 1984. 

Försöksverksamhet med samverkan inom missbrukarvården pågår sedan 

år 1982 i socialdepartementets regi. Verksamheten omfattar 11 projekt i 

olika delar av landet. Projekten har olika omfattning och inriktning, men 

flertalet har som främsta syfte att åstadkomma en bättre samordning av 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser för alkoholmissbrukare. 

Andra har som huvudsyfte att underlätta samarbetet mellan institutionsvård 

och öppen missbrukarvård. 

Arbetsgruppen har nyligen 1983 lämnat en lägesrapport. En erfarenhet 

från projektarbetet hittills är att bristerna inom vårdsystcmet blivit tydligare, 

men man har också börjat se konkreta positiva effekter av ett förbättrat 

samarbete. N{1gra projekt redovisar också en effektivisering i form av bl. a. 

snabbare service från hälso- och sjukvården, minskat dubbelarbete och 

gemensamt utformade behandlingsplaner. Den 1 juli 1984 skall samtliga 

projekt vara avslutade. 

Stödet till försöksverksamhet och metodutveckling är av central betydelse 

för utveckling av missbrukarvården. F. n. utgår vissa särskilda statsbidrag för 

dessa ändamål bl. a. från anslaget J 5. Utveckling och försök med vissa 

vårdformer. Specialdestinerade bidrag till vissa bestämda ·områden kan dock 

medföra svårigheter att stödja st1dana projekt och verksamheter diir de 

särskilda insatserna integrerats i övrig verksamhet som är helt i linje med 

socialtjänstlagstiftningens intentioner. För att bättre anpassa stödet till 

försöksverksamhet och metodutveckling till dessa intentioner kommer jag i 

det följande att föreslå att anslaget ges karaktären av ett utvecklingsanslag 

inom området socialt behandlingsarbete med tonvikt på missbrukarvården. 

Anslaget bör också kunna anlitas för viss försöksverksamhet med behandling 

av och stöd till familjer i kris och barn och ungdomar som far illa. För att 

möjliggöra förstärkta utvecklingsinsatser inom detta område beräknar jag en 

uppräkning av anslaget J 5 Utveckling och försök med vissa vårdformcr med 

ca 4,4 milj. kr. till 7 milj. kr. nästa budgetår. 

J 1. Upplysning och information på drogområdet 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 493 2281 

15 040 000 

37 003 0002 

Reservation 2 986 449 

1 Anslaget Upplysning och information på alkoholområdet. 
2 Inkl. vissa från åttonde huvudtiteln överförda anslag. 

Av anslaget för innevarande budgetår disponerar socialstyrelsen 

0,7 milj. kr. för den informationsverksamhet om alkohol och andra droger 

som bedrivs av styrelsens byrå för alkohol- och narkotikafrågor. Vidare 

fördelar socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor sammanlagt 10,2 milj. kr. 

för informationskampanjer och annat informationsarbete. Av detta belopp 
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är arbetsmarknadens parter tillförsäkrade minst 3,2 milj. kr. för kamratstöd

jande verksamhet inom arbetslivets område. För statens ungdomsråds 

verksamhet med upplysning kring alkohol- och narkotikaproblemen utgår 

4,1 milj. kr. 

En särskild utredare har i Rapport om alkohol- och narkotikaupplysning 

(RAN, Os S 1983:11) lagt fram förslag till en förbättrad samordning och 

organisation av de statliga insatserna för alkohol- och narkotikaupplysning. I 

rapporten. som nyligen har remissbehandlats, lämnas förslag som bl. a. 

syftar till att göra de statliga insatserna för information på drogområdct så 

effektiva som möjligt. Det innebär bl. a. att den statliga administrationen i 
samband med bidragsansökan och bidragsfördelning föreslås förenklad. 

Vidare föreslås att informationsinsatserna på drogområdet förs samman 

under femte huvudtiteln för att underlätta samordning och överblick. 

Från åttonde huvudtitelns förslagsanslag B 52. Bidrag till ungdomsorga
nisationernas centrala verksamhet m. m. utgår bl. a. bidrag till den centrala 

verksamheten inom de ungdomsorganisationer som regeringen förklarat 
berättigade till statsbidrag enligt förordningen (1971 :388) om statsbidrag till 

ungdomsorganisationer (omtryckt 1981:502, ändrad senast 1983:514). 

Nykterhetsorganisationen Verdandi har i skrivelse till regeringen framfört 

att den arbetar med alla generationer samtidigt och vill bli betraktad som en 

socialt arbetande organisation. Förbundet har därför hemställt bl. a. att 

statsbidraget från det aktuella anslaget förs över från åttonde huvudtiteln till 

femte huvudtiteln. Denna hemställan tillstyrks av RAN. 

Från åttonde huvudtitelns reservationsanslag B 55. Bidrag till Centralför

bundet för alkohol- och narkotikaupplysning utgår verksamhetsbidrag till 

förbundet. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 

har som främsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar av 

alkohol- och narkotikabruk på individ och samhälle och därmed samman

hängande frågor. 

Till CAN är 40 olika organisationer anslutna. Förutom nykterhetsrörel

sens organisationer ingår bl. a. Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemän

nens centralorganisation, Sveriges riksidrottsförbund, Sveföka Röda korset, 

Riksförbundet Hem och Skola och Elevorganisationen i Sverige. Verksam

heten som leds av en styrelse bestående av tolv ledamöter står under tillsyn av 

skolöverstyrelsen (SÖ) som också betalar ut statsbidraget. Sedan budgetåret 

1977 /78 är personalen formellt anställd vid SÖ med tjänstgöringen förlagd till 

CAN. 

Från samma huvudtitel utgår under förslagsanslaget D 1. Skolöverstyrel

sen medel för personalen vid CAN. 

I RAN föreslås att anslagen till CAN förs över från åttonde till femte 

huvudtiteln. 

Från åttonde huvudtitelns reservationsanslag B 56. Organisationsstöd till 

vissa nyktcrhetsorganisationer m. fl. utgår statsbidrag till central verksamhet 

hos organisationer som bedriver nykterhetsarbete. Genom ri!<sdagsbcslut år 
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1977 (prop. 1976177:108, KrU 40, rskr 232) uppdrogs åt en särskild nämnd 

att pröva frågor rörande statsbidrag till sådana organisationer. 

Denna nämnd - samarbetsnämnden - består av sju ledamöter. Nämnden 

utses av regeringen för tre år i sänder, efter förslag från de bidragsberättigade 

organisationerna. 

Den s. k. KALV-gruppen (Länkens kamratförbund, Alkoholproblemati

kers riksorganisation, Länkarnas riksförbund och Nykterhetsorganisationen 

Vcrdandi) har hemställt att det stöd som nu går till KAL V över 

samarbetsnämnden utgår direkt från femte huvudtiteln. I RAN föreslås att 

anslaget förs över från åttonde till femte huvudtiteln. Samarbetsnämnden 

tillstyrker också förslaget. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Socialstyrelsen 
2 Socialstyrdscns nämnd 

för alkoholfrågor 
3 Statens ungdomsråd 
4 Bidrag till Central

förbundet för alkohol
och narkotikaupplysning 

5 Medel för personal i 
Centralförbundet för 
alkohol- och narkotika-

713 000 

JO 227 000 
4100000 

2 555 0002 

Mynd.1 

+ 3 488 000 

+ 7 632 000 
+I 900 000 

+ 287 000 

upplysning 2 625 0002 + 162 000 
6 Organisationsstöd till 

vissa nykterhcts
organisationer m. fl. 
a Samarbetsnämnden för 

fördelning av stats
bidrag till vissa 
nykterhetsorganisa-
tioner m. fl. 12 658 5002 + 5 511 500 

b Nykterhetsrörelsens 
landsförbund 330 0002 

7 Bidrag till KAL V
organisationerna 
(Länkens kamratför
bund, Alkoholproblc
matikers riksorga
nisation, Länkarnas 
riksförbund och 
Nykterhetsorganisa
tionen Vcrdandi) 

8 Bidrag till Nykter
hetsorganisationen 
Verdani 

Summa utgifter 

1 891 5002 

843 0002 
35 943 000 

+ 945 750 

+ 421 500 
+ 20 347 750 

Föredraganden 

+ 20000 

+ 273 000 
+ 109 000 

+ 65 000 

+ 170 000 

+ 347 000 

+ 51 000 

+ 25 000 
+l 060 000 

I 1,2 socialstyrelsen, 3 statens ungdomsråd, 4,5 skolöverstyrelsen, 6 samarbetsnämn
den för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer m. fl., 7 KALV, 8 
Verdandi. 
2 Överflyttas från åttonde huvudtiteln 
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Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen disponerar verksamhetsmedel för egna informationsinsat

ser inom drogområdet. Styrelsen har ansvar för att följa upp socialdeparte

mentets kampanjer mot droger. I budgetpropositionen 1983 har anslaget 

upptagits till 713 000 kr. avseende budgetåret 1983/84. 

Under 1983/84 sker en väsentlig nedtrappning av statens droginformation 

jämfört med åren innan då socialdepartementets kampanjer genomfördes. 

Det kan finnas skäl för en utvärdering och mer långsiktig analys av met.oder 

m. m. för den framtida inriktningen. 

För att den positiva utvecklingen skall kunna fortsätta är det väsentligt att 

åter intensifiera drogupplysningen under år 1985. Här bör socialstyrelsen 

spela en central roll. 

För att få genomslagskraft behövs både centrala massmediainsatser och 

produktion av material som kan användas lokalt i skolor, föreningar etc. 

För budgetåret 1984/85 begär socialstyrelsen 4 000 000 kr. för denna 

verksamhet. 
För att genomföra en undersökning av hembränningens omfattning och för 

vissa ytterligare ändamål äskar socialstyrelsen sammanlagt 201 000 kr. för 

budgetåret 1984/85. 

Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har alltsedan starten år 1978 

årligen förfogat över arvsfondsmedel för att stödja försöksverksamhet med 

fritidsaktiviteter. För budgetåret 1983/84 utgår ett belopp på 6,3 milj. kr. 

Socialstyrelsen har begärt att även denna summa fnräknas i anslaget. Den av 

regeringen tillsatta utredningen om de statliga insatserna för alkohol- och 

narkotikainformation m. m. och dess konsekvenser för socialstyrelsen kan 

inte överblickas i nuläget. Styrelsen har därför, utöver nämnd justering, 

utgått från oförändrat belopp. Totalt innebär detta för budgetåret 1984/85 

17 859 000 kr. 

Statens ungdomsråd 

Statens ungdomsråd har sedan år 1972 fördelat medel för informations

och upplysningsverksamhet inom ungdomsorganisationerna. Under dessa år 

har värdefulla erfarenheter dokumenterats. 

I avvaktan på utredningen om de statliga insatserna för alkohol- och 

narkotikainformation har rådet avstått från att föreslå större förändringar av 

anslaget. 

Rådet anser att det är viktigt att informationsinsatserna genom ungdoms

organisationerna får fortsätta och utvecklas. 

Informationen kan dock ta sig många uttryck. Det är därför viktigt att 

begreppet "informationsinsatser" inte ges en alltför snäv innebörd. 

Rådet anser att medel för alkoholinsatser främst skall användas till lokala 

aktiviteter. 
Rådets nuvarande administrativa resurser och anslag till organisationer 
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bör höjas. För budgetåret 1984/85 beräknar statens ungdomsråd 

6 000 000 kr. för sin verksamhet. 

Skolöverstyrelsen 

1. Prisomräkning m. m. 179 000 kr. 

2. SÖ finner det angeläget att CAN ges Ökade möjligheter till informa

tionsåtgärder. SÖ föreslår därför uppräkning av anslaget till CAN:s 

verksamhet med 108 000 kr. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har begärt medel 

till lönekostnader för två tjänster inom den administrativa detaljen och 

biblioteket. SÖ har framfört samma förslag för budgetåret 1983/84, vilket 

emellertid inte bifölls i budgetpropositionen 1983 (prop. 1982/83:100). Med 

hänsyn till de förändringar, som kan bli följden av utredningsförslagct från 

•1tredningen om narkotikamissbrukets omfattning (Ds S 1982:13), vill SÖ 

avvakta med förslag om nya tjänster. SÖ föreslår löneomräkning m. m. av 

anslaget med 162 000 kr. på grund av gällande avtal. 

Samarbetsnämnden för fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorgani
sationer m. fl. 

Samarbetsnämnden begär att anslaget till nykterhetsrörelsen skall räknas 

upp till sammanlagt 18 500 000 kr. Nämnden hemställer vidare att anslag till 

KAL V-organisationerna utgår i särskild ordning. 

Föredragandens överväganden 

Det är ett väsentligt samhällsintresse att motverka uppkomsten av 

drogproblem. För den informationsverksamhet om alkohol och andra droger 

som bedrivs av socialstyrelsens byrå för alkohol- och narkotikafrågor 

beräknar jag 733 000 kr. budgetåret 1984/85. För informationskampanjer 

och övrig informationsverksamhet som bedrivs av socialstyrelsens nämnd för 

alkoholfrågor beräknar jag sammanlagt 10 500. 000 kr. För att arbetsmark

nadens parter skall kunna fortsätta det viktiga kamratstödjande arbetet inom 

arbetslivet bör fortsatt statligt stöd utgå. Av det belopp som beräknats till 

socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor bör därför arbetsmarknadens 

organisationer tillförsäkras minst 3 300 000 kr. för sådan verksamhet. Jag har 

för avsikt att senare föreslå regeringen att anvisa medel ur allmänna 

arvsfonden för budgetåret 1984/85 för försöksverksamhet med fritidsaktivi

teter. 

Jag föreslår sålunda en ökning av de medel som socialstyrelsen disponerar 

för drogupplysning med 293 000 kr. 

För statens ungdomsråds verksamhet med upplysning om alkohol- och 

narkotikaproblemen beräknar jag 4 209 000 kr. 
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Som ett första led i det fortsatta beredningsarbetet av förslagen i RAN 

förordar jag efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet och 

statsrådet Göransson, att följande anslag förs över från åttonde huvudtiteln 

till förevarande anslag under femte huvudtiteln, nämligen: B 52. Bidrag till 

ungdomsorganistionernas centrala verksamhet m. m. (delvis), B 55. Bidrag 

till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. B 56. Organisa~ 

tionsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. ff. och D 1. Skolöverstyrelsen 

(delvis). I avvaktan på den proposition med förslag till samordning och 

organisation av de statliga insatserna för alkohol- och narkotikainformation 

m. m. som jag avser att lägga fram under hösten 1984 bör den organisatoriska 

tillhörigheten vad gäller CAN:s personal vara oförändrad. 

För den verksamhet som bedrivs vid Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning beräknar jag 2 620 000 kr. Kostnaderna för personalen 

vid CAN beräknar jag till 2 795 000 kr. 

Jag beräknar vidare en höjning av anslaget till Samarbetsnämnden för 

fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsofgariisationer m. fl. till 

13 335 500 kr. 

Samarbetsgruppen Länkens kamratförbund, Alkoholproblematikers riks

organisation, Länkarnas riksförbund och Nykterhetsorganisationeri Verdan

di (KALV), bör få medel i särskild ordning. För samarbetsgruppens 

verksamhet beräknar jag l 942 500 kr. 

Det anslag som utgår från åttonde huvudtiteln till Nykterhetsorganisatio

nen Verdandi i egenskap av ungdomsorganisation föreslås överfört till 

förevarande anslag. För Verdandis verksamhet under budgetåret 1984/85 

beriiknar jag 868 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Upplysning och information på dragområdet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 37 003 000 kr. 

J 2. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

82 860 413 

97 283 000 

89 901 000 

Statsbidrag utgår till kommunernas kostnader för verksamhet med 

alkoholpolikliniker enligt bestämmelserna i förordningen (1981:614) om 

statsbidrag till kommunernas verksamhet med alkoholpolikliniker. 

De i förordningen angivna grunderna för statsbidrag tillämpas även 

beträffande kostnaderna för vård på alkoholpoliklinik av narkotikamissbru

kare. Vidare utgår statsbidrag till försöksvcrksamhet vid nytillkommande 

alkoholpolikliniker och till vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Bestäm

melserna återfinns i regleringsbrev den 16 juni 1983. 
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Socialstyre/sen 

Alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare fyller en 

viktig funktion, inte minst efter integrationen av de sociala nämnderna, i och 

med att det på dessa enheter kan utvecklas ett specialistkunnande. Det 

skapar även förutsättningar för att den öppna missbrukarvården får ett 

kvalitetsmässigt likvärdigt innehåll över hela landet. Fr. o. m. budgetåret 

1983/84 finns ökade möjligheter för alkoholpoliklinikerna att arbeta mer 

behandlingsinriktat och med en samordnad behandling av alkohol- och 

narkotikamissbrukare. 

En översyn av statsbidragsreglerna har påbörjats inom styrelsen. Syftet är 

att förenkla rutinerna och handläggningen vad gäller bidragsansökningar. 

uppnå en rättvis fördelning av resurserna utan extra tillskott av medel samt 

även möjliggöra vissa besparingar på anslaget. Enligt gällande bestämmelser 
är det socialstyrelsen som beslutar vid förstagångsansökningar rörande 

alkoholpolikliniker, men regeringen när det gäller vårdcentraler. Socialsty

relsen beslutar om fortsatt bidrag. både ifråga om alkoholpolikliniker och 
vårdcentraler. Socialstyrelsen hemställer om sådan ändring av bestämmel

serna att styrelsen blir beslutande i alla frågor som gäller anordnandet och 

driften av alkoholpolikliniker och vårdcentraler. 
Socialstyrelsen beräknar 98 521000 kr. under anslaget 1984/85. Av 

beräkningarna framgår att visst finansiellt utrymme finns för att överföra 

medel från detta anslag till anslagen J 4. Bidrag till organisationer m. m. och 

J 5. Utveckling och försök med vissa vårdformer utan att det påverkar 

storleken av bidragen till de enskilda kommunerna mer än marginellt. 

Styrelsens förslag innefattar en omprioritering av 2, 7 milj. kr. till anslaget J 4 

och 0,3 milj. kr. till anslaget J 5. 

Föredragandens överväganden 

För statsbidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler samt försöks

verksamhet vid nytillkommande alkoholpolikliniker beräknar jag samman

lagt 89 901 000 kr. nästa budgetår. 
F. n. pågår inom socialstyrelsen en översyn av bestämmelserna om 

statsbidrag. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till förslaget om 

ändrad beslutsordning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 89 901 000 kr. 
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J 3. Bidrag till driften av hem för vård eller boende 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

229 573 020 

570 000 000 

618 000 000 
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Enligt principöverenskommelsen år 1980 mellan staten, landstingsförbun

det och Svenska kommunförbundet har berörda kommuner och landstings

kommuner den 1 januari 1983 övertagit huvudmannaskapet för de statliga 

ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna samt de rättigheter 

och åtaganden som staten har ifråga om Margretclunds och Råby yrkessko

lor, erkända och enskilda nykterhetsvårdsanstalter samt inackordcringshem 

och behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. 

Enligt den överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd, lands

tingsförbundct och Svenska kommunförbundet som träffades den 18 mars 

1983 skall staten utge bidrag till kommuner och landstingskommuner 

(huvudmännen) för driften av de hem för vård eller boende som avses i 

principöverenskommelsen. Bidraget har med utgångspunkt i statens kostna

der för verksamheten fastställts till 618 milj. kr. år 1983 enligt löne- och 

prisnivån den 1juli1982. Det överenskomna beloppet innebär en ökning av 

anslaget med 48 milj. kr. i förhållande till den tidigare överenskommelsen 

om bidragets storlek. Överenskommelsen godkändes av regeringen den 14 

april 1983. 

Den totala årliga bidragssumman 618 milj. kr. är beräknad med följande 

fördelning: 

Ungdomsvårdsskolor 
Nykterhetsvårdsanstalterna 

Gudhem, Runnagården (med Brotorp), 
Venngarn (med Hornö). Frösö samt Hessleby 

Övriga nykterhctsvårdsanstalter 
Behandlings- och inackorderingshcm 

för narkotikamissbrukare 
Inackorderingshem för alkoholmissbrukare 

223 milj. kr. 

62 milj. kr. 
191 milj. kr. 

36 milj. kr. 
106 milj. kr. 

Av det belopp som anges för viss kategori av institutioner skall 75 % 

användas för bidrag till de huvudmän som driver eller åtagit sig ansvaret för 

driften av institutioner. Bidraget utgår med ett för varje angiven kategori av 

institutioner enhetligt belopp per vårdplats. 

Vid förhandlingar mellan parterna skall den överenskomna bidragssum

man omräknas med hänsyn till löne- och prisnivån per den I juli 1983. 

Parterna skall i samband med förhandlingar om omräkningen även behandla 

frågor om förändringar i institutionsbeståndet. platsantalet m. m. 

Enligt den överenskommelse som träffades mellan parterna den 25 mars 

1981 skulle. förutom driftbidrag till verksamheten, även utgå statliga medel i 

form av dels 5 milj. kr. som bidrag till projektering av vissa anläggnings- och 
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husbyggnadsarbeten, dels 150 milj. kr. såsom särskilt bidrag för att möjlig

göra upprustning och utveckling m. m. av institutionsvården. Enligt överen

skommelsen den 18 mars 1983 har den tidigare överenskommelsen ändrats 

på så sätt att staten betalar sammanlagt 155 milj. kr. till huvudmännen såsom 

särskilt bidrag för att möjliggöra upprustning och utveckling m. m. ·av 

institutionsvården. Av detta upprustningsbidrag utbetalas 70 milj. kr. enligt 

den fördelning parterna bestämt. Parterna är ense om att fördela återstoden 

av bidraget (150-70+5=85 milj. kr) i samband med förhandlingar om 

omräkning av driftbidraget med hänsyn till löne-och prisnivån per den I juli 

1983. Dessa förhandlingar har påbörjats i november 1983. 

I avvaktan på resultatet från förhandlingarna om omräkningen av 

bidragssumman med hänsyn till löne- och prisnivån den 1juli1983 har jag för 

budgetåret 1984/85 beräknat 618 milj. kr. för bidrag till driften av hem för 

vård eller boende. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av hem för vård eller boende för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 618 000 000 kr. 

J 4. Bidrag till organisationer m. m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 431 221 

13 879 000 

14 295 000 

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkohol

missbrukare (Sällskapet Länkarna m. fl.) och till sammanslutningar för stöd 

och hjälp åt narkotikamissbrukare. Vidare får styrelsen disponera en del av 

anslaget som bidrag till kommuner samt till nämnda sammanslutningar och 

till andra organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol- eller 

narkotikamissbrukare m. fl. Bidragsbestämmelserna återfinns i förordning

en (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare 

m.m. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Social- Föredraganden 
styrelsen 

I. Bidrag till 
sammanslutningar av f. d. 
alkoholmissbrukare 4 944 000 + 311 000 + 148 000 

2. Bidrag till 
sammanslutningar för 
stöd och hjälp åt 
narkotikamissbrukare 3 502 000 + 221 000 + 105 000 

3. Bidrag till kommuner 
samt till sammanslut-
ningar under punkt t 
och 2 och till andra 
organisationer som 
ägnar sig åt rchabili-
tering av alkohol-
eller narkotikamiss-
brukare m. Il. 5 433 000 + 342 000 + 163 000 

4. Bidrag till försök 
inom den institu-
tionella missbrukar-
vården + 2 700 000 

Summa utgifter 13 879 000 + 3574000 + 416000 

Socialstyre/sen 

1. Ca 235 föreningar med uppskattningsvis 15 000 medlemmar fick bidrag 

ur detta anslag 1982/83. Hälften av föreningarna är organiserade i 

riksorganisationerna Sällskapet Länkarnas Riksförbund och Länkens kam

ratförbund. Patientföreningar vid vissa institutioner är anslutna till Alkohol

problematikers riksorganisation (ALRO) som också får bidrag från anslaget. 

Länkrörelsen har under lång tid framgångsrikt kompletterat samhällets 

nykterhetsvård. För budgetåret 1984/85 beräknar socialstyrelsen ett medels

behov av 5,3 milj. kr. 

2. Statsbidrag till sammanslutningar för stöd och hjälp åt narkotikamiss

brukare söktes för budgetåret 1982/83 av 1U organisationer. Riksförbundet 

för hjälp åt läkemedclsmissbrukare (RFHL) och Riksförbundet föräldrafö

reningen mot narkotika har totalt ett 30-tal lokalavdelningar och befinner sig 

i fortsatt utveckling. Förutom organisationernas rehabiliterande verksamhet 

för aktiva missbrukare spelar de en viktig roll för f. d. missbrukare som ofta 

behöver ett långvarigt stöd efter att de slutat med sitt missbruk. För 

budgetåret 1984/85 beräknar socialstyrelsen ett medelsbehov av 

3,7 milj. kr. 

3. Bidrag till löpande verksamhet utgår till organisationer och samman

slutningar som inte erhåller bidrag ur andra delar av anslaget. Under 

budgetåret 1982/83 beviljades 15 organisationer bidrag till sin löpande 

12 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100 
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verksamhet. Socialstyrelsen finner det angeläget med fortsatt stöd till 

organisationerna. För försök med nya vård- och behandlingsmetoder 

fördelade socialstyrelsen totalt ca 3.1 milj. kr. till kommuner och organisa

tioner under budgetaret 1982/83. Behovet av metodutveckling inom miss

brukarvårdcn är stort. Sammanlagt beräknar socialstyrelsen 5,8 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85 under posten 3. 

4. Det finns starka skäl för att inrätta ett anslag för metodutveckling inom 

institutionsvården. Socialstyrelsen föreslår att anslaget J 4 ökas med 

2.7 milj. kr. (omprioritering genom minskning av anslaget J 2 med samma 

belopp) för försök inom den institutionella missbrukarvården. 

Föredragandem överl'äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 295 000 kr. för niista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till organisationer m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett anslag av 14 295 000 kr. 

J S. Utveckling och försök med vissa vårdformer 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 397 250 

2 570 000 

7 000 000 

Reservation 3 602 750 

Från innevarande budgetårs reservationsanslag bekostas kurser och 

konferenser för personal inom nykterhetsvårds- och narkomanvårdsomr<'1-

dct. Socialstyrelsen disponerar också vissa belopp för utbildning och 

information för handläggare av alkoholärenden hos länsstyrelserna, för att 

anordna kurser och konferenser m. m. Medel utgar också från anslaget till 

försöksverksamhet med samordning av vård- och behandlingsinsatser för i 

första hand kvinnliga alkoholmissbrukare samt till fortbildning av vissa 

personalgrupper som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor och till 

information om kvinnomisshandel m. m. 

Socialstyre/sen 

1. Konferens- och utbildningsverksamhet är ett viktigt instrument för 

socialstyrelsens tillsyn och ansvar för metodutvecklingen. 

Utbildningsverksamheten har hög aktualitet under de närmaste åren. 

Speciellt viktigt är att följa upp tillämpningen av den nya lagstiftningen -

både L VM och socialtjänstlagen - att bevaka att ramlagstiftningens 

intentioner följs samt att följa upp effekterna av förändringen av huvudman

naskapet och statsbidraget för vårdinstitutioner. 
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Socialstyrelsen beräknar kostnaden för dessa konferenser under budget

året 1984/85 till sammanlagt 720 000 kr. Vidare beräknar styrelsen kostna

derna för konferenser för handläggarna av alkoholärenden hos länsstyrel

serna till ca 235 000 kr. Socialstyrelsen yrkar sammanlagt en ökning av 

medkn till kurser och konferenser inom missbrukarvården m. m. med 

300 000 kr. till 800 000 kr. för budgetåret 1984/85. Förslaget till ökning 

innebär en omprioritering genom motsvarande minskning av anslaget J 2. 

Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m. m. 

2. Under kalenderåren 1983 och 1984 pågår försöksprojekt med utveckling 

av familjevård för vuxna missbrukare. Projekten beräknas vara dokumen

terade och klara senast sommaren 1985. Projektanslaget är ett resultat av 

utredningen "Det förstärkta familjehemmet" (Os S 1981:17) och samtliga 

projekt ansluter sig till huvudlinjen i utredningen med utökat stöd och 

handledning till familjehemmen. Av de totalt 13 projekt som fått statsbidrag 

är sju kommunalt drivna medan fem drivs i stiftelseform. Dessutom har 

Rikskommitten för familjevård fått bidrag till information och utbildning 

inom familjevården. Bland projekten finns både nystartade verksamheter 

och redan existerande. 

För budgetåren 1982/83 och 1983/84 anslogs sammanlagt 5 ,2 milj. kr. för 

utveckling av familjevården. Det är angeläget att statsbidrag i någon form 

utgår även i fortsättningen. Socialstyrelsen föreslår att 3 563 800 kr. anslås 

för 1984/85 för bidrag till familjevården för vuxna missbrukare under 

kalenderåret 1985. I denna summa ingår 800 000 kr. för bidrag till två nya 

familjevårdsenheter under året. 

3. Stockholms läns landsting har hemställt om medel för fortsatt 

försöksverksamhet med kvinnliga alkoholmissbrukare vid Karolinska sjuk

husets klinik för alkoholsjukdomar. Magnus Huss klinik. 

Föredragandens överväganden 

Stöd till försöksverksamhet och metodutveckling har stor betydelse för 

missbrukarvården. Det är ett viktigt instrument i socialstyrelsens uppgifter 

enligt socialtjänstlagen att följa och påverka lagtillämpningen. Utvecklings

insatser krävs inom framför allt den öppna vården. 

För innevarande budgetår bekostas från detta anslag viss försöksvcrksam

hct vid Karolinska sjukhusets klinik för alkoholsjukdomar, stöd till 

misshandlade kvinnor samt kurser och konferenser inom missbrukarvården 

m. m. Erfarenheterna av detta sätt att specialdestinera det statliga stödet till 

vissa områden är positiva, men samtidigt är det också angeläget att stimulera 

sådana projekt och verksamheter som berör flera områden där gränserna 

förändrats eller områdena integrerats bl. a. i enlighet med socialtjänstlag

stiftningen. Önskvärdheten av att stimulera utvecklingen inom området barn 

och familj har också på senare år framträtt allt tydligare. 

Anslaget bör därför kunna användas mer flexibelt. Det bör få karaktären 
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av ett utvecklingsanslag inom området socialt behandlingsarbete med 

tonvikten på missbrukarvård. Stöd bör bl. a. utgå till fortsatt försöksverk

samhet med familjevård för missbrukare, liksom för försök med nya 

vårdformer för kvinnliga missbrukare. Från anslaget bör även kunna utgå 

bidrag till försöksverksamhet med behandling ·av och stöd till familjer i kris 

samt barn och ungdomar som far illa. Anslaget bör alltså användas för att 

stimulera utvecklingen genom bidrag till försöksverksamhet och metodut

veckling samt till kurs- och konferensverksamhet för att sprida kunskap och 

erfarenheter inom detta område och alkoholområdet. 

För dessa ändamål ·beräknar jag medelsbehovet till 7 milj. kr. nästa 

budgetår. Medlen bör tills vidare i enlighet med de riktlinjer jag nu angivit 

disponeras av socialdepartementet enligt bestämmelser som regeringen 

meddelar. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att till Utveckling och försök med l'issa vårdformer för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 kr. 

J 6. Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medborgare, 
flyktingar m. m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

214 785 874 

158 000 000 

158 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna för kostnader för bistånd 

till flyktingar och vissa andra utlänningar. Ekonomisk hjälp till flyktingar 

ersätts för det år beslut om uppehållstillstånd fattas samt de två efterföljande 

åren. För att täcka även andra kostnader inom socialtjänsten som kommun

erna kan ha haft för flyktingar utgår därutöver en schablonersättning med 

25 % av av ersättningen för ekonomisk hjiilp. Ersättning utgår också för 

ekonomisk hjälp och viss vård som lämnas till utlänningar under den tid då 

deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas. Ersättningsbestämmel

serna finns i förordningen ( 1979: 1120) om ersättning för bistånd till flyktingar 

m. fl. (ändrad senast 1981:1233). Ersättningen utbetalas av länsstyrelserna 

för kalenderår i efterskott. 

Från anslaget utgår också ersättning från socialstyrelsen till sjukvårdshu

vudmännen för varaktig vård på sjukvårdsinrättning av sådana flyktingar 

som har överförts till Sverige med stöd av särskilt regeringsbeslut och som vid 

mottagningen i Sverige på grund av sjukdom eller handikapp inte kan 

omhändertas på mottagningsförläggning. Socialstyrelsen medverkar också 

vid bostadsanskaffning åt vissa flyktingar och kan bevilja lfm till flyktingar för 

bostadsrättslägenheter. Kostnaderna för dessa lån redovisas på detta 

anslag. 
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Vidare utgår från anslaget ersättning till kommunerna för kostnader för 

familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigenare. Ansökningar 

om sådan ersättning prövas av socialstyrelsen. 

Genom särskilt beslut den 26 juni 1980 har socialstyrelsen också 

bemyndigats att från detta anslag tills vidare utge ersättning. för omhänder

tagande av vissa vietnamesiska barn. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen utgår i sin anslagsframställning från att ingen förändring av 

styrelsens uppgifter kommer att ske under budgetåret 1984/85. 

Omfattningen av den familjepedagogiska verksamheten är svår att 

bedöma, då den hänger samman med storleken på flyktingkvoten, omfatt

ningen av den enskilda invandringen av flyktingar och invandringens 

sammansättning. Behovet av insatser har minskat, vilket friimst beror på att 

någon ny stor flyttningsgrupp inte har kommit till Sverige. 

Familjepedagogiska insatser bland nordiska zigenare och utomnordiska, 

som inte omfattas av flyktingbestämmelserna, har minskat något. Vissa 

pågående projekt är planerade att fortsätta även budgetåret 1984/85. 

Dessutom behövs insatser för nyanlända familjer, framför allt i kommuner, 

som inte tidigare bedrivit familjepedagogisk verksamhet. 

Förutsatt att ingen ny stor flyktinggrupp kommer till Sverige beräknas 

kostnaderna för flyktingar till 10 milj. kr., för nordiska zigenare och 

utomnordiska zigenare, som inte omfattas av flyktingbestämmelserna, till 

2 milj. kr. Kostnaderna för kurser och konferenser för familjepedagoger 

beräknas uppgå till 350 000 kr. De sammanlagda kostnaderna för familje

pedagogisk verksamhet beräknas således till 12 350 000 kr. 

Kostnaderna för lån till bostadsrättslägenheter beräknas till 1,5 milj. kr. 

Sjukvårdskostnaderna hänger samman med det antal flyktingar, som tas ut 

för vård i Sverige och är därför svåra att beräkna. Kostnader för vissa 

åtgärder för flyktingbarn från Vietnam beror på i vilken takt barnens 

föräldrar kan komma till Sverige. Samtliga barn kommer inte att kunna 

förenas med föräldrarna. Den sammanlagda kostnaden för dessa tre poster 

uppskattas till 5 milj. kr. 

Totalt för sin del av anslaget beräknar socialstyrelsen kostnaderna till 

17 350 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Som framgått av avsnittsinledningen pågår inom regeringskansliet arbetet 

med att utforma ett nytt system för mottagningen av flyktingar i Sverige. 

Frågor rörande ersättning till kommunerna för bistånd till flyktingar m. fl. 

samt förslag till förändringar av nuvarande statsbidrag till familjepedagogisk 

verksamhet bereds också i detta sammanhang. Överläggningar i dessa frågor 
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pågår mellan regeringen och Svenska kommunförbundet. Siktet är inställt på 

att under våren 1984 förelägga riksdagen en proposition. I detta samman

hang kan också en överföring av medel från detta anslag till anslag inom 

arbetsmarknadsdepartementet bli aktuell. I avvaktan härpå räknar jag med 

samma medelsbehov som innevarande budgetår, d. v. s. 158 milj. kr. Jag har 

därvid räknat med att 2,5 milj. kr. bör få disponeras för familjepedagogisk 

verksamhet bland zigenare som inte omfattas av flyktingbestämmelserna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska 

medborgare, flyktingar m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett · 

förslagsanslag av 158 000 000 kr. 
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K. Internationell samverkan 

Samarbetet med världshälsoorganisationen (WHO) är den mest omfattan

de enskilda delen av socialdepartementets internationella verksamhet. 

Arbetet inriktas bl. a. på att stödja WHO:s insatser på primärhälsovårdens 

område. Sverige har aktivt drivit frågan om en internationell marknadsfö

ringskod för bröstmjölksersättningar och om utformandet av ett läkemedels

program inom WHO till stöd framför allt för u-länderna. 

Samarbetet inom Förenta nationerna (FN) gäller organisationens sociala 

verksamhet, särskilt handikapp-, narkotika-, äldre-, barn- och kvinnofrågor. 

Sverige spelar en aktiv roll inte minst för att få till stånd effektiva åtgärder 

mot narkotikamissbruk. 

Även inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) och den internationella arbetsorganisationen (JLO) 

bedrivs ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket 

Sverige deltar. I Europarådet . svarar socialdepartementet för Sveriges 

deltagande i rådets hälsovårdskommitte, sociala kommitte och socialförsäk

ringskommitte samt i den s. k. Pompidou-gruppens arbete med olika 

narkotikafrågor. Departementet är vidare representerat i OECD:s kommit

te för arbetskrafts- och sociala frågor. 

Det nordiska samarbetet på social- och hälsovårdsområdet har sin 

utgångspunkt i nordiska ministerrådet och dess ämbetsmannakommitte för 

socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kommitten. Verksamheten har 

bedrivits enligt riktlinjerna i det reviderade samarbetsprogram som fastställ

des av social- och hälsovårdsministrarna i augusti 1982. Den 3 augusti 1983 

trädde en överenskommelse i kraft mellan Danmark, Finland, Norge och 

Sverige om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso

och sjukvården samt veterinärväsendet. 

En svensk-finsk arbetsgrupp arbetar sedan år 1979 med frågor om de 

finsk-språkiga invandrarnas situation inom den svenska hälso- och socialvår

den och med att kartlägga de eventuella problem inom hälso- och 

socialvårdssektorn, som återvändande finska medborgare kan ställas inför i 

Finland. 

Socialförsäkringskonventioner med Nederländerna, Ungern och Israel 

har trätt i kraft under år 1983. En reviderad konvention med Österrike har 

likaledes trätt i kraft under året. 

Det bilaterala samarbetet inom hälso- och socialvårdsområdena mellan 

Sverige och ett antal enskilda länder består bl. a. av erfarenhetsutbyte, 

stipendiatverksamhet, symposier etc. Sverige har avtalsbundet samarbete 

med Polen och Ungern. Samarbete förekommer vidare med flera andra 

länder. 
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K I. Bidrag till världshälsoorganisationen samt internationellt socialpolitiskt 

samarbete m. m. 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 427 4291 

29 594 ()()()1 

26 312 ()()() 

I Inklusive reservationsanslaget Vissa internationella resor. 

Från anslaget bekostas bl. a. Sveriges deltagande i världshälsoorganisatio

ncns (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälso- och socialvårdens 

område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbek samt 

riksförsäkringsverkets medlemskap i International Social Security Associa

tion (ISSA). 

1983/84 
Beräknad ändring 
1984/85 

Bidrag till WHO 27 549 000 - 3 402 000 
U1gifter för svenskt deltagande i WHO:s reguljära 
sammankomster 109 000 + 24 000 
Bidrag till FN:s fond för kontroll av beroende
framkallande medel 
Bilateralt samarbete på hälso- och socialvårdens 
område 
Nordiskt socialpolitiskt samarbete 
Vissa internationella resor 
Riksförsäkringsverkets medlemskap i ISSA 
Övrigt 
Summa utgifter 

300 000 + 9000 

394 000 
504 000 
127 000 
212 000 
399 000 

29 594 000 

+ 30 000 
+ 40000 

7 000 
+ 24 000 
- 3 282 000 

Socialstyre/sen beräknar prisomräkningen till 33 000 kr. för bilateralt 

samarbete på hälso- och socialvårdens område. Därutöver föreslår styrelsen 

en volymökning med 73 000 kr. för detta område. 

Föredragandens överväganden 

På grund av en omläggning av rutinerna för betalningen _av den svenska 

medlemsavgiften till WHO har ett och ett halvt års avgift belastat anslaget för 

innevarande budgetår. För budgetåret 1984/85 beräknas medelsbehovet till 

24 147 000 kr., vilket utgör den svenska avgiften för kalenderåret 1985. 

Reservationsanslaget K 2. Vissa internationella resor, som finns upptaget i 

statsbudgeten för innevarande budgetår, föreslås upphöra och ersättas av en 

anslagspost under detta anslag. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda 

anslagsbehovet till 26 312 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vär/dshälsoorganisationen samt internationellt 

socialpolitiskt samarbete m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 26 312 000 kr. 

K 2. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1982/83 
1983/84 

1984/85 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

171190 

200 000 
200 000 

Reservation 102 667 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa internationella kongresser i Sverige för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 200 000 kr. 
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Register Kronor 

sid. 

Översikt 

Femte huvudtiteln· 

A. Socialdepartementet m. m. 

15 1. Socialdepartementet, förslagsanslag 19752000 

16 2. Kommitteer m. m., reservationsanslag 22 500 000 

16 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt 

försöksverksamhet, reservationsanslag 27 417 000 

20 4. Extra utgifter, reservationsanslag 1 640 000 

20 5. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-

mentets verksamhetsområde, reservationsanslag 400 000 

71 709 000 

B. Administration av socialförsäkring m. m. 

25 Inledning 

28 1. Försäkringsöverdomstolcn, förslagsanslag 9 370 000 

29 2. Försäkringsrätter, förslagsanslag 39 670 000 

31 3. Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 247 615 000 

34 4. Allmänna försäkringskassor, förslagsanslag 374 805 000 

37 5. Ersättning till postverket för utbetalning av 

allmänna barnbidrag, pensioner m. m., för-

slagsanslag 62 500 000 

733 960 000 

c. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

40 Inledning 

43 1. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 5 710 000 000 

44 2. Bidrag till föräldraförsäkringen, förslags-

anslag 755 000 000 

46 3. Vårdbidrag för handikappade barn, förslags-

anslag 405 000 000 

46 4. Bidragsförskott, förs lagsanslag I 310 000 000 

47 5. Barnpcnsioner, förslagsanslag 221 000 000 

8 401 000 000 
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D. Försäkring vid sjukdom, handikapp och ålder-

dom 

49 Inledning 

61 1. Bidrag till sjukförsäkringen, förslags-

anslag 

63 2. Folkpensioner, förslagsanslag 

65 3. Bidrag till kommunala bostadstillägg 

till folkpension, förslagsanslag 

66 4. Vissa yrkesskadccrsättningar m. rn., förslags-

anslag 

E. Vissa myndigheter m. m. 

68 Inledning 

69 1. Socialstyrelsen, förslagsanslag 

74 2. Statlig kontroll av läkemedel m. m .. för
slagsanslag 

77 3. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 

förslagsanslag 

78 4. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationaliseringsinstitut, 

förslagsanslag 

79 5. Bidrag till driften av en WHO-enhet för rap

portering av läkemedclsbiverkningar, för

slagsanslag 

80 6. Statens rättskemiska laboratorium, förslags

anslag 

81 7. Statens rättsläkarstationer, förslagsanslag 

83 8. Rättspsykiatriska stationer och kliniker, 

förslagsanslag 

F. Omsorg om barn och ungdom 

86 Inledning 

92 1. Bidrag till kommunal barnomsorg, förslags-

187 

4 280 000 000 

41 450 000 000 

720 000 000 

2 900 000 

46 452 900 000 

125 900 000 

l 000 

3 581 000 

18 600 000. 

I 384 000 

19 059. 000 

19 664 000 

75 234 000 

263 423 000 

anslag 6 515 000 000 

94 2. Bidrag till hemspråksträning i förskolan, förslags- 32 200 000 

anslag 

96 3. Barnmiljörådet, förslagsanslag 

98 4. Statens nämnd för internationella adop

tionsfrågor, förslagsanslag 

2 823 000 

3 326 000 

6 553 349 000 
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I. Övrig sjukvård m. m. 

137 Inledning 

139 1. Bi~rag till anordnande av kliniker för 

psykiskt sjuka m. m .. förslagsanslag 20 000 000 

140 2. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt 

sjuka m. m., förslagsanslag .4 516 000 000 

141 3. Bidrag till pensioner för vissa provinsial-

läkare, förslagsanslag 15 025 000 

142 4. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, 

förslagsanslag 1 000 000 000 * 
143 5. Lån till Stockholms läns landstingskommun 

för vissa investeringar. rcscrvationsanslag 20 000 000 

143 6. Vidareutbildning av läkare m m. reservationsan- 28 433 000 

slag 

150 7. Bcrcdskapslagring för hälso- och sjukvården 

m. m .. reservationsanslag 55 930 000 
151 8. Driftkostnader för bcrcdskapslagring 

m. m .. förslagsanslag 49 790 000 

153 9. Utbildning av personal för hiilso- och sjukvård 

i krig m. m .. reservationsanslag 7 670 000 

s 712 848 000 

J. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och 

narkotikapolitik 

155 Inledning 

168 1. Upplysning och information på drogområdet. 

rcscrvationsanslag 37 003 000 

173 2. Bidrag till alkoholpolikliniker och vård-

centraler, förslagsanslag 89 901 000 

175 3. Bidrag till driften av hem för vård eller 

boende. förslagsanslag 618 000 000 

176 4. Bidrag till organisationer m. m. 14 295 000 

178 5. Utveckling och försök med vissa vårdformer. 

reservationsanslag 7 000 000 

180 6. Ersättningar till kommunerna för hjälp 

till utliindska medborgare, flyktingar m. m., 

förslagsanslag 15 8 000 000 

924 199 000 

* Beriiknat belopp 
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K. Internationell samverkan 

183 Inledning 

184 1. Bidrag till världshälsoorganisationen samt 

internationellt socialpolitiskt samarbete 

m. m., förslagsanslag 

185 2. Vissa internationella kongresser i Sverige, 

reservationsanslag 

Totalt för socialdepartementet 

190 

26 312 000 

200 000 

26 512 000 

71 770 882 000 
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Bilaga 8 till budgetpropositionen 1984 Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 8 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde 

Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde omfattar väg-, 

järnvägs-. sjö- och lufttransporter. post- och telekommunikationer, trafik

säkerhet samt forsknings- och utvecklingsverksamhet på transportområ

det. Till kommunikationsdepartementet hör också bl. a. Sveriges meteoro

logiska och hydrologiska institut (SMHI) och statens geotekniska institut 
(SGI). 

Myndigheterna under kommunikationsdepartementet och det ungefär

liga antalet anställda vid myndigheterna framgår av nedanstående sam

manställning. 

Myndighet Antal Myndighet 
anställda 
1983 

Vägverket 9000 Televerket 
Trafiksäkerhets verket 600 Transportrådet 
Statens järnvägar 38 500 Sveriges meteorologiska 
Sjöfarts verket 1450 och hydrologiska institut 
Handelsflottans pensions- Statens väg- och trafik-
anstalt 8 institut 
Handelsflottans kultur- Statens geotekniska 
och fritidsråd 35 institut 
Luftfartsverket 2700 Transportforskningsdele-
Statens haverikommission 7 gationen 
Post verket 63600 Riksfärdtjänstnämnden 

Inriktning 

Regeringens ambition att återställa balansen i Sveriges ekonomi ställer 

krav på en återhållsam budgetpolitik. Inom ncrtalet verksamhetsområden 

måste man därför arbeta med realt krympande resurser. Myndigheter och 

verk måste ompröva verksamheter och rationalisera metoder och rutiner. 

Regeringen fullföljer riksdagens trafikpolitiska beslut från 1979. att ge 

invånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta 

möjliga samhällsekonomiska kostnader. God transportförsörjning är en 

förutsättning för en balanserad befolknings- och näringslivsutveckling i 

skilda delar av landet. Trafikpolitiken skall därför utformas i syfte att 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilai.:a 8 

Antal 
anställda 
1983 

42900 
50 

975 

:!00 

75 

6 
I 
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medverka till att målen för näringspolitiken, energipolitiken, miljöpoliti

ken. sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken kan uppnås. 

Investeringar i infrastrukturen 

Regt:ringen föreslår mot denna bakgrund sådana omprioriteringar att 

kraftiga satsningar på investeringarna inom transport- och kommunika

tionssektorn kan komma till stånd. 

Investeringar, som kan och måste aktualiseras nu, är därför sådana som 

ger förbättringar i infrastrukturen eller medför lägre drift- och underhålls

kostnader. Det gäller bl. a. byggande av järnvägar, vägar och broar, för

bättringar av flygtrafiksystemet samt underhåll av transportapparaten. 

Detta är av strategisk betydelse för svenskt näringsliv. 

Transportkostnadernas stora betydelse för svensk industri har uppmärk

sammats allt mer. Utöver de direkta transportkostnaderna inkluderar man 

då sådana kostnader som hänför sig till det totala godsflödet dvs. fager och 
förråd. Man talar om de s·. k. materialadministrativa kostnaderna. Deras 

andelar av varupriset är betydande. 

För att transportnäringen skall kunna förbättra effektiviteten kriivs ett 

ständigt forsknings- och utvecklingsarbete av såväl fordon. transportsy

stem som transportorganisation. När det gäller godstransporter är olika 
former av systemtransporter och kombinerade transporter exempel på 

produktutveckfing inom transportverksamhetcn. 

E11 samordning av transporter 

En fortsatt utveckling mot olika skräddarsydda transportlösningar kan 

förutses. Det bör innebära att förnyelsen av transportverksamheten ofta 

kan ske genom bättre samordning av transporter där man tar tillvara 

fördelarna inom varje transportgren. 

Genom teknikupphandling och beställningar till industrin kan den offent

liga sektorn påskynda den tekniska utvecklingen och stärka industrins 

konkurrenskraft. 

Det är viktigt att våra begränsade resurser utnyttjas på ett sådant sätt att 

varje trafikgrens fördelar tas till vara. En trafikplanering på såväl nationell 

som regional nivå är därför angelägen. En samordning är nödvändig mellan 

trafikgrenarna så att onödig överkapacitet inte uppstår. 

För att medverka till en sådan samordning och ett bättre resursutnytt

jande har departementet startat ett översynsarbete. Detta beskrivs senare i 

översikten. 

Sats11i11g pc/ rii1-:ar 

En kraftig satsning görs för att vidmakthålla vägnätet och därmed spara 

bilde energi- och fordonskostnader samt minska risken för trafikolyckor. 

En markant återhämtning av eftersatt underhåll av det statliga och stats

kommunala vägnätet pi\.börjas. 
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Investeringarna inom SJ beräknas till ca 2 miljarder kr., varav 100 milj. 

kr. för förbättring av spårkapaciteten i Storstockholmsområdet. 

För luftfartsverket föreslås investeringar på 157 milj. kr. Postverket 

föreslås bl. a. bygga ett nytt hus för postterminalen Stockholm Ban. 

I propositionen föreslås att televerkets investeringar inte längre finansi

eras över budgeten. Verket kommer i stället att finansiera sina investering

ar på den öppna kapitalmarknaden och kan därmed även i fortsättningen 

upprätthålla en hög investeringstakt. Statsmakternas hittillsvarande styr

ning av televerkets verksamhet via budgeten ersätts med effektivare styr

former. 

Vägtrafik 

Väg- och gatunätet är vårt största transportsystem. En god standard på 

väg- och gatunätet är av avgörande betydelse för både näringslivet och för 

alla de människor som dagligen individuellt eller kollektivt färdas på vä

garna. 
Den allmänna ekonomiska politiken i landet syftar till att öka industri

sektorns andel i ekonomin. En väl utvecklad infrastruktur i samhället är en 

viktig förutsättning för näring~livets tillväxt. Åtgärder som främjar nä

ringslivets transporter har mycket hög prioritet. Därför måste underhålls

åtgärder som vidmakthåller och förbiittrar vägnätet ges företräde vid för

delningen av tillgängliga medel. 

Det totala vägnätet i landet omfattar ca 409000 km. Statsvägnätet har en 

längd av ca 98000 km. kommunala vägar och gator ca 32000 km och 

enskilda vägar ca 279 000 km. Av de kommunala vägarna erhåller ca 5 700 

km statligt bidrag och av de enskilda vägarna ca 69000 km. 

Ca 88 % av det inrikes persontransportarbetet sker i dag på gator 

och vägar, medan knappt 10 % sker på järnväg och tunnelbana och 

mindre än 2 % med flyg. 

Av det inrikes godstramportarbetet år 1982 skedde 50 % med lastbil, 

knappt 30 % med järnväg och ca 20 % med sjöfart. 

Praktiskt taget hela riksvägniitet och över 90% av länsviigniitct har 

under 1970-talet upplåtits för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck. När det 

tillåtna axel- och boggitrycket höjdes från 8/ 12 ton till I 0/16 ton föregicks 

det endast i en del fall av att bärigheten hade höjts genom tekniska 

åtgärder. Underhållskostnaderna har till följd härav ökat kraftigt. Dessa 

kostnader' har dock ansetts vägas upp av de minskningar av transportkost

naderna som följer av det högre tillåtna axel-/boggitrycket. 

För ca 35 % av länsvägnätet har nu det högsta tillåtna axel-/boggitrycket 

satts lägre än 10116 ton, antingen temporärt till följd av tjällossning eller 
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permanent, vilket ofta beror på broarnas bärighet. De mest omfattande 

bärighetsrestriktionerna förekommer i skogslänen och drabbar härvid de 

tunga transporterna. 

De belagda vägarnas skick niir det giiller jämnhet, spånljup, sprickbild

ning rr •. m. har kartlagts genom en beläggningsinventering under år 1982. 

Inventeringen visar att åtgärder omedelbart behöver vidtas på 660 mil eller 

ca 10% av det belagda vägnätet. Åtgärder är angelägna på yllerligare 8% 

eller 530 mil väg. 

Under senare år har det varit nödvändigt att genomföra betydande och 

kostsamma reparationer av betongfarbanorna på ett flertal broar. Vägver

ket har inlett en stor studie, som skall omfatta ca 6000 broar, för att 

närmare kartlägga skadornas karaktär och omfattning. En ökning av un

derhålls- och reparationsinsatserna för broarna kommer att krävas. 

Medelstilldelningen till driftverksam hete n har enligt vägverket 

varit för låg under senare år. Vägverket har därför vid llera tillfällen varnat 

för att effekterna på sikt av eftersatt underhåll av vägarna. främst av 

beläggningar och broar, kommer att bli allvarliga. Utan åtgärder kommer 

den goda utvecklingen av trafiksiikerheten enligt verket inte att kunna 

bestå och framkomligheten för trafiken blir sämre med ökad energiåtgång 

och högre fordonskostnader som följd. 

För verksamhetsåret 1985 föreslår därför regeringen att drift och under

håll av vägnätet prioriteras. För de statliga och kommunala driftanslagen 

föreslås en anslagshöjning med ca 564 milj. kr. För anslaget till drift av 

statliga vägar innebär det en höjning med 436 milj. kr. jämfört med inneva

rande budgetår. Anslaget uppgår därmed till 3961 milj. kr., vilket med 

hänsyn till de rationaliseringar och den inhämtning av eftersatt vägunder

håll som beslutats för år 1984 innebär att dagens standard kan bibehållas 

och återhämtningen av eftersatt underhåll kan påbö1jas. Även för bidrags

anslaget till drift av kommunala vägar och gator sker en motsvarande 

uppräkning. Anslaget höjs med ca 128 milj. kr. till 698 milj. kr. för år 1985. 

Förslaget innebär att väghållningen på det statskommunala viigniitet kan 

upprätthållas minst på samma nivå som det statliga vägnätet. 

Den föreslagna höjningen av anslagen till drift av statliga och statskom

munala vägar avses komma att finansieras genom en höjning av fordons

skatterna. 

Från anslaget till bidrag till drift av kommunala vägar och gator utgår 

bidrag fr. o. m. bidragsåret 1984 med 95 %1 enligt nya bcräkningsreglcr. 

Vägverket bestämmer efter samråd med Svenska kommunförbundet 

normkostnader för olika driftåtgärder. Den nya bidragsordningen syftar till 

en förenkling av bidragsgivningen och därmed till en minskad byråkrati. 

Förslag förs fram om ett nytt differentierat bidragssystem för enskild 

viighållning. Det årliga driftbidraget till enskilda viigar föreslås utgå med 

80% till Genomfartsviigar 

70% till Utfarts- eller uppsamlingsviigar för fast boende och för niiringsli

vet 
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50 % till Utfarts- eller genomfarts vägar för det rörliga friluftslivet 

40% till Utfarts- eller uppsamlingsvägar för boende inom bebyggelseom- · 

råden och för uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse 

Till färjedrift utgår bidrag med 85 %. 

Förslaget till nytt bidragssystem beräknas innebära väsentliga förbätt

ringar av den enskilda väghållningen i jämförelse med nuvarande system. 

Bidraget till den enskilda viighållningen beräknas öka med nära 40 milj. kr. 

för 1985. Härutöver kommer samtliga enskilda vägar som nu står i kö för 

bidrag att kunna rustas upp och erhålla bidrag. Anslaget till bidrag till drift 

av enskilda vägar föreslås till 266.5 milj. kr. Anslaget till bidrag till byggan

de av enskilda vägar föreslås bli oförändrat. dvs. 30 milj. kr. 

För vägbyggandet har den särskilda medelsbeviljningen för syssel

sättningsfrämjande åtgärder inneburit att ett väsentligt större väghyggande 

kommit till stånd än vad de ordinarie väganslagen skulle medge. I olika 

omgångar anvisades sålunda sammanlagt 2.1 miljarder kr. under åren 1982 

och 1983 för syssclsättningsfrämjande väginvesteringar och 100 milj. kr. 

för åtgärder mot eftersatt underhåll. Genom de nämnda besluten hålls 

väginvesteringarna på en hög nivå. 

För byggande av statliga vägar föreslås i budgeten oförändrade anslag. 

Genom sarskilda sysselsättningsinsatser strävar regeringen efter att ge

nomföra de nu beslutade vägplanerna fullt ut. Flerårs- och fördelningspla

nerna för det statliga resp. statskommunala byggandet har fastställts i 

slutet av år 1983. De nya planerna innebär en avsevärt högre ambitionsnivå 

i fråga om vägbyggandet än under senare år. 

Regeringen har under år 1983 i anvisningar för flerårs- och fördelnings

planearbetet gjort det möjligt för väghållarna att på ett bättre sätt än hittills 

skett beakta de särskilda medelstillskotten i sin planering. Inte minst när 

det gäller att upprätthålla vägverkets kompetens i vägbyggandet genom de 

personella resurserna och organisationen för vägplanerings- och hyggnads

verksamheten är detta väsentligt. Åtgärder föreslås som säkerställer detta. 

Lokul och regional kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken har fått en väsentlig standardförbättring under de se

naste åren. Den viktigaste orsaken till detta är reformen med ett samlat 

ansvar för kollektivtrafiken i länen under länshuvudmännen. 

Såväl miljÖ- och energi- som resursanvändnings- och jämställdhetsmål 

talar för fortsatta satsningar på kollektivtrafiken. Både privatekonom_iska 

och samhällsekonomiska skäl motiverar också en utbyggnad och förnyelse 

av kollektivtrafiken. Statsbidrag lämnas till grundläggande trafikförsörj

ning i landets olika delar. Kollektivtrafikberedningen har fått 40 milj. kr. 

för att stimulera till investeringar i ny eller mer utvecklad teknik för 

kollektivtrafiken. Ett stort antal projekt har startats med stöd av de anvi-

sade medlen. 
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I årets budgetproposition ges förslag om ändrade bidragsregler för stöd 

till investeringar liksom till drift av kollektivtrafiken. Det föreslås också att 

den statliga fastställelsen av huvudmännens trafikplaner slopas samt att 

statsbidragsgivningen ytterligare förenklas. 

Ändrade hidragsreg/er 

Genom riksdagsbeslut år 1982 har kommunerna fått ökade möjligheter 

att få bidrag till investeringar i kollektivtrafikanläggningar som alternativ 

till väginvesteringar. Nu föreslås ytterligare förbättringar i denna riktning. 

• Statsbidragen till investeringar i spårbunden kollektivtrafik höjs från 

50% till 70%. 

• Statsbidrag skall kunna lämnas även till investeringar för lokaltrafik på 

SJ: s bannät. 

• Statsbidrag till kollektivtrafikinvesteringar skall kunna lämnas även till 

länshuvudmännen. inte som tidigare endast till kommunerna. 

För driften av kollektivtrafiken med buss föreslås den statliga ersättning

en bli höjd med I kr. per mil. En successiv övergång föreslås vidare göras 

till en mer schabloniserad bidragsgivning. Detta skall främja en rationell 

kollektivtrafik, samtidigt som administrativa vinster kan göras hos länshu

vudmännen. 

Slopad granskning al' trafikplaner 

Det statliga kravet på länsvisa trafikförsörjningsplaner har varit en viktig 

del i uppbyggnaden av den lokala och regionala kollektivtrafiken. En ny 

situation har dock uppstått med bildandet av länshuvudmän. Deras poli

tiska och ekonomiska ansvar för länens kollektivtrafik är tillräckligt för att 

en effektiv och samordnad trafikförsörjning skall kunna uppnås. Den stat

liga granskningen av länshuvudmännens trafikförsörjningsplaner föreslås 

därför slopas. Rådgivande stöd till huvudmännens planering kommer även 

i fortsättningen att lämnas av transportrådet. 

Trafiksäkerhet 

Riksdagen fastställde våren 1982 riktlinjer för trafrksäkcrhetsarbetet. 

Trafiken skall enligt dessa göras säkrare för alla trafikanter men framförallt 

för de oskyddade trafikanterna. däribland barnen. Som ett led i arbetet mot 

detta mål beslöt riksdagen att under tre år successivt flytta över den s. k. 

pläderande informationen till NTF. Sakinformationen förblir trafiksäker

hetsverkets ansvar. I linje med beslutet har för budgetåren 1982/83 och 

1983/84 sammanlagt 7 milj. kr. överförts från trafiksäkerhetsverket till 

NTF. En tredje och sista överföring med 8 milj. kr. förordas nu. 

Efter en gynnsam utveckling under mer än ett årtionde noterades år 1982 
en viss ökning av antalet trafikskadade. De skadade ökade med 4 % under 

det att antalet dödade gick ned med 3% till 758. Under 1983 noteras en 
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ökning av såväl skadade som dödade. Olycksökningen är mycket påtaglig i 

fråga om motorcyklisterna och cyklisterna, medan antalet skadade och· 

dödade förare och passagerare i personbil har fortsatt att minska. 

Med anledning av olycksutvecklingen har överläggningar hållits med 

organisationerna på motorcykel- och cykelområdet. Under vintern kom

mer ett handlingsprogram med åtgärder på såväl kort som lång sikt att tas 

fram. 

Extra satsning 

Mot den bakgrunden föreslås extraordinära trafiksäkerhetsinsatser för 

motorcyklister och cyklister. Ett engångsbelopp på 3 milj. kr. avsätts för 

detta ändamål. 
År 1983 har varit det nordiska trafiksäkerhetsåret (NTÅ-83). Detta har 

präglat trafiksäkerhetsarbetet under året. En rad gemensamma nordiska 
aktiviteter har genomförts. Bl. a. har hållits en nordisk seminarieserie där 

man behandlat ämnena Barn och trafik. Bilens säkerhet, Cyklisters säker

het samt Alkohol och trafik. 
I mycket stor utsträckning har arbetet inriktats på att engagera frivilliga 

organisationer och intressegrupper för ett effektivare trafiksäkerhetsarbete 

i framtiMn. 
En utvärdering av vissa av de aktiviteter som ägt rum under trafiksäker

hetsåret görs och kommer att presenteras vid ett nordiskt seminarium 

under 1984. 
En utredning kommer att tillsättas med uppgift att förutsättningslöst 

studera ekonomiska och andra konsekvenser av en ökad samordning av 

trafiksäkerhetsarbetet. 

Statens järnvägar 

Riksdagen beslutade under våren 1983 om en finansiell rekonstruktion 

av SJ. Rekonstruktionen innebär att man i fortsättningen bättre kan skilja 

på vad som primärt är SJ:s ansvarsområde som aff'årsföretag och vilka 

delar som samhället har ansvaret för. Grundprincipen är att staten skall stå 

för kostnaderna för åtgärder som strider mot SJ:s direkt företagsekonomis

ka intresse men som ändå är samhällsekonomiskt motiverade. Staten 

uppträder alltså - vilket är fallet med t. ex. lågpriserna i persontrafiken -

som kund till SJ. Ett annat exempel är de statliga insatser som görs i 

enlighet med uppgörelsen mellan Stockholms läns landsting. SJ och staten 

beträffande spårinvesteringar i Stockholmsregionen och som innebär ett 

delat ansvar för de fortsatta investeringarna i området. Uppgörelsen inne

bär dessutom att SJ:s besvärligaste flaskhals elimineras. En god grund 

skapas för en väl fungerandejärnvägstrafik till Stockholm från hela landet. 

Det här innebär att den samhällsekonomiska grundsyn som 1979 års 

trafikpolitiska beslut bygger på mycket väl går att förena med de företags

ekonomiska principer som styr SJ:s agerande på transportmarknaden. 
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För innevarande budgetår räknar SJ med ett driftöverskott på ca 70 milj. 
kr., vilket innebär en viss förräntning på statskapitalet. Det sammanlagda 

förräntningskravet uppgår till 390 milj. kr. 

Fortsatta kraftfulla åtgärder kommer att krävas av SJ på alla områden 

för att SJ skall kunna uppnå sitt ekonomiska mål och fullt ut kunna förränta 

det av staten satsade kapitalet. SJ:s möjligheter att öka sina marknadsan

delar i utlandstrafiken har stor betydelse för om resultatet av godstrafiken 
kan förbättras. Inom landet satsar SJ bl. a. starkt på att erbjuda sådana 

kunder som har industrispår en hög servicegrad och differentierade mark

nadsmässiga priser som inkluderar transport "från golv till golv". 

Persontrafik 

I den interregionala tågtrafiken har under år 1983 City-Expresstågen för 

affärsresenärer introducerats på linjerna Stockholm-Göteborg och Stock
holm-Karlstad. I samarbete med länshuvudmännen utvecklas även den 
lokala och regionala tågtrafiken. I flera län har avtal träffats mellan huvud
männen och SJ. I första hand är det fråga om avtal som innebär att 
huvudmännens periodkort kan utnyttjas på SJ:s tåg. 

SJ bedriver en omfattande busstrafik. En fjärdedel av intäkterna från 
persontrafiken kommer från bussarna. 90 % av busstrafiken sker i form av 
entreprenadtrafik för länshuvudmännen. 

Investerin[?ar 

Fortsatta höga investeringar är väsentligt för att SJ skall kunna leva upp 

till de trafikpolitiska mål som satts upp och för att verket skall kunna nå sitt 

ekonomiska mål. För budgetåret 1984/85 föreslås SJ få investera för 1.9 

miljarder kr. Härvid har beaktats en besparing på 200 milj. kr. som ett led i 
regeringens övergripande ekonomiska politik. Denna besparing innebär 

inte att investeringar inom de mest angelägna områdena eftersätts. Bl. a. 

hålls säkerhetsinvesteringarna på en hög nivå liksom moderniseringen av 
lok- och vagnparken. 

Fr. o. m. budgetåret 1984/85 föreslås finansieringen av investeringar för 

busstrafiken. liksom investeringar i motorvagnar och annan rullande mate

riel samt anläggningar och inventarier avsedda för trafik enligt avtal med 

länshuvudmännen. får göras av SJ utanför statsbudgeten genom ett dotter

bolag till SJ. Detta bolag skall också - inom en ram på 20 milj. kr. - svara 

för köp av vissa typer av godsvagnar som sedan kan långtidsförhyras till SJ 

eller direkt till SJ: s kunder. 

I sammanhanget skall också nämnas att SJ under perioden oktober 

1982-oktober 1983 - utöver ordinarie investeringsram - har tilldelats 
445,5 milj. kr. för olika sysselsättningsskapande åtgärder. För att ännu 

snabbare kunna sätta igång investeringar och underhållsarbeten i syssel

sättningsfrämjande syfte bygger SJ upp en särskild "objektbank". 

SJ föreslås få 1.5 miljarder kr. som ersättning för sådana tjänster som är 
önskvärda från samhällets synpunkter men som inte är företagsekono-
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miskt motiverade för SJ som affärsföretag. Ersättning utgår i första hand 

för drift av det ersättningsberättigade bannätet. trafiksäkerhetsfrämjande 

åtgärder vid järnvägskorsningar och för fortsatta lågprisrahatter i person

trafiken. 

Sjöfart 

Den svenska sjöfartsniiringcn 

Den svenska handelstlottan bestod den I juli 1983 av 463 fartyg på 

sammanlagt 3.3 milj. ton brutto. Detta innebär att handelstlottan jämfört 

med samma tid förra året har fortsatt att minska. Sin största volym någon

sin nådde handelsflottan i slutet av år 1975 med 7.7 milj. ton brutto fördelat 
på 616 fartyg. Sedan dess har alltså tonnaget mer än halverats. 

Sjöfartsnäringen har under en lång period haft betydande svårigheter. 

Fortfarande finns ett överskott av fartyg vilket samtidigt verkar dämpande 

på fartygsvärdena. Fortsatt rederistöd med 200 milj. kr. föreslås. 

Miljösäkra kusttankfartyg 

Statsmakterna beslutade år 1981 om att ett särskilt avgiftssystem skulle 

införas för att stimulera användningen av miljösäkrare fartyg i farvatten 

som är svårnavigerade och särskilt känsliga från miljösynpunkt. Det upp

drogs åt sjöfartsverket att utarbeta ett förslag till avgiftssystem. Sedan 

uppdraget nu redovisats, föreslås i budgetpropositionen att den särskilda 

avgiften inte införs. De nya behovsanpassadc lotspliktsbestämmclserna 

som trädde i kraft den I januari 1983 tjänar enligt sjöfartsverket samma 

syfte som den särskilda avgiften när det gäller att främja användningen av · 

miljösäkrare fartyg. 

Hamnarna 

Frågan om staten aktivt skall styra de svenska hamnarna - som till 

största delen är kommunalt ägda - har varit föremål för en rad utredningar 

och uttalanden av statsmakterna. Mest aktuellt har varit att införa någon 

form av investeringskontroll. Syftet med de olika förslagen har varit att 

åstadkomma en bättre samordning och därmed undvika bl. a. överkapaci

tet i hamnväsendet. 

I budgetpropositionen föreslås att de tidigare tankarna om tvingande 

statlig styrning av hamninvesteringar nu skall överges. Främst omsorgen 

om den kommunala självbestämmanderätten motiverar en sådan inställ

ning från statens sida. Hamnägaren, som har det ekonomiska ansvaret för 

hamnen, bör också ha rätten att själv bestämma över hamnens verksamhet 

och inriktning. Som underlag för en bättre samordning - både på nationell 

och regional nivå - föreslås att sjöfartsverket fortlöpande skall ajourhålla 

underlagsmaterial och ge råd till hamnägare som vill investera. 
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Sji~/(irfsi'erket 

Sjöfartsverkets ekonomiska resultat har kraftigt förbättrats under bud

getåret 1982/83. Efter avskrivningar och förräntningskrav gav verksamhe

ten ett överskott på ca 22.7 milj. kr. Även för innevarande budgetår 

beriiknas verket - efter taxehöjning på 4 % från den 15 november 1983 -

kunna fullgöra förriintningskravet. 

I förslaget till budget för nästa budgetår föreslås sjöfartsverket få sam

manlagt 608 milj. kr. till driftverksamheten. vilket överensstämmer med 

verkets huvudförslag. För investeringar nästa budgetår föreslås 56 milj. kr. 

En särskild utredare har i m<ti 1983 tillkallats för att ta fram ett förslag till 

samlad organisation för sjöfartsverket och kustbevakningen. Förslaget 

beräknas vara färdigt under hösten 1984. 

Luftfart 

Flygtrafike11.1· 11t1·eckling 

Inrikesflyget fortsiitter att utvecklas snabbt. Under verksamhetsåret 

1982/83 ökade trafiken med ca 11 % till drygt 4 milj. passagerare. Den 

utrikes linjefarten som under några år stagnerat ökade med 2 %. Seandina

vian Airlines System (SAS) ökade sin trafik med 3 % och uppvisar en vinst 

för år 1982/83 på 600 milj. kr. Även Linjeflyg AB förbättrade sitt resultat år 

1982/83. Vinsten uppgick till närmare 100 milj. kr. 

Ny inrikesterminal på Arlanda 

Den nya inrikesterminalen på Arlanda flygplats togs i bruk som planerat 

i oktober 1983. I samband därmed överflyttades Linjeflygs verksamhet 

från Bromma till Arlanda. Med inrikesflyget lokaliserat i omedelbar anslut

ning till utrikestrafiken skapas förutsättningar för en fortsatt positiv ut

veckling av flygtrafiken i landet. Kostnaden för den nya terminalen har 

uppgått till 300 milj. kr. De totala investeringarna. inkl. åtgärder på bansy

stemet och nytt parkeringshus m. m. samt flygbolagens egna investeringar 

uppgår till ca 500 milj. kr. Efter utflyttningen har ökningen av antalet 

passagerare i inrikesflyget jämfört med samma period föregående år varit 

ca 7%,. 

I den nya inrikesterminalen på Arlanda har ett intensifierat samarbete 

mellan SAS och LIN inletts. · 

Förhandlingar pågår vidare om att uppnå ytterligare samordningsvinster 

genom att organisera det svenska inrikesflyget. som nu sköts av SAS och 

LIN, i ett särskilt bolag. 

För att ta hand om den ökande trafiken pågår en upprustning av landets 

övriga flygplatser, bl. a. i Kiruna. Luleå. Norrköping och Kalmar. 

Riksdagen beslutade år 1973 om ett integrerat civil-militärt tlygtralikled

ningssystem. Första etappen av den tekniska utbyggnaden har nu avslutats 

i och med att nya kontrollcentraler p<°1 Arlanda och Sturup har tagits i bruk. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 11 

Detta leder till en högre flygsäkerhet och bättre driftekonomi för luftfarten. 

I förslaget till investeringar för budgetåret 1984/85 avser 105 milj. kr. 

flygplatser. Totalt beräknas luftfartsverkets investeringar till 193 milj. kr.. 

varav 164 milj. kr. faller på staten. 

Trafikflygarhögskola 

Riksdagen beslutade år 1981 att en statlig trafikflygarhögskola skulle 

inrättas under förutsättning att avtal kunde slutas med SAS om bl. a. 

formerna för en sådan utbildning. Våren 1983 träffades ett samarbetsavtal 

mellan staten och bolaget om en civil trafikflygarutbildning. Antagning till 

utbildningen pågår f. n. Utbildningen beräknas kunna påbörjas vt1ren 1984 i 

Ljungbyhed. 

Postväsende 

Riksdagens beslut hösten 1983 om ny organisation för postverket inne
bär en starkare betoning av affärs- och marknadsorienteringen hos verket. 

Postverket skall ge hela landet en snabb, säker och lättillgänglig postser

vice. Den service som post verket idag ger innebär bl. a. att 96% av alla 

normalbrev vardagar skall befordras till adressaten över natt inom landet. . 

Postverkets service kan nås på ca I 850 postkontor, knappt 400 postställen. 

ca 2700 lantbrevbärarlinjer och via ca 40000 brevlådor. I glesbygd ges 

service till ca 10000 hushåll via postväskor. 

Postverket har sedan mitten av 1970-talet haft en tillfredsställande eko

nomisk utveckling. Kostnaderna, inkl. förräntningskravet på det kapital 

statsmakterna har tillskjutit för investeringar har täckts med rörelsein

täkter. Priserna på postens service har under senare år stigit betydligt 

mindre än konsumentpriserna i genomsnitt. 

Postverket har föreslagit att rörelsemedel skall få användas för finansi

ering av samtliga investeringar och att ramarna för beslut som inte kräver 

regeringens godkännande skall vidgas. 

Frågan om beviljande av investeringsmedel hör nära samman med på 

vilket sätt statsmakterna i fortsättningen bör styra postverket. I 1984 års 

budgetproposition tas därför frågan upp om inte statsmakterna i högre grad 

bör använda målstyrning för verket i stället för styrning av medlen - t. ex. 

lokaler, organisation och finansiering - för att uppnå målen. Ett arbete 

med inriktningen att finna bättre former för styrning av postverket har 

påbörjats inom regeringskansliet. Detta arbete kommer att samordnas med 

arbetet inom verksledningskommittcen (C 1983:04). 

Mot bakgrund av sysselsättningssituationen är det angeläget att postver

ket i möjligaste mån forcerar sin byggnadsverksamhet över landet. Med 

hänsyn till detta förordas att riksdagen för budgetåret 1984/85 medger 

undantag från gällande finansieringsprinciper så att samtliga posthusbyg

gen kan finansieras med rörelsemedel. Någon kostnadsram för byggande 
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av posthus kommer heller inte att anges. Det föreslås st1ledes att postver

ket med anviindande av rörelsemedel får bygga ett nytt hus för posttermi

nalen Stockholm Ban för ca 325 milj. kr. under förutsättning att bl. a. vissa 

planfrågor kan lösas. 

Telekommunikationer 

Telefontjänsten är fortfarande dominerande bland televerkets tjänster. 

Elektronikens utveckling och användning inom tclekommunikationsområ

det gör dock att nya viktiga tjänster växer fram. Snabbast sker detta inom 

kommunikation av data och text av olika slag. Samma teknik. elektroni

ken, används inom telc- och dataområdet. Detta medför bl. a. att teleför

valtningarna. teleindustrin och dataföretagen efter hand kommer in på 

samma marknader. 

Riksdagen har tidigare beslutat om en rad åtgärder för att göra det lättare 

för televerket att aktivt bidra till att modern informationsteknologi införs. 

Bl. a. har televerkets förutsättningar för samarbete med andra företag 

förbättrats. Man fick också möjligheter att ge sina kunder bättre betal

ningsvillkor. Avgränsningen av televerkets monopolområde preciserades. 

Televerkets kundorientering markerades. 

I årets.budgetproposition föreslås att statsmakternas behandling av tele

verkets investeringar och övriga verksamhet ytterligare utvecklas. Den 

årliga rlksdagsbehandlingen av televerkets verksamhet har hittills bestått i 

att en begränsad del av televerkets investeringar prövats. Det gäller de 

investeringar i främst telenätet och byggnader som inte kan sägas styras 

helt av marknaden. Dessa investeringar uppgår för budgetåret 1983/84 till 

ca 1.8 miljarder kr.. medan de totala investeringarna är ca 4.6 miljarder kr. 

Rullande treårsplan 

Det är alltmer andra frågor på teleområdet som är av politiskt intresse än 

den begränsade del av investeringarna som hittills ingått i budgetproposi

tionen. Förslag i årets budgetproposition innebär att statsmakternas styr

ning av utvecklingen inom telekommu.nikationerna anpassas till detta. 

Förslaget innebär att investeringar i teleanläggningar inte längre finansi

eras över statsbudgeten. 

I stället får statsmakterna en rullande treårsplan för televerkets verk

samhet som underlag för en övergripande styrning. I planen belyse~ verket 

för en treårsperiod bl. a. väntad efterfrågan på verkets produkter och 

tjänster, planerade investeringsvolymer. soliditet, räntabilitet, taxenivå 

och resultat. 

Servicenivåer, produktivitetsutveckling och strategin för modernisering 

och utbyggnad av telenätet redovisas också. 

Riksdagens finansiella styrning föreslås i första hand omfatta.utveckling

en av televerkets räntabilitet och soliditet. Dessutom föreslås att riksdagen 

skall godkänna inriktningen och omfattningen av investeringsplanen. 
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Koncernens planerade investeringar under tretirsperioden 1984/85-

1986/87 beräknas bli ca 5,8 miljarder kr. per ;°ir, jämfört med ett beräknat 

utfall på 5,0 miljarder kr. för innevarande budgetår. Räntabiliteten för 

televerket beräknas under perioden ligga runt 9,0%. Soliditeten i telever

ket är mycket hög och beräknas under perioden sjunka Mm nuvarande 

80% till 76%. 

Bl. a. eftersom verksamheten inte syftar till att maximera vinsten bör 

målen för räntabilitet ocn soliditet kompletteras. Ett annat mål för telever

ket är således att verket skall öka arbetsproduktiviteten med ca 5 % per år. 

Därigenom beräknas den generella taxenivån behöva höjas mindre än 

konsumentprisindex. De generella taxorna bör kunna ligga stilla till 1986. 

Stora förbättringar av televerkets service till kunderna planeras under 

perioden. 

Beräkningen av televerkets statskapital ändras. Detta ger en förstärk

ning av statsbudgeten med ca 300 milj. kr.lår. 

Inget förslag angående Te/is holaushildning 

Enligt riksdagsbeslut år 1980 skall televerkets industridivision (Teli) 

överföras till bolag senast den I juli 1985. 

Televerket har föreslagit att överföringen till bolag görs den 1 juli 1984. 

Regeringen har beslutat att klarlägga förutsättningarna för det fortsatta 

samarbetet mellan televerket och LM Ericsson. Även möjligheterna för 

televerket att samarbeta med andra företag skall ses över. En förhandlings

man har tillkallats för uppgiften. 

Eftersom denna fråga har stor betydelse för Tel is utvecklingsmöjligheter 

kommer frågan om Telis bolagsbildning att avgöras först när resultatet av 

överläggningarna är klart. 

Riksfärdtjänsten blir permanent 

De kollektiva trafikmedlen anpassas successivt till handikappades be

hov. Alltfler handikappade kommer att kunna använda reguljära kollektiva 

transportmedeL Detta är ett led i strävandena att så långt möjligt integrera 

handikappade i samhället. 

För de från kommunikationssynpunkt gravast handikappade startade ett 

försök med riksfärdtjänst år 1979. Riksfärdtjänsten är ett komplement till 

den kommunala färdtjänsten och gäller för längre resor. 

Nu föreslås att riksfärdtjänsten blir permanent från den I juli 1984. Tills 

vidare följs samma regler som under försöksperioden. Vissa frågor utreds 

ytterligare innan formerna för riksfärdtjänsten slutligt läggs fast. Trans

portrådet - som redan ansvarar för arbetet med att handikappanpassa de 

kollektiva färdmedlen - får ansvaret för riksfärdtjänsten. 
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Samverkan och sam~rdning i statliga verkstäder 

Tolv statliga verk har regeringens uppdrag att genomföra samordnings

åtgärder som främjar ett effektivt utnyttjande av resurserna i de statliga 

verkstäderna. 

Verken har under hösten 1983 lämnat en rapport över arbetet under 

1983. I rapporten redogörs för ett antal praktiska samverkansåtgärder som 

har kommit till stånd under året. Bl. a. har ett antal teleområden inom 

televerket efter anbudsförfarande i konkurrens köpt sitt fordonsunderhåll 

hos statliga verkstäder. Inom försvaret har på många orter miloverkstä

derna kontaktat andra statliga verk och utför nu i varierande omfattning 

underhållsarbeten åt dessa. 

Gemensamma principer för prissättning av de egna verkstädernas tjäns

ter oc:h för förfarandet vid beslut om köp av tjänster från statliga verk har 

introducerats vid flera av verken. 

En siirskild arbetsgrupp kartlägger de statliga verkens samlade under- · 

hållsbehov i Götehorgsområdet. Man har funnit att nuvarande verkstads

resurser består av flera gemensamma s. k. teknikområden, dvs. områden 

där identisk eller likartad produktion äger rum. Samverkan eller samord

ning mellan sådana områden kan innebära ökad effektivitet vid verkstä

derna. 

Beräkningen av olika alternativ genomförs f. n. Arbetsgruppen beräknas 

presentera sina förslag till åtgärder i Göteborgsområdet i februari 1984. 

A vställningsinstitutet ses över 

En särskild utredare har tillkallats av regeringen för alt se över reglerna 

för avställning av fordon. Antalet avställda fordon har ökat kraftigt under 

senare år och avställningsmöjligheten har delvis kommit att användas för 

andra syften än den var avsedd för. De nuvarande rutinerna framstår också 

som tunga och resurskrävande. 

·Utredarens uppgift är att granska det nuvarande avställningsinstitutet 

och försöka finna lösningar som innebär besparingar för staten och förenk

lingar för fordonsägarna till en oförändrad kostnad. Samtidigt understryks 

kravet att bitregistret skall ge tillförlitlig och användbar information om 

fordonsbeståndet. 

Öresundsförbindelserna 

Inom departementet har under året genomförts en översyn av det tidi

gare utredningsmaterialet om fasta förbindelser över Öresund. Resultatet 

av översynen övervägs f. n. inom kommunikationsdepartementet. 
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Översyn a\' kostnadsansvar, avgiftssystem och invcsteringsplancring 

Under året har inom kommunikationsdcpartementet påbörjats två över

synsprojckt som syftar till en bättre resursanvändning inom transportsek

torn. 

Kvstnadsan.1·1·ar och avgiftssystem 

Det ena projektet tar sikte på att belysa kostnader och avgifter inom de 

skilda transportsätten. 

Projektet skall klarlägga vilka skillnader som f.n. råder mellan de olika 

trafikgrenarna i fråga om kostnadsstrukturen och finansieringen av fasta 

kostnader. Dessutom skall förhållandet mellan samhällsekonomiska mar

ginalkostnader för olika person- och godstransporttjänster och motsvaran

de rörliga avgifter/skatter inom olika trafikgrenar studeras. En bedömning 

avses göras av vilka eventuella konkurrenssnedvridande effekter som kan 

finmis mellan trafikgrenarna och vilken betydelse dessa kan ha för trafik

fördelningen. 

Översynen görs av en arbetsgrupp med medverkan frän samtliga berör

da verk. Arbetet beräknas vara klart i mitten av 1984. 

In ve .1· te ring spla ne ring 

Det andra projektet avser planeringen av investeringar inom transport

sektorn. 

Delta projekt syftar till att erhålla gemensamma utgångspunkter för 

lönsamhetsbedömningar av investeringar inom transportsektorn. främst 

infrastrukturinvesteringar. Diirmed kan man åstadkomma ett bättre under

lag för resursfördelning mellan trafikgrenarna. De gemensamma utgångs

punkterna skall i första hand omfatta samhällsekonomisk utvärderingsme

todik, planeringsunderlag och värdering av olika effekter. 

I projektet ingår representanter friln departementet och de myndigheter 

som berörs. Slutsatser från projektet beräknas kunna presenteras under 

första halvåret 1985. 

Forsknings- ·och utvccklingsverksamhct 

En målmedveten satsning på forsknings- och utvecklingsverksamhet 

inom transportområdet iir av stor betydelse för utvecklingen av svenskt 

niiringsliv och för att öka svensk industris konkurrenskraft. 

Regeringen kommer under våren 1984 att i en särskild proposition lägga 

försh-tg om insatser för forsknings- och utvecklingsverksamhet. I det sam

manhanget kommer vissa FoU-frågor på transportområdet att behandlas. 

Förslag kommer bl. a. att framläggas om former för en bättre samordnad 

och mer målinriktad transportforskning. De verksamheter som kommer att 

särskilt behandlas i forskningsprnpositionen berör bl. a. transportforsk

ning~delcgationen och kollektivtrafikberedningen. 
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Resvaneundersökning 

En resvancundersökning avses genomföras för att få bättre kunskap om 

människors resvanor samt utveckla prognosmetoder för bedömning av 

framtidens resmönster. 

Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet på trafik- och transportområdet är väl utveck

lat. 

Den nordiska ämbetsmannakommitten för transportfrågor, NÄT. har till 

uppgift att följa utvecklingen inom transport- och kommunikationsområdet 

och att ta fram arbetsuppgifter som är lämpliga för samarbete mellan de 

nordiska länderna. NÄT biträds av den nordiska kommitten för transport

forskning, NKTF. ·I NÄT:s regi drivs ett flertal projekt, i allt väsentligt 

finansierade över nordiska ministerrådets budget. Projekten gäller bl. a. 
vägforskning (t. ex. vägstandard och transportkostnader), energifrågor 

(t. ex. körsiittcts betydelse för energiförbrukningen) och transport av far
ligt gods. För 1984 planeras flera nya projekt, bl. a. om näringslivets 

transportkostnader och om skatte-, taxe- och avgiftspolitiken inom trans
portsektorn. Ett projekt om transportstatistik utförs på NÄT:s uppdrag av 

NKTF. NKTF har under 1983 också arrangerat konferenser, bl. a. en 

under rubriken Telekommunikationer - komplement eller alternativ till 
fysisk transport. 

Huvudansvaret för trafiksäkerhetssamarbctct finns hos det nordiska 

trafiksäkerhetsrådet, NTR. NTR biträds av tre permanenta samarbetsor

gan, nämligen nordisk kommitte för vägtrafiklagstiftning, NKV, nordisk 

kommitte för trafiksäkcrhetsforskning, N KT och nordisk bil teknisk kom

mitte, NBK. NTR har under 1983 drivit ett stort antal nordiska trafiksäker

hetsprojekt, exempelvis om cyklande barn, äldre fotgängare och använd

ning av bilbälten i bilars baksäten. NTR planerar att under 1984 och 

kommande år prioritera bl. a. forskning om motorcyklisternas säkerhet. 

Under 1983 har som tidigare nämnts särskild uppmärksamhet riktats mot 

trafiksäkerhetsfrågorna i samband med det nordiska trafiksäkerhetsåret 
(NTÅ-83). 

Internationella frågor 

Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEMT) deltar Sverige 

aktivt i arbetet med internationella transportpolitiska frågor. Viktiga frågor 

som f. n. behandlas inom organisationen gäller järnvägarnas finansiella 

situation, finanseringcn av infrastrukturkostnader och liberalisering av den 

internationella lastbilstrafikcn. En allt viktigare fråga blir att underlätta 

internationella transporter, dels genom att förenkla gränspassagen, dels 
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genom att använda modern informationsteknologi vid överförande av upp

gifter i transportdokument m. m. 

Sedvanliga överläggningar i transportfrågor har ägt rum med företrädare 

för EG-kommissionen. Förhari<llingar om ett eventuellt avtal med EG och 

vissa andra länder om liberalisering av villkoren för kombinerade transpor

ter har påbörjats. Förberedande arbete beträffande ert avtal om busstrafik 

har också satts igång. 

Landtransportkomniitten inom FN:s ekonomiska kommission för Euro

pa <ECEJ fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäkerhet och 

me<l harmonisering av <le internationella reglerna för lan<ltransporter. 

Centralbyrån för internationella järnvägstransporter (OCTI) samarbetar 

med ECE om bl. a. en översyn av reglerna för transport av farligt gods. 

Samarber savtal 

Samarbetsavtal av liknande slag som det som träffades med Saudiara

bien i juni 1982 (om vägar, järnvägar och transportfrågor) har ingåtts med 

Jordanien i oktober 1983 (om vägar) och förbereds mellan Sverige och 

Tunisien och mellan Sverige och Algeriet. 

Luftfart 

På luftfartens område har Sverige under 1983 tillsammans med Danmark 

och Norge fört gemensamma förhandlingar med: 

- USA om charter (bl. a. Skandinavien-Florida vv) och om reguljära land

ningsrättigheter samt om prisfrågor, bl.a. anslutning till ett multilateralt 

prisavtal mellan USA och medlemsländerna i European Civil Aviation 

Conference (ECAC) gällande trafiken över Nordatlanten, 

- Canada om landningsrättigheter för SAS i Toronto, 

- Japan om SAS trafikering av Tokyo på Polar- och Sibirienlinjerna, 

- Brasilien om villkoren för SAS trafikering av Rio <le Janeiro. 

Sji;{ill't 

I sjöfanskommitten inom Organisationen for ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECDJ har arbetet fortsatt med att utforma en gemensam 

sjöfartspolitik baserad på största möjliga frihet för den internationella 

sjöfarten. Sedan vissa sjöfartspolitiska riktlinjer för förhållandet till 

icke-OECD-länder lagts fram diskuteras nu <le sjöfanspolitiska relationer

na mellan OECD-ländcrna. Dessa diskussioner innefattar områden som 

konkurrenssituationen inom linjesjöfarten, off-shore verksamhet samt 

kustsjöfart. 

Inom ramen för den s. k. Consultative Shipping Group (CSGl har under 

år 1983 en serie diskussioner skett med USA. Diskussionerna har till syfte 

· att nå en överenskommelse om skilda åtgiirder och försäkringar fråri de i 

diskussionerna medverkande parternas sida. vilka sammantaget skulle 

medföra alt parternas sjöfart fortsatt kan bedrivas med största möjliga 

1 Rik.Hllli:i·n 198318-1. I .111m/. Nr 100. JJil"i:" 8 
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frihet under kommersiella villkor. Diskussionerna kommer att fortsätta 

under år 1984. 

Diskussionerna inom FN:s konferens för handel och utveckling (UNC

TAD) om de s. k. öppna fartygsregistren (bekvämlighetstlaggsfrågan) har 

fortsatt under 1983, då frågan om en öven:nskommelse om principer för 

registrering av fartyg dryftades vid en förberedande konferens. Frågan 

skall tas upp på en diplomatkonferens under 1984. UNCTAD avser också 

att påbörja en serie expertmöten där åtgärder mot bedrägliga förfaranden 

inom sjöfarten och mol piratvcrksamhet skall behandlas. 

Sverige har liksom tidigare aktivt deltagit i det arbete som bedrivs inom 

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). FN:s fackorgan för tekniska 

sjöfartsfrågor. Den 2 oktober 1983 trädde MARPOL 73/78, dvs. 1973 ärs 

internationella havsföroreningskonvention i den lydelse konventionen er

hållit genom ändringar år 1978, i kraft såvitt avser artiklarna och reglerna 

om förhindrande av förorening genom olja. 

Viirlds.~iMim.rnnil·ersitet i Malmö 

Det av IMO inrättade världssjöfartsunivcrsitelct i Malmö började sin 

verksamhet i juli 1983. Vid universitetet får befallningshavare vid sji.ifärts

administrationer och utbildningsanstalter i utvecklingsländer avancerad 

utbildning. I december 1983 var ett sjuttiotal studenter inskrivna. U niversi

tetet drivs i IMO:s regi. För verksamheten utgår ekonomiska bidrag från 

bl. a. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och - i enlighet med särskilt 

riksdagsbeslut våren 1983 - Sverige. 

Kom·entiona om satelliter 

Sverige deltog i maj 1982 i en regeringskonferens om bildandet av en 

· definitiv europeisk telesatellitorganisation <Eutelsat). Den konvention som 

utformades vid konferensen har undertecknats av Sverige med förbehåll 

för ratifikation. Sedan riksdagen godkände proposition om ratificering av 

konventionen i maj 1983 har regeringen beslutat all ratifikation skall ske 

före 15 januari 1984, om möjligt samordnat med i.ivriga nordiska länder. 

Regeringen har vidare undertecknat konventionen om ett internationellt 

vädersatellitsystem, EUMETSAT. med förbehåll för ratifikation. 

Sammanfattning av budgetförslagen 

Sammanlagt innebär förslagen en minskning av anslagen under sjätte 

huvudtiteln med drygt 2 miljarder kr. enligt nedanstående sammanstiill-

111ng. 
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Anvisat 
1983184 

Kommunikationsdepartementet 
m.m. 20,3 

Vägväsende 6415,8 
Trafiksäkerhet 43,2 
Jämvi.igar 3 575,5 
Sjöfart 895.9 
Luftfart 144,4 
Post viisend.: 470.5 
T.:lckommunikationer 1886.8 
Institut m. m. 666.0 

Summa 14 1111,4 

Förslag 
1984185 

Milj. kr. 

22,0 
6 259,4 

48,9 
3 421,7 

903,8 
157,4 
558,0 

11,0 
714,9 

12 097,1 

.Förändring 

+ 1.7 
- 156,4 
+ 5.7 
- 153,8 
+ 7,9 
+ 13.0 
+ 87.5 
- I 875,8 
+ 48,9 

-2021,3 

Affärsverkens driftkostnader tas inte upp i statsbudgeten utan i särskilda 

driftbudgeter. De sammanlagda dritlkostnaderna inkl. avskrivningar för 

affärsverken under kommunikationsdepartcmentet har för innevarande 

budgetår beräknats till drygt 30 miljarder kr. enligt följande fördelning. 

SJ 
Luftfartsverket 
Post verket 
Televerket 

7,7 miljarder kr. 
0,7 miljarder kr. 
9.0 miljarder kr. 

12, 7 miljarder kr. 

Kostnaderna skall täckas av verkens intäkter. 
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Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Boström 

vid regeringssammanträdc 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser kommunika

tionsdepartementets verksamhetsområde 

Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Kommunikationsdepartementet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

15943991 

16025000 

17010000 

1983/84 Beriiknad 

~~~ ~ 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(Jiirav lönekostnader) 
16025000 

114 290000) 

ändring 
1984/85 

+985 
( +82()) 

Med hänvisning till sammanställnin.gen beräknar jag anslagt:t för nästa 

budgetår till 17010000 kr. Anslaget har beräknats med utgångspunkt i en 

tvåprocentig minskning av resurserna i enlighet med den princip som 

tilliimpas generellt i årets budgetförslag. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår rik~dagen 

att till Komm1111ikationsdepartementer för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag på 17010000 kr. 
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A 2. Kommitteer m.m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 838 235 

3800000 

4600000 

Reservation 2521444 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget uppgå till 4 600 000 kr. under nästa budgetår. Jag har 

därvid bl.a. beräknat medel för delfinansiering av en ny resvaneunder

sökning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett rescrva~ 
tionsanslag på 4 600 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

377460 

430000 
430000 

Reservation 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

328275 

att till Extra utgifter för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations
anslag på 430000 kr. · 
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B. V ÄGV ÄSENDE 

Vägverket 

ANSLAGSFRAMSTÄLLNING 

Vägverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om allmänna 

vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala och enskilda 

väghållningen. Verket svarar även för viss tillsyn över enskilda järnvägar, 

spårvägar och tunnelbanor. 

Vägverkets centralförvaltning finns i Borlänge. På regional nivå finns en 

vägförvaltning i varje län. sju byggnadsdistrikt samt två projckteringskon

tor. De lokala enheterna inom driftorganisationen utgörs av drift- och 

arbetsområden och inom byggnadsorganisationen av lokala vägbyggnads

arbetsplatser. Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om väghållnin!1:en. 

I sin verksamhet har verket omfattande kontakter och samråd med 

myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå. 

Ett av vägverket helägt bolag - Swedish National Road Consulting 

Aktiebolag - inrättades år 1982. Företaget skall på affärsmässiga grunder 

bedriva export verksamhet inom väghållningsområdet. 

I. Samhället och väghållningen 

Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 innebar för väghållningen att 

drift1-erksamhete11 skulle utföras till en sådan nivå att vägnätet kan bibehål

la sin kvalitet. För viighyggnadsverksamheten innebar riksdagens beslut 

krav på en högre ambitionsnivå. Riksdagen har senare med hänvisning till 

det statsfinansiella läget uttalat att en ambitionshöjning inte bör ske nu. 

Riksdagen har dock uttalat att ett ökat vägbyggande är angeläget från såväl 

samhällsekonomiska som trafiksäkerhetsmässiga synpunkter samt att den 

fortsatta planeringen och medelstilldelningen därför på sikt borde inriktas 

härpå. Angeläget är att även beredskapsmedel i all den utsträckning som 

befinns möjlig ställs till förfogande för vägunderhåll och -byggande. 

I nedanstående tabell redovisas omfattningen under perioden 1979-1982 

av de statliga insatserna på de olika vägkategorierna. väglängder m. m. 

Medlen redovisas i resp. års prisnivå. 
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1980 1981 1982 1983* 

Statsvägar: 
väg:Hingd 97600 97800 97900 97900 
anslag/medel 
- drift (inkl. invest. i 

anläggningstillgångar) 2235 2 573** 2814 3279 
- byggande 992 I 231 1178 2461 
- beredskapsarbeten 

(VV regi) 123 148 258 300 
personal 11760 11246 12833 1400\l 

diirav fast anstiillda 10 176 9971 9466 9000 

Kommunala vägar och gator: 
bidragsberiit tigade 

statskommunviigar 5700 5700 5700 5700 
icke bidragsberättigade 

gator 25900 25900 25900 25900 
bidrag 
- drift 315 374 374 476 
- byggande 350 422 320 420 

Enskilda vägar: 
bidrngsbcriiltigade vägar 68700 68700 68700 68800 
icke hidragsberiilligade 

v~igar 210000 210000 210000 210000 
bidrag 
- drift 204 222 242 275 
- byggande 30 30 30 40 

Totalt: 
viigliingd 30 juni 408 100 408 IOO 408100 408 300 
motorfordon 3 lli9000 3211000 3 268000 3 341 000 
anslag/bidrag 4249 5000 5 216 7 251 

* Beriiknat för år 1983 ** Innehåller 1.5 års investeringsanslag 

Under de senaste 30 åren har samhällets transportberoende vuxit oav

brutet. Standardförbättringar i samhället under denna period har bl. a. 

kunnat ske tack vare utvecklingen av landets väg- och gatunät. Vägtrafi

ken kiinnetecknas av att den lättare än andra trafikgrenar kan anpassas till 

de varierande förutsättningarna och kraven i samhället. Denna förmåga till 

anpassning kommer att spela en stor roll även i framtiden. Vägverket 

bedömer att vägtrafikens dominerande ställning kommer att bestå under 

överskådlig framtid. 

Viig- och gatunätet är vårt största transportsystem. Praktiskt taget varje 

hushåll kan nås av en vägtransport. Även om annat transportmedel som 

järnviig. flyg eller sjötransport används sker oftast den slutliga transporten 

på väg för att nå målet. En god standard på väg- och gatunätet är av 

väsentlig betydelse för landets näringsliv och för de människor som dagli

gen individuellt eller kollektivt måste färdas på vägarna. Landets befolk

ning har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta med långa 

transportavsti'rnd. Samhällets utveckling liksom industrins omvandling för

ändrar hela tiden transportbehoven. Godstransportarbetet ökar, vilket 

bl. a. sammanhänger med en koncentration till färre produktionsställen 
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och en distributionsteknik med effektivare lagcrhantcring. Denna omvand

ling ställer i sin tur krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider 

på dygnet. Väghållarnas uppgift är att möta de förändringar i transportbe

hoven som uppstår. 

Den allmänna ekonomiska politiken i landet syftar till en ökning av 

industrisektorns relativa andel i ekonomin. Ett flertal åtgärder har vidtagits 

i detta avseende. I sammanhanget har ocksf1 pekats på betydelsen av 

åtgiirdcr i samhällets infrastruktur. bl. a. vägarna, så att dessa förnyas och 

utvecklas i en riktning som främjar näringslivets tillväxt och förutsättning

arna härför. En starkare tilltro till vägbyggandets värde för den ekonomis

ka tillväxten har också kommit till uttryck i den av regeringen utfärdade 

förordningen om flerårs- och fördelningsplancr. I denna förordning ges 

väghyggande som har som mål att främja niiringslivets transporter högsta 

prioritet. Förordningen gäller visserligen enbart vägbyggandet. men den 

ökade vikt regeringen här lagt vid näringslivstransportcrna bör enligt väg

verkets mening också avse drift- och underhallsvcrksamheten. 

En viktig förutsättning för att landets anläggningsentreprenörer och 

konsulter i fortsättningen effektivt skall kunna delta i konkurrensen om 

vägbyggnadsobjekt i utlandet är tillgång till referensobjekt i det egna lan

det. Exportmarknaden för entreprenörer och konsulter är väsentlig för 

landets totala export och måste därför främjas. Detsamma gäller den 

verkstadsindustri som inom landet behöver utveckla nya produkter för 

anläggningsbranschen. 

Ytterligare en viktig faktor för verksamheten är allmänhetens krav och 

förväntningar på väghållningen. Vägverket har därför genomfört en under

sökning av allmänhetens attityder till vägar och väghållning hösten 1981. 

Resultaten visar bl.a. att allmänheten anser att de stora vägarna har god 

standard, bra barmarksunderhåll och god vinterväghållning. Däremot an

ser många att de minsta vägarna är dåliga och att de irite sköts tillfredsstäl

lande. De tillfrågade fick vidare rangordna ett antal olika mål för väghåll

ningen. Därvid framkom att de flesta anser bättre trafiksäkerhet vara det 

viktigaste målet. 

Det totala vägnätet i landet omfattar ca 409000 km. Statsvägniitet har en 

längd av ca 98000 km, kommunala vägar och gator ca 32000 km och 

enskilda vägar ca 279000 km. Av de kommunala vägarna erhåller ca 5 700 

km statligt bidrag och av de enskilda vägarna ca 69000 km. 

Trafikarbetet på stats vägnätet uppgick år 1982 till 32 miljarder fordons

kilometer. På det statskommunala vägnätet beräknas trafikarbetet till ca 9 

miljarder fordonskilometer och på övriga kommunala gator och vägar till 

mellan 2 och 5 miljarder fordonskilometer. Trafikarbetet på de enskilda 

vägarna uppgår till ca 2 miljarder fordonskilometer. Det sammanlagda 

trafikarbetet på vägar och gator i landet bedöms därmed uppgå till mellan 

45 och 48 miljarder fordonskilometer. 

Ca 88 'i'r av det inrikes persontransportarhetet sker i dag på gator och 
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vägar medan knappt 10% sker påjärnviig eller med tunnclhana och mindre 

än 2 ~i med flyg. 

Viigverket utarbetade under år 1980 en prognos över utvecklingen av 

antalet personbilar samt deras trafikarbete. Prognosen avser tiden fram till 

år 2000 od1 förutsätter <Jtl balans uppnås i den svenska ekonomin under 

1980-talct. Enligt prognosen kommer antalet personbilar. som fir 1980 

uppgick till ca 2.9 miljoner. att öka till 3,5 miljoner vid periodens slut. 

Antalet bilar per I 000 invlimire kommer under samma tid att öka frän 350 

till ca 415. Personbilarnas trafikarbete. som år 1980 uppgick till 42 mil

jarder fordonskilometer. bedöms öka till 47 miljarder fordonskilometer. 

Tralikmiitningarna visar en trafikutveckling n?tgot under den upprättade 

prognosens. Såväl prognoserna som den hittillsvarande utvecklingen pe

kar dock mot att såväl antalet personbilar som trafikarbetet kommer att 

öka fram till sekelskiftet. men att ökningen kommer att ~ke i J[mgsammare 

takt än vad som framg;]lt av tidigare prognoser. I jämförelse med motsva

rande bedömningar i andra Hinder ligger vägverkets antaganden något 

lägre. 

Linjetrafiken med buss på landsbygden har ökat mellan flren 1980 och 

1982 från 3.1 till 4.2 miljarder passagerarkilometer. 

Av det inrikes godstranspnrtarhcret .iir 1982 skedde 50% med lastbil. 

omkring 30% medjiirnväg och ca 20% med sjöfort. Godstransportarbctets 

omfattning varierar mycket starkare iin persontransportarbetets och är 

nära beroende av konjunkturen och näringslivets strukturrationaliseringar. 

Enligt en prognos som har färdigställts under 1983 av transportrådet 

tillsammans med bl. a. vägverket bedöms lastbilstransportarbctct öka från 

nuvarande 25 miljarder tonkilometer per år till mellan 29 och 34 miljarder 

tonkilometer år 2000. Av godsslagen ökar högvärdiga industriprodukter på 

långa avstånd mest. särskilt på export. dvs. i huvudsak lätt gods som 

stiiller stora krav på snabbhet. regularitet och frihet fr<°m skador. Även 

rundvirke och skogsindustriprodukter bedöms öka. men exportmöjlighe

terna är naturligtvis starkt konjunkturberoende. Byggandet väntas åter

hämta sig något. men dess transportalstring är svt1rbedömd. då ombygg

nader är mindre transportalstrande än nybyggnader. Oljetransporterna 

bedöms minska och i någon mån ersättas med transporter av kol. torv och 

ved. I transportrådets prognos antas att en omfördelning sker från sjöfart 

till järnväg och bil. Fördelningen mellan de senare bedöms totalt sett bli 

oförändrad. men rymmer stora förändringar för enskilda godsllödcn med 

hänsyn till bland annat förväntad utveckling av kombinerade tåg-bil-lös-

. ningar. Prognoser av denna typ baseras på ett antal faktorer som är 

svårbedömbara. Vägverket kommer därför under de kommande åren att 

noga följa utvecklingen. 
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/lltll.fi'ir 1·1/glu//111i11g1•11 

Med utgångspunkt från riksdagens trafikpolitiska och regionalpolitiska 

heslut fil' 1979 har viigverket formulerat generella mål för den statliga 

viighilllningen. 

Följande huvudmål giiller: 

Medhorgama och 11iiri11.i:slii•1·t i landets olika delar skall erhiudas en 

tillji·edsstiillandl' 1·iigtrnnsportsta11d11rd till liigsta 111i!iliga samhiillsekono

miska kostnad. 

"Tillfredssliillande viigtransportstandard" iir ett relativt begrepp som 

mt1ste preciseras med hiinsyn till viigniitets nuvarande standard och en 

bedömning av dei troliga framtida ekonomiska utrymmet. 

Yiighf1llningens generella mål har. för att kunna ligga till grund för 

vägverkets samlade verksamhet. preciserats i i\tta delm;il enligt följande: 

- vägstandarden skall vidmakthftllas 

- antalet trafikolyckor skall minskas p;°1 mest effektiva siitt 

- tillgiingligheten till arhetc och service bör utjiimnas genom minskad 

restid 

- kostnaderna fiir viigtransport av gods och pe.rsoner bör minskas särskilt 

i områden diir dess<i hiimmar niiringslivets utveckling 

- väghållnings[itgärder bör mcd\'erka till en förbiil!rad samhällsutbyggnad 

och markanvändning 

- väghi'illningsåtgiirder bör medverka till en förbättrad trafikmiljö 

- viighiillningsf1tgiirder hör medverka till en god kollektivti-alikstandard 

samt friimja gfmg- och cykeltrafiken 

- viighållningsf1tgiirder med god totalavkastning bör utföras. 

Viigåtgärdcr. såviil drift som byggande. ger i de flesta fall effekter på 

flera delmiil. iiven om n[1got kan vara huvudmotiv. En i'1tgiird avsedd att 

förhiittra framkomligheten för den tunga trafiken medför diirfor oftast iiven 

positiva effekter för hl. a. trafiksäkerheten. 

A 11slngs11t1·rc·kli11ge11 

Tilldelningen av anslag för driftvcrksamhctcn innebar till följd av stora 

prisstegringar under åren 1980 och 1981 en minskning av verksamheten 

med ca 10%·. För år 1982 blev driftverksamheten kompenserad för inträf

fade prisstegringar. Anslagen för åren 1983 och 1984 ger kompensation för 

prisstcgringarna samt möjliggör smärre volymökningar. Nuvarande me

del~tilldelning leder emellertid till en fortsatt försämring av främst de 

lågtrafikerade vägarnas tillstånd. risk för fler trafikolyckor samt i jämförel

se med vidmakthtdlandenivån ökade restids- och fordonskostnader för 

trafikanterna. 

Medelstilldelningen till driftverksamhcten för åren 1980-1984 räcker inte 

för att utföra niidvändiga driftåtgärder så att vägarna kan hållas i sådan 

standard som anges i det trafikpolitiska beslutet och som utgör vidmakthål

landenivftn i femårsplan drift för åren 1982-1986. Yiigvcrket har vid upp-
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repade tillfällen varnat for att konsekvenserna p;I sikt av eftersatt under

håll av vägarna kommer att bli allvarliga. friimst hetriiffande heliiggningar 

och broar. Det medför vidare stor risk för att den gynnsamma utvecklingen 

av trafiksäkerheten inte kommer att bestfi och att framkomligheten för 

trafiken blir slimre med ökad energiåtgtmg m. m. som följd. 

Byggandevolymcn har halverats under 1970-talet. Den ökade tilldelning

en av medel till vägbyggandet under ;1ren 1982 och 1983 kan till en del 

förklaras av sysselsättningspolitiska skiil men ses ocksf1 fr{in viigverkets 

sida som uttryck fiir den vikt statsmakterna ger investeringar i samhiillets 

infrastruktur. De ramar som regchngen anvisat för uppriittande av nertirs

planerna åren 1984-1993 visar ockst1 att regeringen iir beredd till en 

fortsatt satsning på viigbyggandet. 

Trots denna satsning kommer åtskilliga samhällsekonomiskt motiverade oh

jckt inte att kunna inrymmas i planerna. 

I de nya tledirs- och fördelningsplanerna för viiginvesteringarna ~iren 

1984-1993 har objekt tagits upp som främst motiveras av kraven pt1 ökad 

trafiksäkerhet. biittre tillgiinglighet. liigre kostnader för näringslivets trans

porter samt kraven på en god samhiillsutbyggnad och markanviindning. De 

viiginvesteringar som återfinns i planerna har mycket goda samhällsekono

miska effekter. Uteblivna viiginvesteringar for negativa följder för landets 

ekonomi och utgör på sikt inga reala hcsparingar. Dessutom lir angivna 

investeringar en förutsiittning för att åstadkomma en god hushållning med 

samhiillets resurser och friimja förh~1llandcna inte minst för den korikur

rensutsatta sektorn i samhiillsekonomin. 

Nedanstående figur visar utveckligen under 1970-talet och början av 

1980-talet för trafikarbete och viigliingd pfl det statliga vägniitet samt antal 

anställda på vägverket och ordinarie anslag till vägverket (exklusive hi

dragsanslagl. Figuren illustrerar det tidigare förda resonemanget med 

minskade anslag och ökad trafik på det statliga vägnätet. Utgångspunkten 

för jämförelsen lir Higet år 1970. 
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Figur I. Trafikarhete. väglängd. anställda vid vägverket och ordinarie 

anslag till vägverket 1970-1984. 

Som framgår av figuren har trafikarbetet ökat under perioden medan 

vägliingden i stort varit oförändrad. Ordinarie anslag och antal anställda 

har minskat i stort sett parallellt. Gapet mellan trafikarbete och anslag har 

ökat under hela perioden. Det är enligt vägverkets mening inte acceptabelt 

om viigarna ska kunna hållas i sådant skick som vägverket anser erforder

ligt for att transporter ska kunna ske säkert och snahbt. Underhållet av 

vägarna har under en följd av år varit mindre än den årliga förslitningen. 

varför viignätet i dag har stora brister på biirighet, beläggningar, profil 

m.m. 

Nuvarande inriktning av driftåtgärderna mot det högtrafikerade vägnätet 

gör att vägar med mer än 4 000 fordon per årsdygn i stort har kunnat 

vidmakthållas. Det lågtrafikerade vägnätet har krackeleringsskador som 

indikerar skador på själva vägkroppen. ojämnheter och spårbildning i en 

omfattning som på sikt leder till skador som inte kan klaras genom normala 

underhållsinsatser. Behovet av mer genomgripande iståndsättningsåt

gärder kommer att successivt öka för vägar i trafikklasserna under 4 000 

fordon per årsdygn och med stigande andel nedåt i trafikklasserna och den 

eftersläpning som i dag kan beräknas till ca 500 milj. kr. kommer att växa. 

För att denna ökning inte ska inträffa och för att under en period av 10-15 

år ta igen rådande eftersläpning krävs en ytterligare satsning utöver dagens 

anslagsnivå på ca 150-200 milj. kr. per år. 

1984. 

.. 
1986 
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Verkets strävanden all rationalisera och effektivisera verksamheten har 

inte varit tillräckliga för all uppviiga den minskning av ordinarie anslag 

som skett i förhållande till bl. a. ökat trafikarbete och ökad belastning. 

Enligt vägverkets mening måste därför anslagen till vägväsendet höjas kraf· 

tigt för att i vägarna nedlagt kapital inte ska förstöras och för att satsningar 

ska kunna ske på vägobjekt som är ~·itala för landets framtida transportsy

stem. 

l' ägtransporr- och 1·iiRslandard 

De redovisade målen för väghållningen måste, för all ge underlag för 

olika åtgärder, ställas mot gällande vägtransportstandard. Vägverket har 

därför utarbetat beskrivningar av vägtransportstandardcn pil riks- och 

länsnivå. Dessa tillståndsbeskrivningar illustrerar bl. a. målen trafiksäker

het, tillgänglighct/reshastighet samt vägtransportstandard/biirighet. 

Trafiksäkerhet. Totala antalet polisrapporterade olyåor år 1982 på 

statsvägnätet var 27 460 stycken. Dödsolyckorna uppgick till 462 och per

sonskadeolyckoma exkl. dödsolyckorna till 6600. Samhlillets kostnader 

för olyckorna på det statliga vägnätet uppskattas till ca 6000 miljoner 

kronor årlir.en. 
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Av figur 2 framg{ir förändringen i trafikarbete. antal polisrapporterade 

olyckor och dödsolyckor under åren 1970- I 982 på Jet statliga vägnätet. 

Totala antalet olyckor har ökat ungefär lika mycket som trafikarbetet, 

dödsolyckorna ökade mellan iiren 1970- 1975 men har Jiircfter minskat 

markant medan antalet viltolyckor ökat från ca 2 000 år 1970 till ca 11 000 

iir 1982. 

Bärighet. Praktiskt taget heht riksviigniitct och över 90% av liinsviigniitet 

är i d;ig uppliitet för 10 tons axel- och 16 tons boggitryck. Ök11i11ge11111· det 

1illcl11111 axt'I- och hoggitrycket ji·cln 8112 1011 till JO/ 16 }i>regicks endast i en 

del ji1/l ar atl hiirighelt'll /11~jdes ·ge110111 tekniska tltgiirder. Uppriikningen 

kunde i stället genomföras· bl. a. mot bakgrund av skiirpta bcstiimmelser 

mot överlaster och ett utökat samarbete mellan transportörerna och väg

verket. Det iir väsentligt att polisen utrustas med modern utrustning st1 att 

kontrollen av överlaster kan ske'pä mest effektiva siitt och diirmed förhind

ra den ökade förslitning av vägniitet som överlaster innebiir. Viigverket 

och rikspolisstyrelsen avser att göra en översyn av platser diir kontroll

viigning kan ske. Umlerhållskost1111dem111)/.:ar1jt1 gn11ul m· det Jiiji.:r<' axd
oclt hoggitrycket. Dessa kostnader har från samhiillsekonomisk synpunkt 

ansetts vägas upp av Je minskningar av transportkostnaderna som följer 

av det högre tillåtna axcl-/boggitrycket. 

Läns vägarnas biirighetstillsti'tnd iir siidant att ca 35 1:·1, motsvarande ca 

30000 km av länsviignätet måste bli förem;\I för biirighetsrestriktioner 

(dvs. det högsta tillåtna axel-/boggitrycket iir higre än 10/16 ton). antingen 

temporiirt till följd av tjällossning eller permanent. vilket ofta beror p{1 

broarnas bärighet. Ca 3 l}-{,. av det totala trafikarbetet på liinsviigniitet berörs 

av sådana. biirighetsrestriktioner. Stora liinsvisa variationer föreligger 

kring dessa riksgenomsnitt. De mest omfattande hiirighetsrestriktionerna 

förekommer i skogslänen och drabbar Je tunga transporterna som är av 

stor betydelse för inte minst den lokala och regionala transportförsö1jning

en. 

Beläggningar och broar. De behtgda viigarnas tillsti'tnd vad gäller jiimn

het, sptirdjup. krackcleringar m.m. har kartlagts genom en beliiggningsin

vcntcring urnlcr 1982. Inventeringen pekar mot att vid en trafikviktad 

tillståndsviirdering, vilken innebiir att lägre standard acct:pteras pii mindre 

vägar. iir Jet angeläget att omedelbart åtgärda 660 mil eller ca 10 % a,· det 

belagda vägnätet. Åtgärder är därut~ver angelägna på ytterligare 8 ry,_, eller 

530 mil väg. 

Under senare år har for ett llertal broar betydande och kostsamma 

reparationer av betongfarbanorna visat sig nödviindiga. Skadorna döljer 

sig under brobanans beläggning och orsakas av frost m:h viigsalt. Framför 

allt äldre broar drabbas. vars betong saknar salt-frost-beständighet. Väg

verket har inlett en stor· studie. so1n skall omfatta ca 6000 broar, för att 

n(irmare kartlägga skadornas karakUir och omfattning. Det kan redan nu 

sägas, all t:n ökning av underhålls- och reparationsinsatserna för broarna 
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kommer att bli erforderlig. En preliminär uppskattning pekar pt1 kostnader 

på ca 200 milj. kr/år, vilket motsvarar I I/(, av broarnas itteranskaffnings

värde på ca 20 miljarder kronor. 

2. Vägverkets medelsberäkning för budgetåret 198..i/85 m. m. 

Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag pil 

statsbudgeten. nämligen Vägverket: Ambetsverksuppgiftcr, Drift av stat

liga vägar, Byggande av statliga viigar, Bidrag till drift av kommunala 

vägar och gator, Bidrag till byggande av kommunala vhgar och gator. 

Bidrag till drift av enskilda vägar m. m .. Bidrag till byggande av enskilda 

viigar, Tjänster till utomstående samt Vägverket: Försvarsuppgifter. 

För samtliga anslag utom anslaget Tjänster till utomståcmfe redovisar 

vägverket två planeringsnivåer, A och B. diir A är den högsta ni\'ån och B 

utgör besparingsaltcrnativ enligt regeringens anvisningar för myndigheter

nas anslagsframstiillningar. 

De redovisade planeringsnivåerna utgör underlag för olika verksamhets

alternativ med beskrivning av konsekvenserna för den framtida verksam

heten inom väghilllningen. Denna redovisning avser underlätta statsmak

ternas budgetprövning. 

Mot bakgrund av plancringsniviierna samt med utgiingspunkt från de 

överväganden och bedömningar som vägverket gör ,;nges ett alternativ för 

verksamhetsåret 1985, som vägverket äskar medel för. V erksamhetsaltcr

nativet grundar sig härvid på de redovisade planeringsnivåcrna som i det 

högsta fallet svarar mot en verksamhetsvolym i enlighet med riksdagens 

trafikpolitiska beslut. Den lägsta nivån svarar mot krawn på besparingar i 

statens utgifter. 

Anslagen för dr{fi1•erk.rn111heten år 1984 iir beriiknade stl att de ger 

kompensation för prisstegringarna samt därutöver möjliggör smiirre vo

lymökningar. Denna anslagsberäkning och det beslut riksdag och regering 

härvid tog uppfattar vägverket som att statsmakterna iir beredda att priori

tera drift verksamheten i den statliga budgeten. 

Med hänsyn till redovisade brister och de effekter dessa har för bl. a 

samhället och trafikanterna anser verket att anslagen för driftprogrammen 

under verksamhetsåret 1985 skall komma upp till en nivå som bättre iin 

tidigare år motsvarar det trafikpolitiska beslutet år 1979. Vägverkets äs

kande innebär att ett avgörande steg tas för att på sikt n{1 denna nivä på 

driftvcrksamheten. Verksamhctsalternativ I för samtliga driftprogram un

derskrider dock vidmakthållandeprogrammen med 250 milj. kr. Detta inne

bär att vägverket för de statli1;11 1·iii,:cmw inte kan uppfylla målen att 

förbättra framkomligheten och tillgiingligheten på delar av glcsbygdsväg

nätet samt förbättra trafikmiljön. Däremot kommer möjligheterna att vid

makthålla investeringarna i vägar och broar all förbä11ras betydligt i jämfö

relse med dagens situation. Åtgärder som leder till högre trafiksiikerhet 
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kommer iiven all kunna ökas. Viigverket föreslår att anslaget Drijr m· 

statliga 1·iigar får uppgå till 4 200 milj. kr., vilket skulle innebära en 

anslagshöjning med 675 milj. kr. 

Anslaget Bidrng till drUi a1· kom111111wla 1·ii1-:ar och gator ligger i verkets 

förslag 70 milj. kr. under den nivå vid vilken 95 i:;;. bidrag kan utgå. Ansla

get uppgår i detta alternativ till 725 milj. kr. och innebär att endast ca 86?~, 

av beriiknad driftkostnad kan täckas av det statliga bidraget. Anslaget 

Bidra1-: till drift m· enskilda 1·iigar m. m. föreslår vägverket uppräknat med 

46,5 milj. kr. till 290 milj. kr. vilket ligger ca 20 milj. kr. under vidmakthål

landenivån innebärande att bl. a. förnyelsen av beläggningar begränsas. 

För hyggande1·ak.rnmhetcn är verksamhetsåret 1984 första året i de nya 

flerårs- och fördelningsplanerna. Med hänvisning till lönsamheten av väg

investeringar finner vägverket det nödvändigt att kraftigt höja de ordinarie 

anslagen till vägbyggande. Vägverket begär diirför medd för byggande

verksamheten för år 1985 motsvarande de i regeringens direktiv för flerårs

och fördelningsplancarbctet angivna planeringsramarna. dvs. för statligt 

byggande 1450 milj. kr. och för kommunalt byggande 450 milj. kr. Även 

om medlen för vägbyggandet ges som ordinarie anslag bör möjligheter 

enligt vägverkets uppfattning finnas att samtidigt tillgodose sysselsiitt

ningspolitiska strävanden. Fördelarna med denna konstruktion utgörs 

bl. a. av den ökade effcktivitt:t i medelsanvändningen som följer av ökad 

framförhållning i projektering och byggplanering. Dessutom forbiittras 

möjligheterna att dimensionera byggandeorganisationen genom att byg

gandeverksamhetens omfattning och geografiska fördelning lättare kan 

förutses. För enskilt byggande äskas 55 milj. kr. för att bl. a. kunna åtgärda 

objekt med väsentlig betydelse för näringslivets tranporter. 

Vägverket hemställer att statsmakterna för budgctC1ret 1984/85 (verk

samhetsåret 1985) för landets väghållning godkänner vcrksamhetsalternati

vet I samt däremot svarande kostnader. 

Sammanfattningsvis föreslår vägverket för hudgctfiret 1984/85 enligt sill 

högsta alternativ, alt. I. en total ökning med I 565 milj. kr.. till ca 7 234 milj. 

kr. Enligt alt. Il begär verket en ökning med 567 milj. kr. Pris- och 

löncomräkningen har bt:riiknats till 504 milj. kr. ella ca 8,9% av anslagen. 
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Anvisat Föreslagen ökning till Pris- och 
1983/84 budgetåret 1984/85 löneom-

totalt räkning 

Alt. I Alt. Il 

milj. kr. 

B I. Vägverket: 
Ämbetsverksuppgifter 6.6 0.4 0.4 0,7 

B 2. Drift av statliga vägar 3 525.0 675.0 335,0 314.0 
B 3. Byggande av statliga 

vägar 900,0 550.0 80.0 80.0 
B4. Bidrag till drift av kom-

munala vägar och gator 570,3 154,7 82.7 54,7 
B 5. Bidrag till byggande av 

kommunala vägar och 
gator 340,0 110,0 30.0 33,0 

B 6. Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m. 243,5 46,5 31.5 15,6 

B 7. Bidrag till byggande av 
enskilda vägar 30,0 25,0 3.0 2.6 

B 8. lJänster till utomstående 26,6 1,8 1,8 1.8 
B 9. Vägverket: 

Försvarsuppgifter 26,2 2,3 2,2 2,11 

5668,2 1565,7 566,6 504,4 

Vii~l'erkets resurser, personal och orKanislllion 

Regeringen har framhållit vikten av att vägverket fortsätter den påbör

jade översynen av verkets organisation på lokal. regional och central nivå. 

Arbetet med översynen bör inriktas på att organisationsförändringar i 

rationaliseringssyfte skall genomföras snarast. Vägverket har vid över

synen av driftorganisationen utgått från i stort sett oförändrat realt drift

anslag. Beträffande verkets organisation för byggand.everksamheten har 

utgångspunkten vid organisationsöversynen varit att medelstilldelningen 

till statligt vägbyggande kommer att följa planeringsramarna för flerårs

planerna. 

Personal 

Antalet anställda vid vägverket var 9 121 personer den I januari 1983 

(motsvarar 9059 hel tidstjänster) varav 4 404 L-tjänstemän och 4 717 R-tjän

stemän. Under året har antalet L-tjänstemän minskat med 101 och antalet 

R-tjänstemän med 244. De anställda fördelas på centralförvaltningen m. m. 

709, vägförvaltningarna 7275 och byggnadsdistrikten I 089. Totalt var, 

inklusive anställda hos entreprenörer, ca. 14000 personer engagerade i 

direkt produktion. 

Personalriktpunkterna för år 1986 uppgår totalt till 7 570 tjänster varav 

ca 3 610 tjänster för L-tjänstt:miin och ca 3 960 tjiinster för R-tjiinstemän. 

Riktpunkterna skall vara uppnådda år 1986. 

Under åren 1983 till och med 1986 skall sftledes personaltillgången mins

kas med drygt 700 L-tjänstemiin och ca 750 R-tjänstemiin. 

3 Riksdagen 1983184. I .111111/. Nr IUO. Bi/11ga 8 
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Den minskning av personaltillgången som ägt rum under år 1982 har 

skett med en aktiv tillämpning av det befintliga personalrörlighetspaketet 

och stor restriktivitet i samband med nyanställningar. 

Den pågående anpassningen av verkets personalresurser kommer alt 

innebära fortsatta ansträngningar för att öka den interna ·och externa 

rörligheten. Utjämning av regionala obalanser innebär att personal måste 

byta arbetsuppgifter och verksamhetsområde inom verket i större ut

sträckning än hittills. 

Verket har tilldelats konjukturpolitiska medel i betydande omfattning i 

sysselsättningsfrämjande syfte för åren 1983 och 1984. Dessa medel gene

rerar stora ansträngningar för den befintliga organisationen och medför 

betydande svårigheter att planenligt följa riktlinjerna för resursanpassning

en för den personal som berörs av extraanslagen. 

Ett av huvudproblemen i resursanpassningen är att bibehålla en godtag

bar ålder- och kompetensstruktur. Samtidigt som resursanpassningen in

nebär en avveckling av personal föreligger därför behov av att i begränsad 

omfattning rekrytera vissa personalkategorier. främst R-tjänstemän och 

välutbildade L-tjänstemän. 

Organisation centralförvaltning 

Vid fyra av vägverkets sex avdelningar har organisationsöversyner skett 

under de senaste två åren. Dessa har gjorts mot bakgrund av den genom

gång av centralförvaltningens verksamhet som ägt rum och de diskussio

ner om kommande inriktning som förts samt med hänsyn till fastställda 

riktpunkter för år 1986. 

Vägförvaltning 

Den regionala organisationen för vägverkets väghållning utgörs av 24 st 

vägförvaltningar. en i varje län. Riktpunkterna för personalinnehav som 

fastställts i femårsplan 1982- 1986. innebär en fortsatt inriktning att minska 

personalinnehavet. För den regionala verksamheten avser minskningen i 

första hand planerings- och kanslifunktionen. Minskningen av antalet 

R-tjiinstemän kommer totalt för perioden att överensstämma med den 

naturliga avgången. Personalinnehavet varierar mellan enheterna och re

gionala skillnader kommt:r att uppstå. dvs. en region kan ha övertalighet 

medan andra får arbetskraftsbehov. 

Anpassningen av antalet R-tjänstemän till verksamhetsvolymen och på 

denna grundade riktpunkter får med oförändrat antal arbetsområden kon

sekvi;:nser för små trafiksvaga områden med låg omslutning. Dessa områ

den får så små resurser i form av personal och maskiner att det blir svårt 

att klara verksamht.:ten. speciellt passnings- och beredskapstjänsten vin

tertid. Det är diirför nödvändigt med en fortsatt översyn av den lokala 

organisationen. Ca 45 arbetsområden bedöms enligt viigverket under de 

niirmaste ;in:n bli föremiil för utrt:dningar som kan resultera i samman-
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läggning med angränsande arbctsområdi.:n. Eftersom det vid lokalisering 

av vägstationer är viktigt från effektivitetssynpunkt att dessa läggs vid de 

vägar som har högst trafikvolym, kommer indragningar främst att ske av 

vägstationer i glesbygderna. 

Byggnadsdistrikt 

Vägverkets regionala organisation för vägbyggandet utgörs av sju hygg

nadsdistrikt. vilket vart och i:tt omfattar två till fem län. Byggnadsdistrik

tcns omsättning i fast pris har under senare tid varierat starkt men minskat 

med 20 % under sista 10-årsperioden. Personalminskningen har under sam

ma tid varit drygt 40%. Vid fyra av de sju byggnadsdistrikten har större 

förändringar i den regionala organisationen genomförts under de senaste 

två åren. 

Perslmalriktpunkterna för år 1986 inni:bär en pi:rsonalminskning med ca 

350 personer eller ca 30 % jämfört mi.:d i dag. Personalminskningen beräk

nas för R-tjänstemän klaras genom naturlig avgång och övriga avgångar. 

På L-tjänstemannasidan klaras inte personalminskningen genom enbart 

naturliga avgångar varför kraftiga stimulansåtgiirder av olika slag har satts 

in för att komma ner till personalriktpuni<tcn för år 1986. Neddragningar av 

denna storlek kommer att stiilla mycket stora krav på organisationen. 

Organisationens möjligheter att klara variernnde produktionsvolymer 

kommer att minska och risk föreligger för att verkets goda kompetens 

inom byggandeverksamhetcn komma att urholkas. Genom att medelål

dern hos personalen ökar kommer det att bli allt svårare att bibehålla den 

nödvändiga rörligheten hos personakn. 

Anliig 1-:ni111-:stillgä11gar 11ch 11msii t t 11i11gstillgä 11gar 

Viigverkets a11/iiggni11gstillgtl11gar bestfö· av fastigheter. motmi"ordon. 

vägmaskiner och färjor m. m. 0111siitt11i11gstillgä11g11rn11 omfattar grustag, 

förrådsvaror. drivmedel samt material för vägöverbyggnad och halkbe

kämpning. Tillgångarna används huvudsakligi:n för drift av statsviigar. i 

. mindre omfattning för vägbyggamk i egen regi och för tjänster till utomstå

i:nde. Vägvi:rkets maskinbehov för byggandevi.:rksamhi:ten i egi:n regi 

anskaffas genom inhyrning elkr genom upphandling. Investeringsbehovet 

är uttryckt som ett genomsnittligt behov under femårsplaneperioden. Av

vikelser kommer att ske mellan åren. 

Fastigheter 

Den lokala driftverksamheten bedrivs för närvarande från 266 v~igsta

tioner. Bi:slut om indragning av 5 vägstationer till 261 har fattats men iinnu 

inte genomförts. Förutom viigstationer finns för olika stödfunktioni:r läns

verkstiider. ett antal tilialgarage. förri'ld och två varv. 
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Maskiner 

Dimensioneringen av den egna maskinparken grumlas på driftverksam

hetens långsiktiga inriktning samt på uppföljning av maskinanvändningen. 

Härutöver görs en avvägning mellan egna och lejda maskiner varvid hän

syn tas till att full sysselsättning skall uppnås. För närvarande disponerar 

verket bl. a. 700 lastbilar. 700 paketbilar, 500 väghyvlar och 600 !astmaski

ner i driftverksamheten. 

Färjor 

Vägverket har 1984 en beräknad färjeflotta på 90 enhett.:r som trafikerar 

54 färjeleder. Under de närmaste åren beräknas ett tiotal färjor behöva 

utrangeras. Utredningen år 1980 om besparingar i färjedriften beräknas 

resultera i att ca 20 av de små färjelederna kommer att förändras. Merpar

ten av dessa ersätts med broar. Under åren 1982-1984 kommer 12 färje

leder att ersättas med broar. 

Omsättningstillgångar 

Vägverkets omsättningstillgångar hade den 31 december 1982 ett totalt 

återanskaffningsvärde av ca 390 milj. kr. Lagren av dessa tillgångar har 

under de två senaste åren minskat. En ytterligare minskning är planerad 

under femårsplaneperioden. 

F öredra,;andens Öl'erviiganden 

Ett väl fungerande vägtransportsystem är en grundförutsättning för ett 

utvecklat samhälle. I vårt land har vägarna en särskild betydelse, eftersom 

landets befolkning har sin bosättning och utkomst spridd över en stor yta 

med långa transportavstånd. Samhällsutbyggnaden jämte förändringar på 

arbetsmarknaden bl. a. genom industrins omvandling förändrar hela tiden 

transportbehoven. En fortsatt hög ambitionsnivå för väghållningen är nöd

vändig för samhället. 

Vägverket framhåller i sin anslagsframställning att medelstilldelningen 

hittills till landets väghållning har medfört att de mål som angavs i riksda

gens beslut inte har kunnat nås. Väganslagen har realt minskat under 

senare år. Byggandevolymen har i stort sett halverats från början av 

1970-talet till i dag och ytterligare nerdragning kan komma att bli följden 

om den nuvarande utvecklingen av medelstilldelningen till viigbyggande 

fortsätter. Medclstilldelningen till driftverksamheten har enligt vägverket 

också varit för låg under senare år. Verket har vid flera tillfällen varnat för 

att effekterna på sikt av eftt.:rsatt underhåll av vägarna, friimst av belägg

ningar och broar, kommer att bli allvarliga. Den goda utvecklingen av 

traliksiikerheten kommer enligt verket inte att bestå och framkomligheten 

för trafiken blir siimn: med ökad energiåtgång och högre fordonskostnader 

som följd. 
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Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut är det översiktliga målet för väghåll

ningen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas 

en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällseko

nomiska kostnad. Denna översiktliga målsiittning har vägverket konkreti

serat i en rad delmål för den statliga väghållningen, vilka inarbetas i 

verkets planer för drift- och byggnadsverksamhcten. 

Den takt i vilken viighållningens olika mål kan förverkligas iir i hög grad 

beroende av i vilken utsträckning statsmakterna anvisar medel för verk

samheten. Den inriktning av planeringen för statsviigarna som statsmak

terna angett iir att vägverket för driftverksamhcten bör planera utifrån i 

stort realt oförändrade anslag och för vägbyggandet utifrån plancringsra

marna för flerårsplanerna. Det inne~är att väsentligt högre byggnadsvolym 

kommer till utförande än vad de ordinarie väganslagen skulle medge efter

som medlen för sysselsättningsfrämjande åtgärder ingår i planeringsra

marna. 
Vägverkets långtidsplan för driftverksamheten - femårsplan clriji - för 

åren 1982-1986 visade att medelstilldelningen för åren 1982 och 1983 var 

otillräcklig för att vidmakthålla vägkapitalet. för att uppnå trafiksäkerhets

målet och för att förbättra framkomligheten på det tågtrafikerade viignätet 

vintertid. · 

Regeringen föreslog därför hösten 1982 (prop. 1982/83:50, TU 1982/83:6. 
rskr 1982/83:1101 att vägverket för år 1983 skulle tilldelas särskilda medel 

för åtgärder mot eftersatt vägunderhåll. Genom riksdagens beslut anvi

sades 100 milj. kr. på tilläggsbudget I för budgetåret 1982/83. Av dessa 

medel avsåg 25 milj. kr. åtgärder på det statskommunala vägnätet under år 

1983. Regeringens förslag innebar att en ytterligare eftersättning av vägun

derhållet t.v. kunde undvikas. 

Av den nämnda propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder 

m. m. framgår att regeringen fäster stor vikt vid att vägtransporterna skall 

kunna genomföras säkert och med god framkomlighet. Industrins och 

övriga näringslivets transporter har stor betydelse för samhällets utveck

ling. Den pågående koncentrationen till färre produktionsställen, minskade 

lager i produktionsprocessen och förändrad distributionsteknik med ökad 

lagring i centrallager innebär att transportarbetet ökar. Dessa förändringar 

innebär ökade krav på god framkomlighet på vägnätet under alla tider på 

dygnet. Även när det gäller persontransporterna innebär samhällsutbygg

naden förändringar i resbehov och resmönster. vilket ställer högre krav på 

väghållningen. 

Det är inte enbart de lokala resmönstren som förändras. Även regionalt 

och framför allt i glesbygdsområden har resebehoven ökat genom den 

koncentration av kommunal och annan service som samhällsutvecklingen 

gett upphov till. Det är enligt min mening väsentligt att även dessa rese

och transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom en 

bra organisation av väghållningsinsatserna. Detta ställer dock betydande 
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krav på samhället och medför i ett ansträngt budgetläge att väghållarna 

måste hushålla med de tillgängliga medlen så att en i landet i förhållande till 

trafiken likformig service kan upprätthållas. 

lax xc/r 1111 c'ii'er till.fråxan om viiganslagen för huclxetåret 1984185. som 

m·ser 1•erksamhete11 under kalenderåret 1985. 

I föregående års budgetproposition beräknades medclsbehovet till sam

manlagt ca 5 669 milj: kr. för verksamhetsåret 1984. 

Härutöver har under år 1983 betydande medel - ca 718 milj kr. -

anvisats med stöd av den s. k. finansfullmakten för syssclsättningsfräm

jande väginvesteringar. 

Det kapital som har investerats i vägar och broar är mycket omfattande. 

Underhållet och skötseln av vägarna är därför mycket vik~ig så att vi 

effektivt kan utnyttja den infrastruktur som vägnätet erbjuder. Bristande 

underhåll innebär förutom sämre transportförutsättningar att vi skjuter en 

reparationsskuld framför oss. Vi tär på kapitalet och det blir dyrare att 

återställa vägnätet i framtiden. 

För verksamhetsåret 1985 är det därför nödvändigt att prioritera verk

samheterna under driftanslagen. För de statliga och kommunala driftansla

gen har jag beräknat en anslagshöjning med inte mindre än 5n3.7 milj. kr. 

För anslaget Drift av statliga vägar förordar jag en höjning med 436 milj. 

kr. jämfört med det av riksdagen beslutade anslaget för innevarande bud

getår. Anslaget kommer därmed upp i en nivå av 3 961 milj. kr.. vilket med 

hänsyn till fortlöpande rationaliseringar innebär en väsentligt utökad me

delsram. Även för bidragsanslaget till drift av kommunala vägar och gator 

sker en motsvarande uppräkning. Anslaget höjs med 127,7 milj. kr. till 698 

milj. kr. för år 1985. Förslaget innebär att väghållningen på det statskom

munala vägnätet kan upprätthållas på samma standard som det statliga 

vägnätet. När det gäller bidragsanslaget drift av enskilda vägar kommer jag 

i det följande att förorda ett nytt differentierat bidragssystem. 

Beträffande byggandeanslagen innebär mitt förslag en oförändrad nivå 

för anslagen Byggande av statliga vägar, Bidrag till byggande av kommu

nala vägar och gator samt Bidrag till byggande av enskilda vägar. Rege

ringen strävar dock efter att genom särskilda sysselsättningsinsatser ge

nomföra de beslutade vägplanerna - som ligger på en avsevärt högre nivå 

- fullt ut. Åtgärder föreslås nu som säkerställer vägverkets möjligheter att 

upprätthålla sin kompetens i vägbyggandet genom alt vägverket garanteras 

att få bibehålla den personal som behövs för genomförandet av nerårspla

nerna. 

Jag går nu över till att redovisa mina ställningstaganden i fråga om 

anslagens storlek och kommer senare att hemställa om medelsanvisning 

under resp. anslag. 

Anslaget Driji m· statliga 1·iigar avses täcka kostnaderna för servicear

beten. underhållsarbeten samt vissa förbättringsarbeten inom de olika 

delarna av det statliga vägnätet. För innevarande år är anslaget 3 525 milj. 
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kr. Anslaget innefattar även verkets anskaffningar av anläggningstillgång

ar. 

Verksamheten under anslaget baseras i stor utsträckning på den femårs

plan för driftverksamheten som vägverket antagit för åren 1982-1986. 

Anslagsutvecklingen de senaste åren har enligt verket inneburit en lägre 

verksamhetsvolym än den vidmakthållandenivå som verket förordar med 

ledning av det trafikpolitiska beslutet. De minskade väghållningsinsatserna 

har anpassats till trafiken vilket innebär att de lågtrafikerade vägarna inte 

har fått lika hög service- och underhållsnivå som de mera trafikerade 

vägarna. För den senare kategorin vägar har väghållningsstandarden upp

rätthållits. Samtidigt har verket anpassat sina personella och övriga re

surser med beaktande av målen för vägpolitiken. Liksom för övriga statliga 

myndigheter måste en fortgående rationalisering av verkets verksamhet 

ske om den väsentligt utökade medelsramen enligt årets budgetförslag ska 

kunna få avsedd effekt att förhindra kapitalförstöring och reparera upp

komna skador. 
Inom vägverket pågår nu en revidering av den nämnda planen för drift

verksamheten. Nästa femårsplan för driftverksamheten omfattar åren 

1985- 1989. Vägverket har under ett antal år redovisat att verkets insatser i 

fråga om ·service och underhåll av vägnätet inte har nått upp till den nivå 

som uttalades i det trafikpolitiska beslutet år 1979. Det är framför allt det 

lågtrafikerade vägnätet - bl. a. i glesbygden - som har fått vidkännas en 

sänkt standard. 

Denna utveckling stämmer inte med den vägpolitik som jag har förordat i 

andra sammanhang. Det är i och för sig en riktig anpassning av driftinsat

serna till de anvisade resurserna som vägverket har gjort i nu gällande 

plan. Under 1983 och 1984 innebär anslagsutvecklingen att en viss åter

hämtning sker. Med hänsyn till de insatser som erfordras för att service 

och underhåll av vägnätet skall motsvara dels vissa minimik~av, dels 

slitaget på vägarna är det nödvändigt att anslagen till drift och underhåll av 

vägarna höjs väsentligt. Den ökade belastning på statsbudgeten som detta 

innebär föreslår jag finansieras genom en höjning av fordonsskatten. Jag 

har samrått med chefen för finansdepartementet i denna fråga. 

Jag har tidigare framhållit att ett bra vägnät är en förutsättning för 

näringslivets och industrins framtida utveckling. Detsamma gäller för 

skogs- och jordbruket. Denna syn på vägnätets betydelse för den svenska 

ekonomins utveckling har tidigare kommit till uttryck i regeringens anvis

ningar för vägplaneringen och utbyggnaden av vägnätet. Prioriteringen av 

driftanslagen syftar till att förverkliga tre väsentliga mål för väghållningen. 

Det.första målet är att väghållarnas åtgärder avseende vägunderhållet skall 

anpassas så att vägnätets standard kan upprätthållas. Vägunderhållet skall 

tiicka den årliga förslitningen. Det andra målet är att genom särskilda 

insatser återställa förslitna delar av vägnätet till en från allmänna syn

punkter acceptabel standard. Det av vägverket angivna eftersläpande väg-
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underhållet bör återhämtas under den närmaste tioårsperioden. Det tredje 

målet är att öka serviceåtgärderna på framför allt det lågtrafikerade vägnä

tet. Det gäller då i första hand insatserna beträffande vinterväghållningen. 

När väghållningen ges en inriktning mot de tre huvudmålen innebär 

genomförandet av åtgärderna att även andra delmål för vägpolitiken bl. a. 

avseende trafiksäkerhet. framkomlighet samt tillgänglighet kan tillgodoses 

på ett bättre sätt än nuvarande budgetnivå tillåter. 

I samband med att statliga vägar byggs om och öppnas för trafik före

kommer ofta att vägen i den gamla sträckningen dras in från allmänt 

underhåll. Väghållningen av sådana vägar får som regel övertas av enskil

da. Vägarna uppfyller ofta fordringarna för att få statsbidrag till enskild 

väghållning. Vägverket saknar emellertid som regel medel under anslaget 

B6. Bidrag till drift av enskilda vägar för den bidragsgivning som egentli

gen borde komma till stånd i samband med att statens väghållningsansvar 

upphör. För att lättare kunna ordna med väghållningen för de enskilda bör 

det därför vara möjligt för vägverket att besluta om överföring av medel 

motsvarande gällande statsbidrag till nämnda anslag. Då det nu är svårt att 

förutse det medelsbehov som kan bli aktuellt för bidrag till enskilda väghål

lare bör regeringen inhämta riksdagens bemyndigande att vid behov låta 

vägverket överföra medel mellan det statliga driftanslaget och anslaget för 

bidrag till drift av enskilda vägar. 

Från anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar och gator utgår bidrag 

fr.o.m. bidragsåret 1984 med 95% enligt nya beräkningsregler. Det an

kommer på vägverket att efter samråd med Svenska kommunförbundet 

bestämma normkostnader för olika driftåtgärder. Den nya bidragsordning

en syftar till en förenkling av bidragsgivningen och därmed en minskad 

byråkrati. 

Jag har vid min bedömning a~ anslagsbehovet räknat med att i motsva

rande mån som på den statliga sidan täcka kommunernas ökade driftkost

nader för väghållningen samt motverka kapitalförluster. Jag beräknar en 

höjning av anslaget med 127, 7 milj. kr. till 698 milj. kr. för nästa budgetår 

avseende 1985 års verksamhet. 
Det statliga bidraget till de enskilda vägarna har tillkommit för att 

ersätta väghållarna för de kostnader det innebär att enskilda vägar hålls 

öppna för allmän trafik. Förutom det statliga bidraget förekommer i bety

dande omfattning kommunala bidrag tili den enskilda väghållningen. I 

många fall innebär detta att de enskilda väghållarna har samtliga kostnader 

för väghållningen täckta med bidrag. 

Jag förordade i föregående års budgetproposition att en omläggning av 

den statliga bidragsgivningen skulle genomföras på så sätt att bidragen till 

enskild väghållning från och med år 1984 skulle utgå med 50% av de 

beräknade kostnaderna. Härutöver borde. när det är särskilt motiverat, ett 

med 15 %-enheter förhöjt bidrag kunna utgå. För t. ex. drift av enskilda 
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färjeleder anförde jag att vägverket med hänsyn till de speciella förutsätt

ningarna i varje enskilt fall borde kunna besluta om iinnu högre bidrag. 

dock högst 85 %. 

Riksdagen beslöt i enlighet med förslaget. Det nya systemet tillämpas 

under år 1984. Anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar beräknades till 

540,5 milj. kr. för innevarande budgetår. Det av riksdagen beslutade ansla

get omfattar, genom en omläggning av bidragsgivningen. brula bidragsåren 

1983 och 1984 för att även detta anslag skall avse framförliggande kalen

derår i likhet med övriga väganslag. I samband med anslagsberiikningen 

för två kalenderår och ändringen av bidragsgivningen beriiknades anslaget 

till ett för högt belopp, värför en reservation av storleksordningen 35 milj. 

kr. kommer att uppstå. Jag kommer i det följande att redovisa hur dessa 

reservationsmedel avses utnyttjas. 

Jag går nu över till att redovisa mina fiirslag om ett nytt d(f(erentierat 

bidraJ;ssystem för enskild viighå//ning. Min redovisning och mina förslag i 

det följande bygger på en rapport ( 1983:091 "Differentierade driftbidrag till 

enskilda vägar" som vägverket publicerat i september 1983. En samman

fattning av rapporten bör fogas till protokollet som en bilaga. (bilaga 8.1) 

Bakgrunden till rapporten är en granskning som riksrevisionsverket 

(RRV) gjorde under år 1980 av vägverkets verksamhet avseende bidrags

givningen till enskild väghållning. I sin rapport (1981 :482) framförde RRV 

bl. a. att vägverket borde utreda möjligheterna att införa ett differentierat 

driftbidrag till enskilda vägar. 

Vägverket tillsatte med anledning av RRV:s rapport en projektgrupp 

med uppdrag att bl. a. klarlägga hur ett sådant system lämpligen borde 

utformas och vilka konsekvenser som kunde följa diirav. 

Under arbetets gång har som jag nämnt beslut fattats av riksdagen om en 

sänkning av bidragsproeenten till drift av enskilda vägar från 70%· till 50% 

fr. o. m. bidragsåret 1984. 

Projektgruppen rekommenderar en övergång från nuvarande system till 

ett differentierat system. Jag delar denna uppfattning med hänsyn till att ett 

differentierat system ger en för den enskilde rättvisare fördelning av med

len samtidigt som samhällets varierande intresse i de olika vägarna bättre 

kan återspeglas. Ett differentierat system kan även anpassas till och möj

liggöra förändrade prioriteringar från samhällets sida. Projektgruppen pre

senterar tre olika alternativ. Alternativen 0 och I innebär att vissa vägkate

gorier inte skulle erhålla statsbidrag. Enligt alt. 2 kan alla vägar som nu får 

bidrag även få det fortsättningsvis. 

Med hänsyn till de stora negativa konsekvenser för väghållarna som 

alternativ 0 och I medför, och till det allmänna intresset av ett fungerande 

enskilt vägnät bör enligt min mening alternativ 2 väljas för ett ändrat 

bidragssystem. 

Det årliga driftbidraget till enskilda vägar bör således mot denna bak

grund ges med 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 42 

80% till Genomfartsvägar 

70 % till Utfarts- eller uppsamlings vägar för fast boende och 

Utfarts- eller uppsamlings vägar för näringslivet 

50% till Utfarts- eller genomfartsvägar för det rörliga friluftslivet 

40 % till Utfarts- eller uppsamlings vägar för boende inom bebyggelseom

råden samt 

Uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse 

Ett nytt differentierat bidragssystem. som jag nu har redovisat kommer 

att innebära väsentliga förbättringar av den enskilda väghållningen i jämfö

relse med nuvarande system. 

En övergång till ett differentierat årligt drifthidrag kräver även en över

syn av de bidrag som f. n. lämnas till övriga åtgiirder inom den enskilda 

viighållningen. Bidrag lämnas hiirvid i form av siirskilt dr(fihidrag. red

skapshidra1: och hidra1: till färjdr(ft. Bidragen för dessa <ltgiirder samt även 

möjligheten till fiirhiiit hidräg påverkas av en förändring av nuvarande 

bidragssystem. Jag föreslår att bidrag för dessa ändamål bör lämnas enligt 

följande. 

Särskilt dr(fihidrag. dvs. för reparations- och trafikåtgärder samt förny

else av beliiggning bör kunna utgå med hiigst 70%. 

Särskilt dr(fthidrag till sammanläggningsförrättningar bör kunna utgå 

med hågst 50 %. Syftet med bidraget är att få till stånd en mer rationell 

väghållning genom att nera smärre enheter slås samman. Då sammanlägg

ningen skall innebära fördelar för väghållarna bör bidraget begränsas till 

50%. 

Redskapshidrag bör kunna utgå med 50%. Bidraget bör i första hand 

utgå till väghållare inom områden där möjligheter till inhyrning av lämplig 

utrustning är begränsad. 

Bidrag till drift av enskilda fiirjeleder bör kunna utgå med samma bi

dragsprocent som nu, dvs. med högst 85 %. 

Fiirhi~jt hidrag med 15 procentenheter kan i dag utgå om särskilda skäl 

finns. Med hänvisning till det föreslagna systemet med differentierade 

bidrag kan det förhöjda bidraget för vissa vägar slopas. Det förhöjda 

bidraget är inarbetat i det differentierade bidragssystemet. 

Det bör ankomma på regeringen att besluta de författningar som erford

ras. 

under nera år har p. g. a. brist på medel inga nya "bidragsberättigade .. 

vägar kunnat tas in till bidragsgivning. Den kö av bidragsansökningar som 

uppstått bör nu avvecklas. Under år 1984, då bidraget till enskilda vägar 

uppgår till 50 %. finns visst utrymme för nyintagning av vägar. Härutöver 

bör enligt min mening I 0 milj. kr. användas för intagning m• .rnmtliga nu 

vilande ansökningar om bidrag för sådana vägar som är bidragsberättigade. 

Avvecklingen av hela kön av bidragssökande vägar bör ske under år 1984 

genom att ifrågavarande vägar rustas upp under året. Jag har räknat med 
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att de nya vägarna kommer att ta i anspråk 5 milj. kr. av 1985 i'trs driftbi

drag. Jag avser senare denna dag föreslå att regeringen beslutar att viigver

ket med ianspråktagande av 10 milj. kr. av reservationen på anslaget får 

genomföra denna angeliigna åtgärd. 

Med de anslag som jag förordar för nästa hudgctilr kan således samtliga 

bidragsberättigade enskilda vägar som nu står i kö för bidrag erhftlla 

bidrag. Härutöver kan den reformering av bidragsgivningcn som jag re

dovisat i det föregående genomföras. Jag har beräknat mcdelsbchovct till 

279.5 milj. kr. för verksamhetsåret 1985. Anslaget biir beräknas till 266.5 

milj. kr. Resterande 13 milj. kr. av mcdelshchovet föreslår jag får finimsi

eras genom att vägverket budgeti1ret 1985 fi\r utnyttja reservationsmedcl 

under anslaget. Resterande reservation på anslaget bör kvarstå på anslaget 

till följande bidragsår. 

Vad gäller l'iiR- och gat11hyR~1111dct uttalade riksdagen i 1979 års trafik

politiska beslut att planeringen av viigbyggandet borde utgå från en högre 

ambitionsnivå. Som jag redovisade i fjol[1rets budgetproposition har jag 

tagit fasta på detta beslut och föreslog således i anvisningarna för ncrårs

och fördclningsplanearbetet höjda plancringsramar för vägbyggandet. 

Förutom de medel som anvisas på ordinarie byggnadsanslag erhåller 

vägverket årligen regelmässigt stora tillskott av medel för sysselsiittnings

främjande vägbyggnadsåtgärder. På senare ftr har de medel som står till 

regeringens förfogande i den s. k. finansfullmakten anviints för nämnda 

ändamål. De senaste fem åren har - visserligen med stora årliga variatio

ner - i genomsnitt drygt 500 milj. kr. tillförts viigbyggandel på detta siitt. 

Från AMS har dessutom medel avsatts för ett stort antal mindre vägbygg

nadsobjekt. Under senare år har väghyggandet med bcrcdskapsmcdel 

minskat. 

De nämnda mcdelstillskotten har inneburit att vägbyggandet enligt den 

nu avslutade nerårsplancn för statliga viigar i stort sett har kunnat hållas. 

För byggandet av statskommunvägar enligt fördelningsplancn har en efter

släpning uppstått genom de besparingsåtgiirder som statsmakterna för ett 

par år sedan beslöt om för denna kategori väginvestcringar. 

Regeringen har under 1983 i sina anvisningar för ncrårs- och fördclnings

plancarbctet gjort det möjligt för väghållarna att på ett bättre sätt än hittills 

beakta de särskilda mcdelstillskottcn i sin planering. Inte minst när det 

gäller de personella resurserna och organisationen för vägplanerings- och 

byggnadsverksamheten har jag ansett detta väsentligt. För verkets resurs

planering är det därför viktigt att beslut om sysselsättningsmedel kan tas så 

tidigt som möjligt inför verksamhetsåret. 

Jag har i andra sammanhang framhålli_t hur väsentligt det är att samhället 

kan upprätthålla en kompetent vägbyggnadsorganisation. Bland annat mot 

denna bakgrund har regeringen föreskrivit att vägverket skall basera sin 

vägbyggnadsorganisation på de planeringsramar som angivits i anvisning

arna för nerårsplanerna. Eftersom dessa planeringsramar i stor utsträck-
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ning bygger på att medel kommer att anvisas för syssclsiittningsfriimjandc 

iin<lamftl iir det viktigt att vägverket kan upprätthålla sin vägbyggna<lskom

petcns iivcn om mc<lelstilldelningen tillfälligtvis inte kommer att ansluta 

direkt till de nämnda plancringsramarna. För att verket skall kunna vid

makth[1lla de resurser som behövs för att ha beredskap och kompetens för 

en byggnadsvolym enligt planeringsramarna föreslår jag att verket under 

anslaget B 8. Tjänster till utomstående erhåller en lönegaranti för sin ifrå

gavarande personal. Med en sådan löncgaranti kan vägverket vid upp

stående nuktuationer nedåt i mcdclstilldclningen för viigbyggandet ändock 

behftlla den personal som erfordras för genomförande av flerårsplanerna. 

Vad jag nu sagt om behovet att upprätthålla en tillräcklig vägbyggnads

kompctcns får givetvis inte leda till att kraven på att fortlöpande ta tillvara 

rationaliseringsmöjligheter inom organisationen eftersätts. 

Ett annat betydelsefullt motiv för att i planeringen beakta <le särskilda 

medelstillskottcn är att väginvesteringarna härigenom kan inplaceras i 

planerna enligt den prioritetsordning som myndigheter och kommuner i 

resp. liin finner bäst förenlig med de av riksdagen fastlagda vägpolitiska 

m[1lcn. Eftersom vägplaneringen omfattar en· tioårsperiod. kommer ett 

stort antal vägobjekt att få plats inom de av regeringen beslutade plane

ringsramarna. 

Den nya flerårsplanen för åren 1984-1993 har baserats på ordinarie 

anslag samt därutöver 500 milj. kr. för vägbyggande av syssclsättningspoli

tiska skäl. Det betyder att för första året i den nya planen kommer vägin

vesteringar för I 400 milj. kr. att tas med. För år 1985 som vi nu behandlar 

uppgår planeringsramen till 1450 milj. kr. 

På motsvarande sätt har den nya fördelningsplanen för byggande av 

statskommunvägar grundats på en planeringsnivå som ligger 60 milj. kr. 

över det ordinarie anslaget. vilket ger en total planeringsram.av 400 milj. 

kr. för år 1984 och 450 milj. kr. för år 1985. 

I fråga om statsbidragsgivningen till statskommunvägarna kommer jag 

senare under rubriken Särskilda frågor att ta upp ändrade regler för bidrag 

till de kollektivtrafikanknutna väginvcsteringarna. 

Statsmakterna har i skilda sammanhang under senare år framhållit vik

ten av att vägverket på ett smidigt sätt kan genomföra rationaliseringar i 

organisations- och drifthänseende utan att servicenivån på vägverkets 

olika delar eftersätts eller undergår några väsentliga förändringar. Genom 

beslut i anledning av 1981 års budgetproposition har vägverket bemyndi

gats använda driftmedel för att bygga broar som ersätter färjor. För att 

ytterligare öka rationaliseringen på detta område föreskrev regeringen 

även i direktiven för vägplaneringen för åren 1984-1993 _att särskild vikt 

skulle läggas vid sådana företagsekonomiskt lönsamma objekt utan hinder 

av det gängse samhällsekonomiska synsättet i planeringen. I detta sam

manhang angavs också att det reinvesteringsbehov som föreligger i befint

ligt brobestånd bör inta en framskjuten plats i flerårsplanerna. 
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För budgetåret 1984/85 förordar jag att för anslaget Bygi:wule m· .1·1atli1;a 

l'iigar anvisas 900 milj. kr. 

Anslaget Bidrag till byggande av ko1111111111a/a 1·ii,;ar och ,;aror uppgär för 

innevarande budgetår till 340 milj. kr. Jag förordar att anslaget för niista 

budgetår tas upp med samma belopp. Härvid är att märka att regeringen i 

år beslutat tidigarelägga statskommunala väginvesteringar för inte mindre 

än 192 milj. kr., vilket innebär att byggandet av statskommunvägar under 

år 1984 kommer att överstiga planeringsnivån med ca 140milj. kr. 

Anslaget Bidrag till byggande a1· enskilda 1·iigar bör för nästa budgetär 

tas upp med oförändrat belopp, dvs. med 30 milj. kr. I fråga om det 

enskilda vägbyggandet bör inte den nuvarande bidragsordningen ändras. 

Motivet för detta är att investeringarna iir av sådan storleksordning att de 

enskilda vid en sänkning av bidragsprocenten inte själva kan finansiera en 

nödvändig investering i vägnätet. Bidragsproeenten bör således även i 

fortsättningen uppgå till 70 % eller i särskilda fall 85 %. 

B 1. Vägverket: Ämbetsverksuppgifter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6392000 

6670000 

6985000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för central administration (ande(), 

översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt järnviigsären

den. 

V iig1·erkets an.1·/ag~jiwnstiillning 

Verket begär ett anslag av 7,0 resp. 6,9 milj. kr. i sitt högsta resp. liigsta 

alternativ för budgetåret 1984/85 avseende verksamheten under år 1985. 

Föredragandens öven·iiganden 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1985. som jag beräknar till 6 985 000 

kr., ungefärligen kommer att fördela'sig på följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Järnvägsärendcn m. m. 

Kr. 

2240000 
3 365000 

810000 
570000 

6985000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viigl'erket: Ämbe1.1·1•1•rh11ppgijier för budgetåret 1984/85 an

visa ett förslagsanslag på 6 985 000 kr. 
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B 2. Urift av statliga \'ägar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 909520000 

3 525 000 000 

3 961 000 000 

Reservation 1619175000 

Från detta anslag betalas kostnaderna för de delar av vägverkets verk

samhet som iir hänförliga till driften av de statliga vägarna. vissa förbätt

ringsarbeten, vilka avser främst de sekundiira och tertiära vägniiten. samt 

investeringsutgifter för viigverkets anliiggningstillgangar. 

Viig1·erkt't 

för att uppfylla målen för väghiillningen till liigsta möjliga samhällseko

nomiska kostnad krävs kunskaper om var, när, hur och i vilken omfattning 

åtgärderna skall sättas in och dessutom om sambandet mellan olika åtgär

der och deras effekter. Detta kräver en aktiv planering och att forsknings

och utvecklingsarbete bedrivs inom aktuella omräden. 

Den långsiktiga driftplaneringen har successivt utvecklats inom ramen 

för det system av fl.!marsplaner med revideringar vart tredje är som inför

des i början av 1970-talct. För femårsplan drift 1982-1986 har denna utveck

ling bl. a. inneburit att analyser av olika driftåtgiirders effekter till en del 

kunnat utföras. Stort arbete har också ägnats fat att föra ut en ml.!dvetenhet 

om millen samt hur olika åtgärder n:spektive standard p{1verkar m{tluppfyl

lelsen. Detta har lett till att vägförvaltningarna har konkn::tiserat sina mål 

samt att standardbeskrivningar har utarbetats som underlag för planerna. 

Genom detta skapas bättre möjligheter att närmare beskriva konsekven

serna av olika handlingsalternativ. 

Enligt det trafikpolitiska beslutet skall omfattningl.!n av driftinsatserna 

medge att viignätet vidmakthillls samtidigt som insatserna ökar för att höja 

trafiksäkerheten på hela viigniitet och förbiittra framkl,mligheten på de 

delar av glesbygdsvägniitet som iir av siirskild betydelse för exempelvis 

arbetspendlingsresor, skolskjutsar och niiringslivets transporter. Dessa 

vägar är i många fall gn1svägar med relativt mycket trafik. 

Vägverket har vid sin prioritering av olika åtgiirder utgått friln att insat

serna skall leda till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. För att 

uppnå detta måste i driftverksamheten eftersträvas ökad effektivitet med 

bl. a. kraftigare anpassning till trafiken och bättre utnyttjande av rationella 

arbetsmetoder genom fortsatt teknisk utveckling. Detta innebär framför 

allt att väg- och servicestandarden får anpassas efter trafiken och effekter

na på transportkostnaderna. 

Gjorda omprioriteringar kan sammanfattas på följande sätt 

• Vidmakthållandemålct framhålls starkt. Vid val av åtgiirder i samband 

med femårsplanearbetet har det varit viktigt att sä långt som möjligt 

undvika att vägnätet försämras. Trots den höga prioritet som vidmakt-
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hållandemålet har måste underhållet eftersättas på det trafiksvaga väg

nätet. Inventeringar under det senaste året visar också att bro- och 

beläggnings underhållet borde vara högre. 

• Målen för trafiksäkerhet och transportkostnadc:r är högt prioriterade. 

För att nå målen med oförändrad eller minskad omfattning av driftinsat

serna krävs en kraftigare anpassning till trafiken av driftf1tgiirderna. Det 

innebär en oförändrad satsning på det trafikstarka vägnätet och minskad 

satsning på de trafiksvaga vägarna. 

• Målet att förbättra framkomlighet och tillgänglighet på delar av gles

bygdsvägnätet samt att förbättra trafikmiljön för dem som är utsatta för 

damm och nedsmutsning från grusvägar måste också stå tillhaka. 

Den beskrivna inriktningen vid nuvarande anslagsnivå gör det trots allt 

möjligt att upprätthålla en sådan vägstandard på det högtrafikerade vägnä

tet att de trafikpolitiska målen. som vägverket tolkar dem, i stort sett 

uppfylls pa detta vägnät och de totala transportkostnaderna minimeras. 

Vägstandarden kommer för vägar med trafik över 2 000 fordon per dygn 
att på kort sikt vara oföriindrad. På detta vägniit som motsvarar 13 '% av 

det totala stats vägnätet utförs 67 % av det totala trafikarbetet. Belägg

ningsstandarden kommer dock att sänkas för vägar med upp till 4 000 

fordon per dygn. Detta innebär att för vägar med under 2 000 fordon per 

dygn kommer vinterväg- och barmarksviighållningen att få lägre standard. 

Dessutom minskar trafiksäkerhetsåtgärderna och beläggningen av grusvä-

gar. 

Den verksamhet som kan bedrivas med nuvarande anslagsnivå karakte

riseras av att vägverket i första hand eftersträvar att vidmakthålla vägstan

darden och höja trafiksäkerheten på det högtrafikerade vägnätet. Detta 

leder till att serviceåtgärder samt vissa underhållsåtgiirder på det lågtrafi

kerade vägnätet får hållas på en miniminivå. Den nuvarande anslagsnivån 

ger också en fortsatt försämring av framför allt lågtrafikerade belagda 

vägar men även av hroar genom att uppkomna skador inte kan åtgärdas i 

den takt som är nödvändigt för att klara vidmakthållandemålet. En ökning 

av anslaget i enlighet med vidmakthållandenivån skulle ge betydande sam

hällsekonomiska effekter. Den infrastruktur som har byggts upp i Sverige i 

form av vägar är en viktig förutsättning för näringslivets tillväxt och 

samhällets utveckling. Detta måste leda till att vägarna underhålls så att 

näringslivets och medborgarnas krav på transporter kan tillgodoses. Där

för måste driftåtgärder prioriteras. Med den nuvarande anslagsnivån klarar 

inte vägverket att hålla den servicenivå som krävs eller att bibehålla 

vägarnas tillstånd. Vägnätet har under en följd av år försämrats och nuva

rande anslagsnivå leder till en fortsatt försämring. Vägverket äskar därför 

är 1985 ett anslag om 4200 milj. kr. till drift av statliga vägar. 
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Fiiredrt1Ka11de11s 1!1:crl'iiKa11de11 

Med hiinvisning till vad jag anfört i det föreg[iende beräknar jag kost

nadsramen för statliga drift verksamheten år 1985 till 3 734 milj. kr. För 

anskaffning av anläggningstillgångar beräknar jag 2'!.7 milj. kr. Förslaget 

innebär en ökning av anslaget för nästa budgetår med 436 milj. kr. till totalt 

3961 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften 

beriiknas i stort fördela sig under år 1985. Sammanställningen visar iiven 

de ungefärliga kostnaderna för år 1984 (milj. kr.). 

Plan 1984 1985 

Föredraganden 

Central administration 49,0 51.0 
Regional administration 68,0 71,0 
Servicearbeten 1536,0 1672.0 
Underh~illsarbeten I 310.0 1480,0 
Fiirbätt ringsarbetcn 375,0 400.0 
Anliiggningstillgangar 187,0 227.0 

Summa anslag 3 525,0 3961,0 

Kostnadsramen för anslaget Drift av statliga viigar innefattar inte inves

teringar i anläggningstillg<'l.ngar. Kostnadsramarna för år 1985 för anslagen 

Drift av statliga vägar resp. Byggande av statliga viigar bör i princip 

bestämmas till samma belopp som anslagen. Det bör ingå i regeringens 

befogenheter att i den m?m arbetsmarknadsliiget. kravet på ändamålsenlig 

planering av verksamheten eller andra skäl motiverar det, bemyndiga 

viigverket att under år 1984 resp. år 1985 jiimka de föreskrivna kostnadsra

marna för dessa år. t. ex. genom att undt:r andra halvi'tret 1984 i förviig ta i 

anspråk behövliga belopp av de medel under de kakndenlrsberäknade 

anslagen. som anvisas för verksamhetsåret 1985. 

Jag har beräknat 227 milj. kr. för investeringar i anliiggningstillgiingar. 

Jag har därvid beriiknat IOmilj. kr. för anskaffning av bordsdatorer och 

ord- och textbehandlingsutrustning. Viigverket bör genom lämpligt av

vägda beställningsbemyndiganden ges möjlighet att anskaffa de olika an

läggningstillgångarna så ekonomiskt som möjligt. Mot bakgrund av de av 

mig förordade investeringarna anser jag att en lämplig nivå för beställ

ningsbemyndigandet är 120 milj. kr. för åren 1985. 1986 och 1987 i 1985 års · 

beräknade prisnivå. För år 1987 behöver verket erhålla ett nytt beställ

ningsbemymligande på 90 milj. kr. Därmed sker en höjning av tidigare 

lämnade bemyndiganden för år 1987 med 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

I. att medge att vägverket lämnas de beställningsbemyndiganden 

som jag förordat i det föregående 

2. att till Drift av .1·tatliKa 1·iiKar för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag på 3 961 000 000 kr. 
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3. att medge att regeringen vid behov när allmän väg övergår till 

enskild väghållning får låta vägverket överföra medel motsvaran

de gällande statsbidrag mellan c!etta anslag och anslaget B 6. 

Bidrag till drift av enskilda vägar. 

4. att godkänna att jämkning av kostnadsramar för åren 1984 och 

1985 får ske i enlighet med det sagda. 

8 3. Byggande a\' statliga vägar 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1346260000 

900 000 000 

900000000 

Reservation 1651 380000 

Från anslaget betalas vägverkets kostnader för byggande av statliga 

vägar samt vissa förbättringsarbeten. Fr. o. m. är 1984 lämnas från anslaget 

bidrag till cykelleder m. m. i icke väghållande kommuner. Bidragsgivning

en regleras genom förordningen ( 1979:627) om statsbidrag för cykelleder 

samt anordningar och åtgärder som främjar viss busstrafik (ändrad senast 

1982:854). 

\!iigverket 

I februari 1983 beslöt regeringen förordning (VVFS 1983: OJ) om flerårs

planer och fördelningsplan som rör väg- och gatuhållning. I förordningen 

anges att vid prioritering av byggnadsobjekt som kan komma i fråga i 

flerårsplanerna eller fördelningsplanen skall särskilt beaktas möjligheterna 

att vidta åtgärder som 

I. underlättar jord- och skogsbrukets samt industrins transporter, såsom 
åtgärder för att minska trafikinskränkningar vid tjällossning, 

" förbättrar trafiksäkerheten. 
3. förbättrar den kollektiva trafikstandarden, 
4. innebär väsentligt minskade driftkostnader för vägar och gator. 
5. innebär ersättning av större väganordningar. såsom ombyggnad och 

förbättring av broar. 

Förordningen innehåller även planeringsramar för upprättandet av ller

årsplanerna. Ramarna, som anges i löpande priser. är så dimensionerade 

att väg- och gatubyggande som kan komma att utföras av sysselsättnings

politiska skäl i huvudsak kan inrymmas i planerna. 

De vägbyggnadsobjekt av olika slag som åte1finns i de upprättade lkr

årsplanerna motiveras starkt av trafikanternas och näringslivets krav. 

Dessutom utgör de ofta en förutsättning för fortsatt samhällsutbyggnad 

och en effektiv markanvändning. Vägverkets beräkningar visar att viigbyg

gandet ger god samhällsekonomisk avkastning. inklusive förbättringar i 

miljön och markanvändningen samt positiva regionalpolitiska effekter. 

4 Rib·Jagcn 1983!/J.I. I sam/. Nr 1110. Bilaga 8 
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Genomförande av dessa objekt innebär dessutom ett betydande tillskott till 

syssdsättningen av såväl arbetskraft som maskiner och påverkar inte 

nämnvärt landets importkostnader. 

Flerårsplanerna innehåller många angelägna vägbyggnadsobjekt som 

nya ge11omfarter och förbifarter vilka har stor betydelse för miljön i tätor

ter samt för att öka trafiksäkerheten och sänka transportkostnaderna. 

Planerna innehåller även förstärkningsåtgärder och beläggning på vägav

snitt med permanent eller periodvis lägre tillåtet axel-/boggitryck än 10/16 

lon. Andra åtgärder är ombyggnad av låga vägportar, smala broar. trånga 

välskäl etc. Hinder av angivet slag tvingar den tunga trafiken till omvägs

körningar. vilket fördyrar transporterna. 

Omfattningen av detta mertrafikarbete har beräknats för skogslänen. 

Resultaten som är något osäkra visar att ca 60 miljoner lastbilskilometer 

årligen skulle inbesparas vid llerårsplaneperiodens slut. De minskade tra

fikarbetet innebär besparingar i fråga om fordons- och tidskostnader. Be

sparingarna uppgår årligen till 20 milj. kr. Noteras bör att indirekta skatter 

o. dyl. inte räknats in. 
Den årliga olycksreduktionen i riket på stats vägnätet. jämfört med om 

inga åtgärder vidtas, beräknas uppgå till I 200 polisrapporterade olyckor. 
Kostnaden för en trafikolycka med genomsnittlig svårighetsgrad på stats
vägnätct är 280 000 kronor i 1984 års kostnadsnivå. 1 värdet ingår kostna

der för produktionsbortfall. administration. egendomsskador samt vård

kostnader. Dessutom ingår bl. a. sveda och värk genom det s. k. human

värdc.:t. Värdet för olycksreduktionen uppgår till 336 milj. kr. per år. 

På riksvägar beräknas antalet polisrapporterade olyckor minska med 

850. Motsvarande tal på länsvägar är 350 olyckor. Till redovisade minsk

ningar av antalet trafikolyckor skall läggas effekter av trafiksäkerhetsfräm

jandc åtgärder som vidtas inom driftverksamhelen. 

Verket hemställer om elt anslag på I 450 milj. kr. för budgetåret 1984/85 

avseende verksamheten under år 1985. En närmare redovisning av.verkets 

försl<ig har famnats i det föregående. 

Fiiredrai;a11tiens c)1·ervii,;a11den 

Med hänvisning till vad jag anförde tidigare i fråga om vägbyggandet 

förordar jag alt kostnadsramen för år 1985 bestäms till 900 milj. kr. och att 

anslag begiirs med samma belopp. 

I det följande redovisas hur kostnaderna för vägbyggandet beräknas i 

stort fördela sig under är 1985 (milj. kr.). 
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Plan 

Central administration 
Regional administration 
l:lyggamk av riksvägar 
Byggande av länsvägar 
Bidrag till cykelleder m. m. 
Utrednings- och utvecklings-

verksamhet 

1985 

Föredraganden 

59,0 
41,0 

565,0 
210.0 

10,0 

15,0 

900,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag på 900000000 kr. 

B 4. Bidrag till drift a\' kommunala vägar och gator 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag* 

1984/85 Förslag 

450550000 

I 020800 000 

698000000 

* Avser båda ären 1983 och 1984 

Reservation I 098000 

Från anslaget lämnas driftbidrag till statskommunvägar och väg- och 

gatuanläggningar för kollektiv persontrafik i mån av tillgång på medel med 

95 % av det belopp som kostnaden för driften beräknas till. Bidragsunder

laget ~kall grundas på normkostnader för olika typer av driftåtgärder. 

Normkostnaderna bestäms av vägverket efter samråd med Svenska kom

munförbundet. Bidragsgivningen regleras genom förordningen 0982:853) 

om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m. 

\iiigverket 

Vägverkets högsta resp. lägsta alternativ uppgår till 725 milj. kr. resp. 

653 milj. kr. Verket hemställer att det högsta alternativet anvisas som 

anslag för bidragsåret 1985. 

Fiiredragu 11de11s ö1·{·n·iigande11 

Jag beräknar medelsbehovet till 698,0 milj. kr. 

Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt. 

Plan 1984. 1985 
milj.kr. 

Central och regional 
administration 1.8 1.9 
Bidragsbelopp 568,5 6%.1 

570,3 698,0 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till drift av kommunala viigar och gator för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 698000000 kr. 

B 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

327900000 

340000000 

340000000 

Reservation 319400000 

Från detta anslag lämnas från och med år 1984. i mån av tillgång på 

medel, bidrag med 70% av kostnaderna till byggande av statskommunvä

gar, cykelleder och väg- eller gatuanliiggningar för kollektiv persontrafik. 

Till byggande av spårnnläggningar för lokal kollektiv persontrafik utgår 

bidrag med 50 'ft:, av kostnaderna. Särskilda bidrag till större byggnadsob

jekt utgår enligt av vägverket fastställd fördelningsplan för tio år. Fördel

ningsplanen skall förnyas vart femte år. Till mindre anläggningar, cykel

leder m. m. lämnas generella (schablon-) bidrag. Bidragsgivningen regleras 

genom föronlningen ( 1982:853) om statsbidrag till väg- m;h gatuhållning 

m.m. 

Viigverket 

I februari 1983 utfärdade regeringen direktiv för upprättandet av planer

na i förordning om flerårsplaner och fördelningsplan som rör väg- och 

gatuhållning. I förordningen anges att vid prioritering av byggnadsobjekt 

som kan komma i fråga i flerårsplanerna eller fördelningsplanen skall 

särskilt beaktas möjligheterna att vidta åtgärder som 

I. underlättar jord- och skogsbrukets samt industrin~ transporter. så-

som åtgärder för att minska trafikinskriinkningar vid tjiillossning. 

,., förbättrar trafiksäkerheten, 

3. förbiittrar den kollektiva trafikstandarden. 

4. innebiir viisentligt minskade driftkostnader för vägar och gator. 

5. innebiir ersättning av större väganordningar. såsom ombyggnad och 

förbiittring av broar. 

Förordningen innehiiller iivcn plani::ringsramar för uppriittandet av. tler

tirs- och fördelningsplanerna. Ramarna, som anges i löpande priser. är så 

dirm:nsionerade att väg- och gatubyggande som kan komma att utföras av 

sysselsiittningspolitiska skiil i huvudsak kan inrymmas i planerna. 

Fiir byggande av statskommunviigar utgår bidrag i m~lll av tillgång pt1 

medel enligt faststiilld fördelningsplan. Denna uppriittas för en tioårsperiod 

od1 revideras vart femte {1r. Under är 1983 har fördelnings plan för byggan

de av st al skommt111viig<1r avseende perioden 1984- 1993 fast stiillt s. 
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Vid en mcdelstilldclning enligt förordningen om flerårs- och fördelnings" 

planer (450 milj. kr. 1985) erhålls följande effekter vid fördelningsplanepe

riodens slut i 1984 års kostnadsnivå. · 

Antalet trafikolyckor förväntas minska med ca 950 per år. Den genom

snittliga svårighetsgraden för trafikolyckor på statskommunvägar är mind

re än på statsvägar och en olycka värderas till 170000 kr. i genomsnitt. 

Värdet på olycksreduktionen uppgår till 160 milj. kr. 

Effekterna av minskade tids- och fordonskostnader beräknas uppgå till 

250 milj. kr. Miljöeffekterna är stora vid tätortsobjekt. Antalet personer 

störda av buller bedöms minska med ca 5 000 och antalet berörda av 

barriiireffekter med ca 30 000. Till dessa effekter ska läggas effekten av 

förbättrad markanvändning i tätorterna. 

Vägverket anger i sin anslagsframställning två planeringsnivåer. 450 

resp. 370 milj. kr.. för byggandet av statskommunvägar. Verkets förslag 

innebär ett anslag på 450 milj. kr. för budgetåret 1984/85 (verksamhetsåret 

1985). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört om byggandeverksamheten 

förordar jag ett anslag på 340 milj. kr. för verksamhetsåret 1985. Jag 

kommer senare att föreslå vissa åtgärder för att främja kollektivtrafiken. 

Fr. o. m. bidragsåret 1985 föreslår jag förändrade bidragsregler till kollek

tivtrafikinvesteringar. Förbrukningen beräknas då fördela sig på ungefär 

följande sätt (milj. kr.). 

Bidragsår 

Plan 

Central och regional administration 
Generellt bidrag 
Särskilt bidr;1g 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1985 

11.5 
70.0 

258.5 

340,0 

att till Bidrag till byggande m· kommunala vägar och gator för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 340000000 

kr. 
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B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag* 

1984/85 Förslag 

271185000 

540500000 

266500000 

* A vscr båda åren 1983 och 1984 

Reservation 23575000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskilda vägar enligt förord

ningen (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag utgår till 

sådan väg som inte är av ringa längd under förutsättning att kostnaderna 

för vägen är skäliga med hänsyn till nyttan av den. I övrigt baseras 

bidragsgivningen på vägens användningssätt. användare och belägenhet. 

Bidrag utgår med 50% av skälig kostnad för väghållningen. Bidrag kan 

beviljas med 65 % under vissa förutsättningar. Från anslaget lämnas även 

bidrag till bl. a. anskaffning av redskap för driften. Bidrag utgår i mån av 

tillgång på medel. 

Viigverket 

Planeringsnivåerna för år I 985 har upprättats enligt riksdagens beslut om 

sänkt bidragsprocent. Planeringsnivå A utgör vidmakthållandenivå och 
baseras på av länsstyrelserna äskade bidrag till särskild drift, nivå B utgår 

från 1984 års anslag som pris- och löneomräknats. 

Förhöjt bidrag har beräknats för samtliga färjeleder i enlighet med nuva

rande ordning. Ett tillgodoseende av trafikutskottets förslag om ett förhöjt 

bidrag till i första hand vägar med kostsam vinterväghållning medför att 

20-40% av vägnätet i Värmlands. Kopparbergs, Gävleborgs. Jämtlands. 

Västerbottens och Norrbottens län beräknas få detta förhöjda bidrag. 

Totalt har förhöjt bidrag beräknats för år 1985 med ca 12 milj. kr. för att 

trygga tillgänglighet till arbete och service, och näringslivets transporter 

främst i glesbygd och bygder med besvärliga transportförhållanden. 

Planeringsnivå A (313 milj. kr.) bygger på de åtgärder som länsstyrelser

na anmält hidragsherättigade för 1983 inom ramen för förväntad medelstill

delning. Planeringsnivån ger möjlighet att vidmakthålla det befintliga stats

bidragsvägnätet så att kapitalförstöring inte sker och si't att framkomlighet 

tryggas. Nyintagning av vägar har beräknats till ca 6 milj. kr. i enlighet med 

intentionerna för sänkning av bidragsprocenten. Härtill kommer ungefär 

lika mycket till upprustning av dessa vägar. 

Planeringsnivå B (275 milj. kr.) ger möjlighet till motsvarande driftverk

samhet som år 1984. Nyintagning av vägar har beräknats till ca 2 milj. kr. 

Härtill kommer ungefär lika mycket till upprustning. 

För att underlätta möjligheterna att ge bidrag i samband med förändring

ar av väghållare begär verket att vid behov få överföra medel från anslaget 

B 1. Drift av statliga vägar till anslaget B 6. Bidrag till drift av enskilda 

vägar m. m. 
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Föredrafiandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om ett nytt differentierat 

bidragssystem förordar jag att anslaget för budgetåret 1984/85. tas upp med 

266,5 milj. kr. Härutöver har jag räknat med att verket behöver ta i anspråk 

13 milj. kr. av reservationen på anslaget. Förbrukningen beräknas fördela 

sig på ungefär följande sätt. 

Bidragsår 

Plan 

Administration och rådgivning 
Bidragsbelopp 
Bidrag till järnvägskorsningar 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1985 

milj. kr. 

19.5 
258.4 

1.6 

279,5 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för ändrad bidrags
givning till drift av enskilda vägar. 

, till Bidrag till drift av enskilda 1·iigar m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 266 500 000 kr. 

B 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

30105000 

30000000 

30000000 

Reservation 27 493000 

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskilda vägar enligt sam

ma regelsystem som gäller för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar 

m. m. med högst 70% av skäliga kostnader. Under vissa förutsättningar 

kan bidraget höjas till högst 85 o/r:. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Vägverket 

Anslaget har under en lång följd av år varit nominellt oförändrat 30 milj. 

kr. Detta har medfört att endast en del av de mest angelägna objekten i 

glcsbygdsområdena kunnat åtgärdas. 

Med nominellt oförändrade anslag framdeles kan endast ett mindre antal 

av de mest angelägna broarna börja byggas under en femårsperiod. Endast 

punktförbättringar bland de allra sämsta vägobjekten på det befintliga 

vägnätet kan bli möjliga. 
Planeringsnivå A innebär ett anslag på 55 milj. kr. och medger att endast 

de sämsta vägobjekten på det befintliga vägn!ltet samt därtill satsningar på 

synnerligen angelägna broobjekt. Med denna planeringsnivå kan 360 syn

nerligen angelägna broobjekt startas under en femårsperiod. 
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Planeringsnivå B (33 milj. kr.) medger endast punktförbättringar bland 

de sämsta vägobjekten på det befintliga \'.ägnätet. 

Föredragandens ö1•en·iiganden 

Jag förordar att anslaget tas upp med oförändrat belopp, dvs. 30 milj. kr. 

för nästa budgetår. 

Bidragsår 

Plan 

Administration och rådgivning 
Hidragsbelopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

1985 

milj. kr. 

7.0 
23.0 

30,0 

att till Bidrag till byggande av enskilda vägar för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag på 30000000 kr. 

B 8. Tjänster till utomstående 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

24450000 

26600000 

28400000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering 

m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsstyrclsen. 

Väg1·erkets anslagsfram.1·tällning 

Verket begär ett anslag på 28 400000 kr. för budgetåret 1984/85 avseende 
verksamheten under år 1985. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1984/85 till 28.4 milj. kr. Anslaget 

kan - som jag anförde tidigare - komma att belastas med vissa lönekost

nader för att vägverket skall kunna vidmakthålla de resurser som behövs 

för att ha beredskap och kompetens för en byggnadsvolym i enlighet med 
tlerårsplanerna för vägbyggandet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1984/85 anvisa ett 
förslagsanslag på 28 400 000 kr. 
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B 9. Vägverket: f"örsvarsuppgiftcr 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10747000 

26250000 

28500000 

Reservation 19496000 

Från anslaget betalas kostnader inom vägverket för planering m. m. 

samt investeringar inom det ekonomiska försvaret. Detta anslag är ett 

kalenderårsanslag och avser framförliggande kalenderår. Anslaget avser 

således år 1985. Vägverket begär i sin högsta planeringsnivf1 ett anslag på 

28.6 milj. kr. för nästa budgetår. 

Delposten Fiirs\"{/rsuppg(fter, driji under irnslaget omfattar den verk

samhet som skall tillgodose totalförsvarets krav på väghållning under 

beredskapstillstånd och krig och den plirnläggning i fred som erfordras 

härför. 

Vägverkets långsiktiga beredskapsplanliiggning inom det ekonomiska 

försvarets ram ställer ökade krav på planeringsinsatser på central och 

regional nivå. En vidareutveckling och samordning av planläggningsarbc

tet inom totalförsvaret kommer att genomföras. Försvarsutbildning av 

verkets personal förutsätts kunna pågå i oförändrad omfattning under 

planeringsperioden. 

Delposten Försl'arsuppgijier. investeringar under anslaget omfattar an

skaffning av reservbromateriel och reservdelar för verkets färjor. fordon 

och maskiner. 

Fiiredragandens iiverviiganden 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag anmält bl. a. pro

gramplanen för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn på 

delprogrammet Vägar. Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1984/85 

till 28 500000 kr., dvs. en ökning med 2 250 000 kr. 

Plan Kr. 

Försvarsuppgifter, drift 
Försvarsuppgifter. investeringar 

8000000 
20500000 

28500000 

Vägverket bör genom ett lämpligt avvägt bestiillningsbemyndigande ges 

möjlighet att anskaffa reservbromateriel så ekonomiskt som möjligt. Mot 

bakgrund av de av mig förordade investeringarna anser jag att ett lämpligt 

beställningsbemyndigande för år 1986 är 10 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att vägverket lämnas det beställningsbemyndigande som 

jag förordat i det föregående 

2. att till Vägverket: Försvar.rnppgifter för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett reservationsanslag på 28 500000 kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

Trafiksäkerhets verket är central myndighet för uppgifter rörande trafik

reglering. fordonskontroll, förarutbildning, körkort, bil- och körkortsregi

strering. trafiksäkerhctsinformation och allmänt trafiksäkcrhet_sarbete. 

Verksamheten finansieras genom tre anslag (anslag C 1-C 3). 

För att erhålla en mer funktionell beskrivning av myndighetens verk

samhet har trafiksäkerhetsverket föreslagit nya anslagsbeteckningar för 

anslagen C I och C 2. Enligt min mening bör ändringar ske. Anslag C I :s 

beteckning, Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader. ändras till Tra

fiksäkerhetsverket: Trafik och administration och anslag C 2:s beteckning, 

Trafiksäkerhets verket: U ppdragsverksamhet, ändras till Trafiksiikerhets

verket: Fordon och körkort. 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är centralt 

samordningsorgan för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Föreningen er

håller statsbidrag för sin stadgeenliga verksamhet (anslag C 4). 

I prop. 1981/82:81 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet 

Himnades förslag bl. a. om en under tre år successiv överflyttning av viss 

del av informationsverksamheten från trafiksäkerhetsverket till NTF. 

Riksdagen beslöt (rskr 1981/82:231) i enlighet med framlagt förslag. 

I linje med detta principbeslut har för budgetåren 1982/83 och 1983/84 

sammanlagt 7 milj. kr. överförts från trafiksäkerhetsverket till NTF. 

Vid behandlingen av föregående års budgetprop. ( 1982/83: 100) hänvisa

de trafikutskottet till sit_t tidigare uttalande om informationens stora bety

delse. om vikten av fortsatt stöd åt frivilligorganisationerna och om bety

delsen av trafiksäkerhetsinformation via massmedia. 

Trafiksäkerhetsverket och NTF har regelbundna överläggningar för att 

under tiden för medelsöverflyttningen säkerställa ett effektivt trafiksäker

hctsarhete med beaktande av trafikutskottets önskemål. Som ett resultat 

härav kan ses de omfattande informationsinsatser som man gemensamt 

engagerat sig i inom ramen för Nordiskt trafiksäkerhetsår 1983 (NTÅ-83). 

Tillsammans med rikspolisstyrelsen har man samordnat sina aktiviteter till 

ett basprogram och också gett detta en nordisk prägel. Genom stimulans 

och stöd har frivilligorganisationer förmåtts medverka i rader av aktiviteter 

inte minst på det regionala och lokala planet. Massmediainsatser har 

förekommit i mycket stor utsträckning. Satsningen under året har skett i 

medvetande om informationens stora betydelse för trafiksäkerheten. 

Trafikutskottet har också uttalat att trafiksäkerhetsintressets förankring 

i en bred folkopinion utgör en tillgång som bör tillvaratas för att främja 

ökad trafiksäkerhet och understrukit vikten av att frivilligorganisationerna 

handhar den s.k. pläderande informationen medan trafiksäkerhetsverket 

ansvarar för myndighetsinformationen. 
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I linje med riksdagens beslut förordas nu en tredje och sista övernyttning 

av informationsmedcl från trafiksäkcrhetsvcrkct till NTF. Den fastlagda 

principen - enligt vilken sakinformation ankommer på verket och pläde

rande information på NTF - kommer därmed att bli tillämpad fullt ut. 

Begränsningen och preciseringen av trafiksäkerhetsverkets åligganden 

på informationsområdet. som därmed gäller. ger vägledning för verket och 

NTF vid planering och genomförande av informationsaktiviteter. 

Behovet av en nära samverkan kvarstår dock. Möjligheter till gemen

samma aktiviteter bör utnyttjas. 

Med anledning av riksdagens beslut (TU 1983/84:2, rskr 21) kommer en 

utredning att tillsättas med uppgift att förutsättningslöst studera ekonomis

ka och andra konsekvenser av en ökad samordning av trafiksäkerhetsarbec 

tet. 

C I. Trafiksäkerhetsverket: Trafik och administration 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

31341000* 

29479000* 

23085 000 

• Anslaget Tratikslikerhetsverkct: Förvaltningskostnader 

Trafiksiikerhetsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör. Inom verket finns fyra byråer. nämligen trafik- och informations

byrån. fordonsbyrån. körkortsbyrån och kanslibyrån samt en registerav

delning för bil- och körkortsregistren m. m. För förarprov, fordonsbesikt

ning. informations- och utbildningsuppgiftcr samt tillsyn av efterlevnaden 

av trafikreglerande bestämmelser finns en regional organisation med sju 

distrikt. Till verket är knutet ett råd för registerfrågor. 

Från föreliggande anslag betalas löner och omkostnader för verkets 

styrelse. trafik- och informationsbyrån samt vissa tjänster inom kansli

byrån och den regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader 

för informationsverksamhetcn samt materialundersökningar och utred

ningar. 

Trafiksiikerhetsverkets anslag~framstä/lning 

Trafiksiikerhetsverket fortsätter översynen av tidigare utfärdade före

skrifter och anvisningar. Arbetet syftar till att åstadkomma förenklingar 

och minskad detaljreglering. 

Inom trafikområdet arbetar verket med bl. a. genomförandet av väg

märkesförordningen, åtgärder vid signalreglerade övergångsställen. krite

rier för allmän differentierad hastighetsbegränsning samt försök med mär

ke för rekommenderad maximal hastighet till 30 km/h. 
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Inriktningen för informationsverksamheten har varit att uppnå effekter 

pf\ lång sikt. Verksamheten har bedrivits kontinuerligt och varit koncen

trerad p;! områden som iir särskilt viktiga fnln trafiksiikerhetssynpunkt. 

Verksamhetsområdena är oskyddade trafikanter. bilförare/hilpassagerare 

samt alla trafikanter. 

Mot bakgrund av de positiva effekter som verket sett från genomförd 

övergång till I 000-kronorsanslag för anslagen C 2 och C 3 Merkommer 

verket med förslag till avgiftsfinansicring iiven av anslag C I fr. o. m. bud

getfaet 1984/8.'i. Verksamheterna inom anslag C 1 resp. anslag C2 är i dag 

mycket integrerade med varandra. Verket kan inte se någon artskillnad i 

verksamheterna som skulle motivera olikheter i finansieringen. 

Verket kan inte se någon anledning att göra skillnad mellan finansiering

en av verkets och NTF:s informationsmedel. Trafiksäkcrhetsvcrket åter

kommer därför med förslag om att en trafiksiikerhetsavgift beräknas så att 

den ~ivcn täcker det belopp som riksdagen beslutar anslå som statsbidrag 

till NTF. Verket har heriiknät avgiften till 15 kr. per registrerat fordon. 

Vid bibchftllandc av nuvarande anslagskonstruktion begär trafiksäker-

hetsverket följande höjning av anslaget 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 2489000 kr. 

2. Huvudalternativet innebär en höjning av anslaget med 1 779000 kr. 
Huvudalternativet ingår som del i en rullande plan som innebär en real 

reducering av anslaget med l()l;f under den framförliggande femårsperi

oden. 

Huvudalternativet kan uppnås genom dels en indragning av tre tjänster. 

dels en minskning av expensmedel och dels en reducering av informations

medel. 

Av de ifrågavarande tjänsterna är en placerad vid trafiksektionen och 

två i distriktsorganisationen. 

3. För sin informationsverksamhet beräknar traliksäkerhetsverket ett 

ytterligare medclsbehov av 6000000 kr. Den utökade informationsverk

samhetcn gäller huvudsakligen områdena barn och skola. bilbälte och 

gällande trafikregler. 

Fiiredrngamlens ii1 ·en·iiganden 

Anslagsform och budgetförslag 

Förslag om avgiftsfinansiering av verksamheten under detta anslag har 

tidigare avvisats. Vad trafiksäkerhets verket redovisar i sitt nya förslag ger 

enligt min mening ej anledning till någon ändring. Trafiksäkerhetsverkets 

kostnader bör även fortsättningsvis täckas med ett förslagsanslag med 

angiven utgiftsstat. Den avgift på 10 kr. som sedan den I januari 1982 tas ut 

tillsammans med registerhållningsavgiften bör liksom nu tillföras en in

komsttitel. 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten beräknas med utgångs

punkt i det s. k. huvudalternativet. Jag har därvid efter samråd med stats-
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rådet Göransson räknat in 90000 kr. för all tillgodose det behov som 

föreligger av särskilda insatser för översyn av traliksäkerhetsverkets ar

kivvård m. m. Översynen skall ske i samverkan med riksarkivet. 

I enlighet med riksdagens tidigare beslut om successiv överflyttning av 

delar av trafiksäkerhetsverkels informationsverksamhet till NTF och om

fördelning av medel härför bör för budgetåret 1984/85 8,0 milj. kr. föras 

över från trafiksäkerhets verket till NTF. Verket får därigenom 4.5 milj. kr. 

för sin informationsverksamhet. som fortsättningsvis inriktas på sakinfor

mation. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Informations verksamhet 
Materialundersökningar, 

utredningar m. m. 
Övriga utgifter 

U ppbördsmcdel 

Ersiillning för uppdrag 

Anpassn~ng av organisationen 

1983/84 
1000-tal 
kr. 

63 

13 650 
!10966) 

I 853 
11600 

2 375 
2 

29480 

29479 

lkräknad ändring 1984/85 

Trafiksäker- Huvud- Före-
hetsvcrket alternativ dragande 

3 3 

+ 691 + 241 + 349 
(+ 453) (+ 33J (+ 123) 
+ 182 + 182 + 182 
+7450 +1190 -7100 

+ 166 + 166 + 175 
0 () () 

+8489 +1779 ~6394 

() 0 () 

+84119 +1779 ~6394 

Inom trafiksäkerhetsvc.:rkets infnrmationsadministration är antalet tjäns

ter 18 - 11 vid informationssekticnen inom trafik-: och informationsbyrån 

vid centralförval_tningen i Borlänge samt sju i distriktsorganisationen. 

I prop. ( 1981/82:81 J om riktlinjer för det framtida traliksäkerhetsarbetet 

m. m. framfördes att överförandet av en stor del av verkets informations

verksamhet till NTF borde leda till en personalbesparing på informations

sektionen. Man bedömde också att överföringen kunde ge anledning för 

trafiksäkcrhetsverket all pröva om ändringar borde göras i verkets regio

nala informationssystem. 

I och med att det tredje öch sista steget nu tas i den successiva medels

övcrföringen från tratiksiikerhetsverket till NTF måste organisationsför

iindringarna fastläggas. 

En indragning bör ske av fem tjänster vid informationssektionen samt de 

sju tjänsterna som informationssckreterare i distriktsorganisationcn 

fr. o. m. ing<lngen av budgetåret 1986/87. 
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I distriktsorganisationen finns sju skolkonsulenter som svarar för kon

takterna i tratiksäkerhetsfrågor med skolorna inom respektive distrikt. 

Nägon ändring i skolkonsulentverksamheten är inte påkallad. 

Jag har för avsikt att föreslå regeringen att besluta om den av mig 

angivna organisationsändringen. 

Hemstiillan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen, 

föreslår riksdagen 

att till Trafiksiikerhet.1·1'crkct: Trnfik och administrntion för budget

firet 1984/85 anvisa ett förslagsanslag på '.!3 085 000 kr. 

C 2. Trafiksäkcrhctsvcrkct: Fordon och körkort 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

I 000* 

I 000* 

I 000 
" Anslagel Traliksiikerhe1sverke1: Uppdragsverksamhel 

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för fordonsbyrån, 

körkortsbyrån samt de delar av kanslibyrån och den regionala organisatio

nen som inte betalas från anslag C I. Förarprov och fordonsinspektion är 

de största verksamhetsgrenarna. 

Inkomster genom avgifter knutna till verksamheten tillförs tratiksäker

hetsverket. 

Trafiks ii k e rh e ts1 ·e rk e t s a 11sIag.1fra1n.1·IiiII11i11 g 

Uppdatering och aktualisering av gällande föreskrifter pågår inom for

donsområdet. Meddelade föreskrifter anpassas i görligaste mån till mot

svarande utländska bestämmelser och standard så att tekniska handelshin

der och andra obgenheter undviks. Verket deltar i betydande utstriickning 

i det internationella bestämmelsearbetet. 

Genom verkets regionala organisation görs flygande inspektion. inspek

tion av begagnade bilar hos bilhandlare. teknisk undersökning av fordon 

som varit inblandade i trafikolyckor samt bedömning av handikappades 

behov av särskild fordonsutrustning. 

Arbetet med att utveckla de praktiska och teoretiska förarproven fort

sätter. Vidare bedrivs en omfattande provförrättning. Under budgetåret 

1982/83 har avlagts 237000 förarprov och 4000 prov för traktorkort. Jäm

fört med föregående budgetår har antalet förarprov stigit med 7 %. För att 

ersiilta inträffad och förväntad personalavgång samt anpassa organisatio

nens storlek till ökningen på förarprovssidan har en utbildning av 15 nya 

förarprövare påbö1jats. 
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I sin anslagsframställning redovisar trafiksiikerhetsverket resullatut

vecklingen inom förarprovs- och fordonsverksamheten. Redovisningen 

har senare kompletterats i samband med verkets årliga taxeöversyn. Ver

ket beräknar överskott för innevarande och nästkommande budgetår. De 

för år 1982 fastställda avgifterna har kunnat gälla även under år 1983. För 

1984 har verket hemställt om en avgiftshöjning på i genomsnitt 11/(:. 

Föredragandens ö1·en•iiganden 

Antalet förarprov har överstigit tidigare framlagt underlag för taxeberäk

ning. Detta gör att trafiksäkerhets verkets inkomster blivit större än beräk

nat. Vidare har verket fått extraordinära inkomster p. g. a. att antalet 

ansökningar om utbyte till körkort med C-behörighet med stöd av intyg 

blivit större än beräknat. Det ackumulerade överskottet vid utg~mgen av 

budgetäret 1983/84 uppskattas till 38,3 milj. kr. I likhet med föregående 

budgetår bör den del av överskottet som är att hänföra till prognosernas 

avvikelser inlevereras till staten. Jag kommer att föreslr1 regeringen att 

trafiksäkerhetsverket skall inleverera 15,0 milj. kr. 

Trafiksäkerhetsverkets begränsade kostnadsut veckling gör det möjligt 

att under 1984 hålla taxorna på oförändrad nivå. 

1983/84 1984/85 
milj. kr. milj. kr. 

Inkomster 

Förarprov 58.1 48,l 
Fordon 17.9 18,2 
Övrigt 6,2 5 .3 

82,2 71,6 

Utgifter 

Förarprov 51,2 55.6 
Fordon 12,8 13,9 
Övrigt 2,3 2.0 

66,3 71,5 

Resultat +15,9 +O,I 

Särskild inleverans 8,5 15,0 

Ackumulerat resultat 38,3 23,4 

Jag hemstmler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trajiksiikerhef.\'verket: Fordon och körkort för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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C 3. Trafiksäkerhetsvcrket: Bil- och körkortsrcgister m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 
I 000 

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för traliksäkerhetsver

kets registeravdelning. Verksamheten är indelad i områdena j(1rdon, kör

kort, uppdrag och skyltar. 

I verksamhetsområdet .fi>rdon ingår bl. a. registrering av fordon och 

registerhållning av ägardata och fordonsuppgifter. En stor del av verksam

heten gäller uppbörd av vägtrafikskatt. 

Verksamhetsområdet körkort omfattar tillståndsprövning, förnyelse el

ler utbyte samt tillverkning av körkort. Vidare ingår registerhållning av 

uppgifter om körkortshavarc. 

Verksamhetsområdet uppdrax består av funktionerna informationsuttag 

och parkeringsanmärkningar. Information kan tas ur registren på magnet

band, lista eller etiketter eller genom anslutning av textskärm eller telex. 

Verksamheten bedrivs på kommersiella grunder. 

Park_eringsanrriärkningssystemet administreras av traliksäkerhetsverkct 

som uppbär och redovisar felparkeringsavgifter och överliimnar obetalda 

ärenden till kronofogdemyndighet för indrivning. 

Verksamhetsområdet .l'kyltar omfa11ar tillverkning och distribution av 

registrerings-. saluvagns- och exportvagnsskyltar samt provisorisk~ skyl
tar. · 

Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna för bil- och kör

kortsregistrering, framställning och distribution av körkort, registrerings

skyltar m. m. täcks av registerhållnings- och skyltavgifter samt av särskil

da avgifter för körkort. För alt täcka kostnaderna för uppbörd av vägtrafik

sk&tt får verket också avräkna ~tt _visst antal kronor per fordonsskatt. En 

del av inkomsterna skall täcka kostnaderna vid länsstyrelsernas bil- och 

körkorts register. 

Tmjiksiikerhets1·erke/.\' a11slaglfra111stiillni11g 

Inom verket sker en översyn av de större rutinerna vad gäller registre

ring och avställning av fordon samt kontrollmärkessystemet. 

Under 1983 har det s. k. tioårsutbytet av körkort påbör:iats. Vidtagna 

rationaliseringar i körkortsrutinerna förbilligar verksamheten för både tra

fiksäkerhetsverket och posten och medför lägre körkortsavgifter för all

mänheten. 

En ökning sker av informacionsullagen ur registren. Det giiller till över

vägande del abonnemangsuttag och frågeverk_samhet via terminalanslut

ningar. Verksamheten som sker på kommersiella grunder beräknas ge 

ökade inkomster som gör det möjligt för verket att hålla nere registerhåll

nings- och körkortsavgifterna. 
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För parkeringsanmärkningar kommer nuvarande system för utfärdande, 

betalning 1Jch redovisning att ses över med syfte att åstadkomma en 

säkrare datafångst, färre invändningar från allmänheten samt större förstå

else för systemet. 

I sin anslagsframställning för budgetåret l984/85 redovisar trafiksäker

hetsverket inkomst- och resultatutveckling. Redovisningen har senare 

kompletterats i samband med verkets årliga taxeöversyn. För 1984 har 

verket hemställt om en avgiftsökning på i genomsnitt 4,5 %. 

De avgifter som tas ut för bil- od1 körkortsregisterområdct skall i första 

hand täcka trafiksäkcrhetsverkets och länsstyrelsernas kostnader. Vidare 

inlevereras till statsverket 3 % av inkomsterna under anslaget för an täcka 

vissa övriga verksamhetsanknutna kostnader inom statsförvaltningen. 

Enligt trafiksäkerhetsverkets bedömning bör det befintliga skalskyddet 

.~:.ring det centrala datorsystemet förbättras genom att glaskrossningsdetek

~.1~rer installeras. Likaså bedöms viss försliten utrustning behöva ersättas 

ei~h kompletteras. Verket beräknar investeringarna till 3,0 milj. kr. 

I 

Fä. redragandens iil'erl'iiga11de11 

E\udgctåret 1982/83 ändrades konstrui<tionen för detta anslag. Ändringen 

mc< Iförde bl. a. att ränteinkomster från inbetalda avgifter kom att tillföras 

traf: iksäkerhetsverket. Som jag nämnde vid genomgången av anslag C 2 har 

ock!;å fler förarprov och fler utbyten till körkort med C-behörighet skett än 

berä,lmat. Detta har inneburit ökade inkomster för trafiksäkerhetsverket 

utan att utgift~rna stigit i motsvarande omfattning. 

Lik.aså har mqtorfordonsbeståndet kommit att överstiga de prognoser 

som !: ällarule a.vgifter beräknats utifrån. Ökningen har medfört större in-. . ~ . 
koms t•~r .~,n verket räknat med. 

Ocr. <Kk,u,1.l}ulerad.e ,överskottet vid slutet av budgetåret 1983/84 uppskat-

ta~ till 94, I milj. kr. · 

De delar av över~kcittct som beror p[1 den ändrade anslagskonstruk

tione11 samt prognosernas avvikelser bör tillföras staten. Jag kommer att 

föres! å regering~n att trafiksäkerhets verket skall inleverera 50.0 milj. kr. 

:'i Riksdugen 1983/8./. I sam/. Nr /00. Bilaga li 
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1983/84 1984/85 
milj. kr. milj. kr. 

Inkomster 

Fordon 220,3 ·226.6 
Körkori 75,6 98,2 
Uppdrag 24.8 22.7 
Skyltar 16.7 19.2 
Övrigt 10,9 8,6 

348,3 375,3 

Utgifter vid trafiksäkerhetS\'erket 

Fordon 101,2 112,5 
Körkort 58.7 90.3 
Uppdrag 13,5 14,6 
S.kyltar 24.4 23,6 
Ovrigt 10,I 11.0 

207,9 252,0 

Inleverans för täckande av länsstyrelsernas kostnader 105,0 113,0 

Resultat +35,4 +10,3 

Sär~kild inleverans 50,0 

Ackumulerat resultat 94,2 54,5 

Totala kostnaden för verksamheten beräknas för budgetåret 1984/85 

uppgå till 365 milj. kr. varav 113 milj. kr. avser kostnader vid länsstyrelser

na. Avgifterna för registerhållning, körkort, skyltar m. m. skall tillsam

mans med avräknat belopp för uppbörd av fordonsskatt täcka kostna

derna. Med nuvarande avgifter uppskattas inkomsterna till 376 milj. kr. 

under budgetåret. 

Trafiksäkerhetsverkets behov av investeringar kan klaras med hjälp av 

tillgängliga likvida medel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Trajiksiikerhets\'erket: Bil- och körkortsregister m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

C 4. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

8923000 

l3 700000 

25 800000 

Nario11a(li"ireni11gen för trafiksäkerhetens främjande ( NTFJ 

NTF är en ideell förening med övergripande målsättning att öka trafiksä

kerheten främst genom utbildning och information. NTF som riksorganisa

tion organiserar och leder det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet och stöder de 

n:gilrnala o-:h lokala tr;;liksiikerhetsorgancn. I samverkan med sina med-
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lcmsorganisationer arbetar NTF för att öka de frivilliga krafterna inom 

trafiksäkerhetsarbetet. 

Medlemmar i NTF är. 72 riksorganisationer, 24 länsförbund för trafiksä

kerhet samt trafiksäkerhetsföreningarna i Stockholm, Göteborg och. 

Malmö. 

NTF:s beslutande organ är årsmöte, överstyrelse och arbetsutskott. 

Ordföranden i NTF:s överstyrelse och ersättare för denne utses av rege

ringen, styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet. Regeringen utser 

också en av föreningens revisorer och ersättare för denne. NTF:s kansli är 

under verkställande direktören organiserat på ett VD-sekretariat och fem 

avdelningar - en fält- och informationsavdelning, en barn-, ungdoms- och 

utbildningsavdelning, en produktions- och försäljningsavdelning, en yrkes

trafikavdelning och en administrativ avdelning. 

NTF har genom sina medlemsorganisationer och länsförbund och de 

lokala trafiksäkerhetsorganen ett omfattande kontaktnät och har härige
nom goda möjligheter att nå ut till de enskilda trafikanterna. En av NTF:s 

viktigaste arbetsuppgifter är att samordna, stimulera och stödja det frivilli
g.a trafiksäkerhetsarbetet. 

NTF arbetar efter en rullande treårsplan. Den långsiktiga verksamheten 

i form av bl. a. Barnens Trafikklubb, verksamhet för barn och ungdom, 

fortbildning, materialproduktion och stödet till det regionala trafiksäker

hetsarbetet utgör en omfattande del. Därutöver genomförs särskilda kam

panjer och aktiviteter. För att skapa ytterligare resurser till kampanjer och 

aktiviteter genomförs dessa ibland som samarbetsprojekt. 
Basen i NTF: s trafiksäkerhetsarbete är de frivilliginsatser som görs 

regionalt och lokalt. En betydande del av de nuvarande resurserna går 

också till att stödja den verksamheten. NTF arbetar för och skall fortsätta 

att arbeta för att landsting och kommuner i ökad utsträckning skall engage

ras i oc.h stödja denna verksamhet. 

NTF har inom ramen för treårsplanen en flexibilitet för att kunna göra 

omprioriteringar och möta olika krav som kan komma att ställas på organi

sationen och motiveras på grund av förändringar i trafiksäkerhetssitua

tionen. 

Genom riksdagens beslut om en omfördelning av informationsmedel 

från TSV till NTF far NTF ett betydligt utökat ansvarsområde och större 

krav kommer att ställas på NTF. NTF anpassar efter hand organisation 

och arbetsformer för att möta dessa krav. 

NTF tar f. n. fram en mer utvecklad informations- och långtidsplan. Som 

ett led i detta arbete har en studie över NTF:s verksamhetside, verksam

hetsinriktning och verksamhetsformer färdigställts. 

Inför budgetåret 1984/85 hemställer NTF om medel för en betydande 

utökning av verksamheten. 

Detta görs i enlighet med riksdagens beslut att ansvaret för den pläde

rande trafiksäkerhetsinformationen skall överföras från trafiksäkerhcts

verket till NTF. 
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Under perioden planeras en förstärkning och ökning av verksamheten 

särskilt vad avser barn i trafiken, verksamhet riktad till ungdom och stödet 

till det regionala och lokala trafiksäkerhetsarbetct. 

NTF begär för budgetåret 1984/85 en ökning av statsanslaget med 9,8 

milj. kr. Detta skall ses mot bakgrund av riksdagsbeslutet och att budget

året 1984/85 är det sista året i den treåriga överföringsperioden. Av belop

pet utgör 1,5 milj. kr. prisomräkning. 

Medelsbehovet för budgetåret 1984/85 redovisas i det följande. 

Intäkter 1984/85 (1000-tal kr.) 

Försäljningsvcrksamhet 
Barnens Trafikklubb 
Bidrag från Försäkrings
branschens Service AB 
Övrigt 

Intäkter totalt 

Kostnader 1984/85 ( 1000-tal kr.) 

Bas verksamhet 
8 300 Regional och lokal 
2 500 verksamhet 

Barn i trafiken 
8 300 Barnens Trafikklubb 

300 Ungdom i trafiken 
Fortbildning 

19400 Förlagsverksamhet 
Y rkestrafik verksamhet 
Effektmätningar 
Övrig verksamhet 

Särskilda aktiviteter 
Bilens inre s~i kerhet 
Unga i trafiken 
Trafiknvkterhet 
Cykel -
Reflexanviindning 
Sommarkampanj 
Äldre i trafiken 

7000 
3 700 
5 500 
1900 
2000 
7800 

600 
700 
300 

3000 
5000 
I 000 
1300 

900 
900 
800 

Kostnader totalt 42 900 

Resultatunderskott exkl. statligt anslag för budgetåret 1984/85 (1000-tal kr.) 23500 

För budgetåret 1983/84 utgår enligt riksdagens beslut ett statsbidrag till 

NTF med 13700000 kr. NTF bedömer att en ökning till 23500000 kr. 

behövs för att täcka kostnaderna under budgetåret 1984185. 

Föredragandens ö1·cn•iiga11den 

Bidraget till NTf bör räknas upp med I, I milj. kr. med hänsyn till 

penningvärdesförändringen. Därutöver bör i enlighet med vad jag tidigare 

framfört 8,0 milj. kr. föras över från trafiksäkerhetsverket till NTF. Det 

ordinarie statsbidraget blir därigenom 22,8 milj. kr. för budgetaret 1984/85. 

I prop. 1981182:81 förutsattes att NTF:s medelsförstärkning skall utnytt

jas främst for vidgade regionala och lokala insatser. Arbetet för att ge di;:n 

regionala organisationen en fastare form och på att få till stånd lokala 

trafiksiikerhetsorgan i alla kommuner borde intensifieras. 

Ett i skilda sammanhang uttalat önskemål iir att det i varje Hinsforbund 

skall finnas minst en hcltidsarbetande trafiksäkerhetskonsulent. 

Den breddade informationsverksamhet som genom medelsöve1i"öringen 

ankommer pil NTf gör det ange!Liget att berörda parter snarast söker lösa 

kL1nsukntfr:°1gan. l'vkd hihehållande av nuvarande ordning - e·nligt vilken 
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länsförbundet anställer konsulent och landstingen i huvudsak svarar för 

finansieringen - bör NTF aktivt verka för att heltidsarbetande konsulenter 

med informationserfarenhet finns i alla liinsförhund. 

Jag noterar i sammanhanget att begränsningen av trafiksäkerhetsverkets 

informationsuppgifter leder till övertalighet av utbildade informatörer 

inom verket. 

Den under ca 10 år nedåtgående trenden på trafikolycksområdet har 

brutits under de senaste två åren. Under 1982 ökade de skadade med 4 % 

under det att antalet dödade fortsatte att gå ned. Minskningen var J %. 

Under 1983 har vi noterat en ökning av såväl skadade som dödade. Olycks

ökningen iir mycket påtaglig i fråga om motorcyklisterna och cyklisterna 

medan antalet skadade förare och passagerare i personbil fortsatt att 

minska. 

Med anledning av den påtalade olycksutvecklingen kallade jag i novem
ber berörda parter på motorcykel- resp. cykelområdet till överliiggningar. 

Under vintern kommer ett handlingsprogram med åtgärder på såväl kort 
som lång sikt att tas fram. 

I programmet skall ingå bl. a. riktad information till berörda trafikantka

tegorier och kompletteringsutbildning för motorcyklisterna med hjälp av 

frivilligorganisationerna. För att snabbt få igång dessa aktiviteter behövs 

extraordinära insatser under budgetåret 1984/85. I det längre perspektivet 

kan önskat resultat uppnås genom omprioriteringar av ordinarie bidrags

medel. 

Jag bedömer att ett engångsbelopp på 3 milj. kr. krävs för de extraordi

nära insatserna. Jag har låtit tillkalla en mindre ledningsgrupp för motorcy

kel- och cykelfrågor med uppgift att leda och samordna arbetet för ökad 

trafiksäkerhet för motorcyklister och cyklister. Det blir gruppens uppgift 

att bl. a. fördela dessa medel. Arbetets uppläggning förutsätter en bred 

medverkan från olika intressenter - inte minst frivilligsidan. 

Det sammanlagda statsbidraget till NTF bör därför fastställas till 

25 800 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ

jande för budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag på 25 800000 kr. 
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D. JÄRNVÄGAR 

Statens järnvägar (SJ) är ett affärsdrivande verk. som bedriver gods- och 

persontrafik på järnväg samt buss- och färjetrafik. I dotterbolagen GDG 

Biltrafik AB. AB Gävle Vagnverkstad. AB Landtransport. ASG AB. AB 

Swedcarrier (f. d. Svenska Lastbil AB). AB Trafikrestauranger samt Nora 

Bergslags Järnvägs AB be(frivs kompletterande verksamhet. Genom be

slut av riksdagen hösten 1982 har SJ den 1 januari 1983 förvärvat hälften av 

aktierna i Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar (TGOJ) 

och kommer att förvärva resterande del av aktierna år 1989. 

D I. Statens järnvägar 

! I 000-tal kronor) lng. be- Anslag Utgift 
hållning 

1982/83 192 771 I 993 200* I 945 100* 
1983184 240900 2 102 100** 2 225 800** 
1984/85 statens järnvägar 117 200 2 345900 2 345°800 

föredraganden I li 200 1898 800 1920000 

·• Inkl. förstärkning av vinterberedskapen. sysselsättningsfrämjande åtgärder 
m.m. 

" Inkl. sysselsättningsfrämjande åtgärder m. m. för sammanlagt 209,8 milj. kr. 

Från anslaget betalas investeringar vid statens järnvägar exkl. investe

ringar inom det ekonomiska försvaret som betalas genom ett särskilt 

anslag D 3. Försvarsinvesteringar vid statens järnvägar. 

SJ:s anslagsframställning 

SJ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 begärt 

- att medel för den planerade investerings verksamheten anvisas inom en 

investeringsram på 2 330 miij. kr. 

- att verket får bemyndigande att träffa finansieringsavtal med EURO

FIMA. alternativt leasingavtal. inom en ram motsvarande 40 milj. kr. 

och att SJ härutöver får leasa sådan rullande materiel som avskiljs för 

viss godskunds trafik enligt transportavtal med kunden 

- att investeringar i ersättningsberättigadejärnvägslinjer på 295,0 milj. kr. 

inte skall tillföras statskapitalet 

- att verket på den del av det ersättningsberättigade järnvägsnätet som 

ligger utanför riksnätet och inlandsbanan får genomföra icke avtalsreg

lerade investeringar för 14,8 milj. kr. 

- att nedsättning av förräntningsplikten för vissa investeringar på Stock

holms Central skall ske i enlighet med avtalet mellan Stockholms läns 
landsting och SJ 
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- att medel för de investeringar i Stockholmsområdet som skall utföras 

enligt avtalet mellan Stockholms läns landsting och SJ ställs till SJ:s · 

förfogande utanför ordinarie investeringsram och med, beträffande fasta 

anläggningar, reducerad förräntningsplikt. SJ hemställer vidare att den 

reducerade förräntningsplikten även skall gälla de 35 milj. kr., som 

regeringen i beslut 1982-12-22 anvisade som del av kostnaden för nytt 

dubbelspår Älvsjö- Flemingsberg 

- att eventuella investeringar för lokal/regional persontrafik Malmö

Ystad, beträffande vilka kapitalkostnaderna ej skall åvila huvudmännen 

i ett kommande avtal, får genomföras samt att dessa medel ej skall 

tillföras stat.skapitafet. 

Den totala invcsteringsomfattningen för budgetåret I 984/85 beräknas 

således av SJ till 2 370 (2 330 + 40) milj. kr. vilket innebär en ökning med 

314 milj. kr. jämfört med det av riksdagen beslutade utrymmet för inneva

rande budgetår. Ökningen utgörs av antagen prisnivåförändring (213 milj. 

kr.) samt en real ökning av investcringsvolymen med 5 % i enlighet med 

strukturplanen för SJ (101 milj. kr.I. Fördelningen på olika objektgrupper 

framgår av tabellen nedan. I det följande redovisas vilka investeringar av 

större betydelse som planeras att genomföras under budgetåret 1984/85. 

Av SJ planerade iUl·esteringar under budgetåret 1984/85 

Objektgrnpp 

Fasta anliiRRllinJ?ar 
- bangårdar · . 
- ny- och ombyggnad av järnviigsljnjcr 
- spårstandard 
- broar 
- husbyggnadcr 
- bussvcrkstiider och garage 
- verkstäder 
- huvudförråd 
- signalanläggningar 
- viigskydd 
- tele 
- eldrift 
- anläggningar för förortstrafik 
- anläggningar för snabhtåg 

Lok och 1·agnar 
- lok 
- motorvagnar 
- personvagnar 
- g<)dsvagnar. 
- tjänstefordon 

Fii~;or 
Bussar 
In ves I eringsinvent urier 
Dh·erse och <>förutsert 

Summa 

Milj. kr. 

1380 
116 
115 
424 

10 
1()0 

29 
74 

I 
166 

9 
90 

128 
113 

4 

643* 
245 
155 
153 
88* 

I 

44 
127 
121 
15 

2330 

* Härtill kommer finansicringsavtal med EUROFIMA, alternativt leasing, motsva
rande ett ansk<;tffningsvärde på 40 milj. kr. 
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Niirmare 60% av de av SJ begärda medlen avser investeringar i j(1.1·ra 

anliiggningar. Medlen avser bl. a. fortsatta större bangårdsombyggnader 

och linjeomläggningar på !lera platser. Det gäller bl. a. bangårdsombygg

nader i Hagalund (inkl. nytt signalställverk) och i Älvsjö. Kapaciteten på 

västkustbanan förbiittras successivt genom bättre mötesmöjligheter. Arbe

tena med linjeomläggningen mellan Halmstad och Getinge fortsätter. I 

samband med omläggningen anlägger SJ dubbel spår på en del av sträckan. 

Utbyggnad till dubbelspår pågår också mellan Ånge och Bräcke. Ny- och 

ombyggnadsarberena ger kapacitersökningar och höjda dlghastigheter. 

År 1979 fick SJ i uppdrag av regeringen att inom en ram av 250 milj. kr. 

genomföra sysselsättningsbefrämjande investeringar inom Norrbottens 

liin. Ramen höjdes 1983 till 275 milj. kr. Åtgärderna avser främst upprust

ningsarbeten på malmbanan. Arbetena inom ramen för dessa medel fort

skrider som planerat och heriiknas vara genomförda under budgetåret 

1984/85. 

Drygt 30% av medelsbehovet för fasta anläggningar avser det pågående 

programmet för spårupprustningar. På de mest trafikerade järnviigslin

jerna. både inom affärsbaneniitet och delar av det ersättningsberättigade 

riksnätet. höjs banstandarden genom tjälisolering. makadamisering och 

byte till helsvetsade räler. i regel på betongsliprar. Ombyggnaderna omfat

tar ca 250 km huvudspår per år. 

På andra linjer används frigjorda. fullt användbara. räler från huvudlin

jerna för att förstärka spåret. Frostskyddet kompletteras och grusballast 

ersätts med makadam. Detta program avser ca 100 km huvudspår per år. I 

medelsbehovet ingår även rälsbyten på totalt ca 50 km på bangårdar, samt 

växel byten. 

Personal- och arbetslokaler förbättras successivt. Vidare byggs nya 

tvätthallar för personvagnar och bussar liksom verkstäder och skötselhal

lar medan äldre byggnader byggs om. 

I medelsbehovet för signalanläggningar ingår den pågående utbyggnaden 

av den automatiska tåghastighetskontrollen (ATC) som fortsätter i snabb 

takt. Under åren 1984 och 1985 kommer bl. a. resterande delar av sträc

korna Riksgränsen- Boden och Vännäs- Bräcke samt linjerna Öster

sund-Ånge.Vännäs-Umeå.Avesta-Mora.Falun-Ludvika. Kil-Char

lottenberg, Göteborg- Uddevalla-Öxnered- HetTljunga. Göteborg-Al

vesta och Hässleholm-Karlskrona att förses med ATC-utrustning. Även 

utbyggnaden av fjärrblockeringen fortsätter. Under budgetåret 1984/85 

fortsätter arbetet på sträckan Hässleholm -Alvesta och arbete påbörjas på 

sträckorna Göteborg-Hallsberg och Helsingborg-Tcckomatorp. 

Utbyggnaden av teledatanätet, det nya boknings- och rapportsystemet. 

driftradioanläggningarna, trafikradion och kommunikationsradion för bus

sar fortsätter enligt planerna. Vidare installeras successivt detektorer for 

att upptäcka fel på tåg och laster, bl. a. tjuvbroms- och varmgångsdetek

torer samt detektorer för hjulringskontroll. Den interna och externa inf0r

mationen om tågtrafiken förbättras också. 
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Ombyggnad, modernisering och förstärkning av kontaktledningen för att 

tillåta högre hastigh1:t, öka kapaciteten samt minska sförningatna piigår. 

Ca 300 km koritaktlcdning byggs om per år. Omformarstationerila för 

matning av koritaktledningsnätct moderniseras och förstärks. 

Investeringar i förortstrafiken i Göteborgsregionen kommer att genom-

. föras i cnilghet rricd det avtal som SJ träffat med Göteborgsregionens 

Lokaltrafik <GLJ. Vidare kommer investeringar att göras i Malmö-Ystad

linjcn under förutsättning att avtal träffas IT)ed huvudmannen för lokaltrafi

ken i regionen. 

SJ förbereder på olika sätt den planerade trafiken med snahbtåg. Mc

dclsbehovet för fasta anläggningar avser främst slopande av plankorsning
ar och ökat skydd vid sådana plankorsningar som måste bibeh[tilas. 

Upprustningen av inlandsbanan fortsätter. Mcdclsbehovet beräknas till 

34 milj. kr. Insatserna koncentreras huvudsakligen till bandelarna Hoting
forsmo, Storuman-Hoting och Hoting-Östersund. SJ:s invcstcringspla

ner innebär också en fortsatt upprustning av andra delar av det ersiitti1ings

berättigade bannätet. Detta gäller främst bandclar som ingår i det av 
riksdagen avgränsade och sedan den I juli 1983 utvidgade riksnätet för 

persontrafiken. Atgärderila avser i första hand förbättrad spårstandard. 

För investeringar i lok och l'(Jgnar begär SJ 683 milj. kr. varav 40 milj. 

kr. via EUROFIMA, alternativt leasing. För att ersätta de ellok som 

successivt slopas planerar SJ - i likhet med vad som skett under senare år 

- att anskaffa 18 Rc-lok. SJ har också beställt 18 diesellok av typ T44. 

Vidare sker en successiv modernisering av äldre ellok och lokomotorer. 

SJ avser beställa tre snabhtågsprototyper för försöksverksamhet. Om 

försöken siår väl ut kan beställning av ytterligare ett 50-tal tågsätt bli 

aktuell. 
Den första serien av 14elmotorvagnsättX10 för lokaltrafik har slutleve

rerats. Leverans pågår av ytterligare 20 vagnsätt varav 5 skall användas i 

den lokaltrafik som SJ utför enligt avtal med Sydvästra Skånes Kommu

nalförbund (SSK) och Nordvästra Skånes Kommunalförbund <NSKl. Öv

riga 15 vagnsätt erfordras för lokaltrafiken i storstockholm (SLJ. Ytterliga

re 9 vagnsätt har beställts för Göteborgsregionens Lokaltrafik !GL) och 

· fler kan komma att beställas om avtal träffas med länshuvudmännen. 

I maj 1977 beställde SJ 150 personvagnar för leverans t. o. m. sommaren 

1984. I april 1981 beställde SJ ytterligare 50 personvagnar med sista leve

rans i december 1984. Hittills har 157 vagnarlevererats. SJ tillförs f. n. fyra 

vagnar per månad. Ytterligare 50 sittvagnar, 20 sovvagnar och 17 servc

ringsvagnar kan komma att beställas för att möjliggöra en utrangering av 

de äldsta vagnarna. Ytterligare beställningar av sovvagnar och liggvagnar 

diskuteras. 
Även godsvagnparken förnyas. successivt. Inköpen av slutna standard

vagnar med helt öppningsbara sidor (Hbis-vagnar) fortsiitter. Vidare om

fattar anskaffningsplanerna containervagnar samt vagnar för transport av 
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påhängs vagnar i kombinerad trafikjärnväg/landsväg. För användning i den 

nya transportorganisationen för styckegods byggs 600 äldre vagnar om så 

att de kan transportera den s. k. C-samcontainern som är speciellt anpas

sad för styckegods. 

I medelsbehovet för ombyggnad av lok och vagnar ingår ATC-utrustning 

i loken. Ombyggnadsarbetena i övrigt syftar till att minska underhållskost

naderna. öka kapaciteten. anpassa materielen till nya transporttekniska 

krav och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Något beslut om den framtida inriktningen av tåRfiirjetraflken till konti

nenten har inte fattats. SJ har dock bt:riiknat medel under budgetåret 

1984/85 för anskaffning av ytterligare en tt1gfärja. 

Om SJ skall ku~na möta väntade transportbehov i busstrafiken behövs 

enligt verket en nettoökning med 20- 30 hussar per år under de närmaste 

åren. Det beräknade medelsbehovet på 127 milj. kr. motsvarar ca 150 nya 

bussar. 

Redan i anslagsframställningen för budgetåret 1983/84 ansåg SJ det 

nödvändigt att statsmakternas utformning av SJ :s kostnadsansvar omprö

vas. I årets anslagsframställning för SJ fram iden om en "viigtrqfikmode/I" 

för investeringar i järnvägens infrastruktur. Modellen innebär att kostna

den för infrastrukturen liksom på vägsidan skulle bäras av staten. SJ skulle 

vidare i likhet med vägtrafiken få betala en avgift för utnyttjande av 

infrastrukturen. 

Föredragandens överväganden 

SJ redovisade för budgetåret 1982/83 en total resultatbrist på 725. 9 milj. 

kr. varav 283, 1 milj. kr. utgjorde utebliven förräntning. För driftunderskot

tet. 442,8 milj. kr., har regeringen (prop. 1983/84: 101) hemställt om erfor

derliga medel för underskottstäckning. 

Genom den finansiella rekonstruktion som riksdagen (prop. 1982/83: I 00. 

bilaga 8, TU 15. rskr 293) beslutade om våren 1983 tar staten. fr. o. m. 

budgetåret 1983/84 ansvaret för sådana investeringar och sådan service 

som SJ inte kan ta det företagsekonomiska ansvaret för men som är 

nödvändiga för att SJ skall kunna tillgodose statsmakternas krav beträffan

de järn vägstrafikens omfattning och standard. Ett exempel på detta är de 

statliga insatser som görs i enlighet med uppgörelsen mellan Stockholms 

läns landsting, SJ och staten beträffande lokaltågstrafiken i Stockholmsre

gionen (prop. 1983/84:54) och som innebär ett delat finansieringsansvar för 

de fortsatta investeringarna i området. 

De företagsekonomiska principer som utgör grunden för SJ:s agerande 

på transportmarknaden ligger därmed helt i linje med den samhällsekono

miska syn på järnvägen som lades fast i 1979 års trafikpolitiska beslut. 

Den finansiella rekonstruktionen innebär att ett steg tagits i riktning mot 

större likabehandling av de olika trafikgrenarna. Inom kommunikationsde

partementet pågår nu bl. a. mot den här bakgrunden, två projekt som syftar 
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till en bättre resursanvändning inom transportsektorn. Det ena projektet 

skall bl. a. klarlägga vilka skillnader som finns mellan de olika trafikgrenar

na i fråga om kostnadsstrukturen och finansieringen av fasta kostnader. En 

bedömning kommer att göras av vilka eventuella konkurrenssnedvridande 

effekter som kan finnas mellan trafikgrenarna och vilken betydelse dessa 

kan ha för trafikfördelningen. 

Det andra projektet syftar till att få till stånd gemensamma utgångspunk

ter för lönsamhetsbedömningar av investeringar inom transportsektorn. 

främst infrastrukturinvesteringar. Härigenom får man ett bättre underlag 

för resursfördelning mellan trafikgrenarna. 

Sedan man tagit det grundläggande steg som den finansiella rekonstruk

tionen innebär så är det SJ:s sak att helt ansvara ekonomiskt för affärs

verksdelen. Detta innebär att verksamheten bör uppvisa så stort överskott 

att statens insatser i form av investeringsmedel kan förräntas fullt ut. 

För budgetåret 1983/84 räknar SJ f. n. - efter nedskrivning av statskapi

talet m. m. i enlighet med den finansiella rekonstruktionen - med ett 

driftöverskott på ca 70 miU. kr.. vilket innebär en viss förräntning på 

statskapitalct. Förräntningskravet uppgår dock totalt till 390 milj. kr. 

En bidragande orsak till resultatförbättringen är att styckegodstraliken 

efter introduktionen av det s. k. C-samsystemet i oktober 1982 nu uppvisar 

betydligt lägre underskott än tidigare. 

I 1980 {1rs strukturplan för SJ uttalades att åtgärder snabbt måste vidtas 

för att åstadkomma effektivitet och lönsamhet i styckegodstrafiken. De 

nödviindiga förändringarna kunde ske genom t. ex. ökat samarbete mellan 

SJ och andra transportföretag. I 1979 års trafikpolitiska beslut underströks 

betydelsen av ett ökat samarbete mellan de i SJ-koncernen ingående före

tagen i syfte att effektivisera transportsystemet. 

Mot bl. a. denna bakgrund fattade SJ beslutet att tillsammans med dot

terbolaget Svelast försöka vända trenden. Ett system som bättre passar 

kundernas behov byggdes upp. baserat på tränsport is. k. C-samcontainer, 

som distribueras och samlas upp av Svelast med lastbil och transporteras 

på järnväg mellan SJ :s olika styckegodsterminaler. Svelast sköter dessut

om all marknadsföring och försäljning. Målet för SJ var att styckegodset 

inom en period på tre år skulle täcka sina siirkostnader. Därefter skall 

verksamheten lämna bidrag till SJ:s gemensamma kostnader. 

Genom C-samtekniken har andelen gods som transporteras via SJ:s 

terminaler kunnat minska och är nu nere i ca en tredjedel. Personalantalet i 

terminalerna har reducerats kraftigt vilket påverkat kostnadsnivån. Ut

vecklingen går därmed i den riktning som bl. a. riksdagen uttalat. dvs. till 

minskat behov av underskottstäckning vid SJ. Fram t. o. m. innevarande 

budgetår räknar SJ med att resultatet i styckegodstraliken skall ha förbätt

rats med i storleksordningen 100 milj. kr. Min bedömning är att det finns 

goda förutsättningar för ytterligare resultatförbättringar. 

För att SJ skall kunna förränta det av staten satsade statskapitalet fullt ut 

krävs att SJ vidtar kraftfulla åtgärder även på andra områden. 
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SJ:s möjligheter att förbättra resultatet de närmaste åren hänger bl. a. i 

hög grad samman med i vilken utsträckning SJ lyckas öka sina marknads

andelar i utlandstrafiken. Av den totala exporten svarar SJ f. n. endast för 

ca 130(. och av importen 8%. Potentialen är således betydande. Härtill 

kommer att järnvägen erbjuder goda möjligheter att bygga upp rationella 

transportlösningar i form av regelbundna systemtransporter direkt från 

företag i Sverige till företag på kontinenten. Det gäller bl. a. för skogsindu

strins transporter. Motsvarande uppläggning av transporterna sker när det 

gäller importt:n. 

Frågan om de framtida tågförbindelserna till kontinenten är av strategisk 

betydelse för SJ:s möjligheter att stärka sin konkurrenskraft i utlandstrafi

ken. I sammanhanget kan nämnas att ett avtal nu träffats mellan SJ. MoDo 

och Örnsköldsviks kommun om P"!iektering av ett industrispår till Mo

Do:s fabrik i Husum. Den möjliga transportvolymen om spftret kommer till 

stånd uppgår till mellan en halv och en milj. ton per år. 

För LKAB har framtidsutsikterna förbättrats något vilket innebär för

hoppningar om ökade transportvolymer på malmbanan. Förhandlingar 

pågår f. n. mellan SJ och LKAB om ett nytt transportavtal för malmtrans

porterna fr. o. m. år 1984. SJ, NSB och LKAB har i en överenskommelse i 

oktober 1982 enats om att skapa former för gemensam planering och 

samordnad ledning av malmflödet. Som ett resultat härav inrättas för SJ :s 

del under våren 1984 en särskild organisation för malmbanan med säte i 

Kiruna. Den är utformad för gemensam planering och ledning över avdel

ningsgränserna. dvs. en s. k. tvärorganisation. Malmbanan får härigenom 

en chef som ges fullständigt resultatansvar för malmtrafiken och övriga 

verksamheter på malm banan. För gemensam planering och samordning av 

malmflödet tillsiitts en särskild styrgrupp bestående av representanter för 

SJ, NSB och LKAB. 

Även inom landet bör som jag ser det finnas goda möjligheter för SJ att 

stärka sin konkurrenskraft och återta förlorade marknadsandelar i godstra

fiken. SJ satsar nu bl. a. massivt på sådana kunder som har industrispår 

och som bedöms ha en stor järnvägspotential - oftast på långa avstånd. 

Dessa kunder som är SJ:s nyckelkunder. kommer att erbjudas en hög 

servicegrad och differentierade marknadsmässiga priser som inkluderar 

transport ·'från golv till golv". Satsningar på systemtransporter typ trans

porterna av stålämnen från Luleå till Borlänge fortsätter. Vidare satsar SJ 

på kombitransporter dvs. i första hand transport av container och trailer på 

järnvägsvagnar. 

I persollfrafiken har SJ en andel på endast 8 % av det totala persontrans

portarbetet i landet. Potentialen är således även här betydande. Tidigare 

har det i första hand bedömts vara i fråga om mera långväga resande som 

SJ har möjligheter att konkurrera och öka marknadsandelarna. I takt med 

att allt fler avtal med länshuvudmän har tillkommit under senare år har 

emellertid o.:kså den mera kort väga järn vägstrafiken ökat och SJ bör här 

ha goda möjligheter att ytterligare öka resandet. 
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För att få fler resenärer att viilja tåget måste SJ fortsätta arhetct med att 

bättre anpassa både kvalitet och pris till olika kundgruppers behov och 

möjligheter. Ett led i denna strävan var de under är 1983 introducerade 

City-Expresstågen för affärsresenärer på linjerna Stockholm -Göteborg· 

och Stockholm-Karlstad. SJ planerar nu att introducera s. k. lnter-City

tåg på huvudlinjerna. Dessa tåg skall ge snabba och täta förbindelser med 

bl. a. service under veckans alla dagar och kommer att ha vagnar för både 

affiirs- och privatresenärer. SJ satsar också regionalt på särskilda lågpris

arrangemang och planerar att höja kvaliteten i vissa sovvagnsrelationer. 

Ä vcn ;mdra nya tågprodukter som SJ be<)ömer skall kunna öka marknads

andelarna är under utveckling. Jag vill i (let hiir sammanhanget understry

ka 4tt genomförandet av det nya prod\1ktprogrammet förutsätter en fortsatt 

snabb förnyelse oc~ modernisering av person vagnsparken. 

Av 1983 års bud~etproposition framgår att SJ i si\\ langsiktiga program 

for ait förbättra verkets ekonomi lägger stor vikt vid forskning och utveck

ling: Riksdagen har (TU I 9~2/83: 15, rskr 193) förutsatt att regeringen noga 

följer frågan 01,;h i lämpligt sammanhang redovisar det fors)rnings- och 

utvecklingsarbete som pågår inom järnvägsomradet samt vilka eventuella 

yncrligare initiariv som regeringen anser erforderliga. En såd~n redogörel

se kommer att lämrws i regeringens forskningspolitiska proposition som 

senare kommer att föreläggas riksdagen. 

Enligt riksdagsbeslutet år 1980 öm strukturplanen för SJ skall SJ unde~ 
en femårsperiod erhålla en årlig uppräkning av investeringsvolymen med 

5 % i reala termer under förutsättning att SJ uppnådde full förräntning 

senast budgetåret 1983/84. Den period som avsågs i beslutet var 1981/82-

1985/86. SJ har i sin anslagsframställning för bu\:Jgc~t~ret 1984!85 begärt att 

investeringsramen skall höjas från 201~ milj. kr. till 2330 milj. kr. dvs. med 

314 milj. kr. Ökningen består dels qv en anta&en prisnjväförändrin~ på 213 

milj. kr. dels av en real volym(Jk11ing med 5 (7c· i e11lighct med stru(.;tur

planen. 

En fortsatt hög investeringsnivå är enligt min mening en grundförutsiitc

ning för att SJ skall kunna leva upp till cle trafikpolitiska mål som ställs upp 

föf verksamheten och för att verkec skall kunna nå upp till sitt ekonomiska 

mål. Stora satsningar behöver göras för att rusta upp infrastrukturen. Den 

n1llande materielen behöver moderniseras och förnyas. Fortsatta satsning

ar pil säkerhet och på åtgärder för att öka rationaliseringstakten ~r pödvän

djga. 

Med hänsyn till behovet att begränsa utgifterna på statsbudgeten har 

emellertid regeringen i enlighet med vad som anförts i den i oktober förra 

äret framlagda propositionen (prop. 1983/84:40) om vissa ;:konomisk- poli

tiska åtgärder m .. m. bedömt det nödvändigt att under nuvarande omst.iin

digheter sänka investeringsnivån. Härvid har räknats med en neddragning 

av investeringsramcn för budgetåret 1984/85 med netto 200 milj. kr. Detta 

belopp kvarstår s~dan hänsyn tagits med 100 milj. kr. till behovet av medel 
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för investeringar i iokaltågstrafiken i Stockholmsregionen under budget

året 1984/85 c:nligt uppgörelsen mellan Stockholms läns landsting. SJ och 

staten (prop. 1983/84:54). 

En sänkt invc:steringsnivå enligt ovan möjliggörs ddvis genom att vissa 

av dt: planerade investeringarna senareläggs något. Neddragningen får 

emellertid inte innebära att invt:steringar inom dt: mest angelägna områ

dena eftersätts. Bl. a. får inte säkerhetsinvesteringarna eftersättas. Jag 

räknar också med att den föreslagna investeringsramen skall vara tillräck

lig för att SJ skall kunna upprätthiilla en hög beredskap mot svåra vinter

förhållanden. Vidare måste rationaliseringstakten öka. Fortsatt utbyggnad 

av fjärrblockeringssystemet och fonsatta satsningar för att !ösa kapacitets

problemen på vissa delar av bannätet är nödvändiga. Satsningen på offen

siva åtgärder i syfte att öka järnviigt:ns marknadsandelar måste fortsätta. 

Bl. ;i. måste som jag tidigart: varit inne på den rullande mc.terielen succes

sivt förnyas och moderniseras. 

Jag vill också peka på atc investeringsnivån kan bli högre än den ovan 

angivna om sysselsättningsläget elier andra skäl moiiverar särskilda insat

s.::r. SJ har sedan regeringsskiftet 19!Q - utöver ordinarie investt:ringsram 

- tilldelats investeringsmedel med ca 450 milj. kr. enligt följande. 

1982-10-21 
1982-12-17 
1982-12-22 

1983-04-14 
1983-05-19 

1983-I0-06 

sysselsättningsåtgärder 
tidigareläggning industribeställningar 
särskilda investeringar vid SJ (prop. 
1982/83: 50) 
sysselsättningsåtgärder 
investeringar i Norrbotten <prop. 
1982/83: 120i 
syssdsättningsåtgärder 

59.9 milj. kr. 
59.0 milj. kr. 

177,0 milj. kr. 
26.2 milj. kr. 

44,0 milj. kr. 
79.4 milj. kr. 

Summa 445,5 milj. kr. 

Enligt min mening är det möjligt för SJ att ytterligare öka beredskapen 

för att kunna tidigarelägga planerade investeringar och i samarbete med 

arbetsmarknadsstyrelsen snabbt sätta igång investeringar och underhålls

arbeten i sysselsättningsfrämjande syfte. För att kunna motsvara dessa 

krav bygger SJ upp en särskild objektbank. Jag räknar därför med ökade 

möjligheter att när sysselsättningsläget motiverar det, tilldelajärnvägstra

fiken mer invt:steringsmedel. 

En förutsättning för att långsiktigt upprätthålla investeringsprolilen i 

SJ :s affärsverksamhet är att inl'l.'.l"l'!ringarna i ökad utsträckning styrs till 

de bandelar som med hänsyn till trafikunder/age1 har störst behov ar 

upprustning och modernisering. Detta ligger i linje med det samhällseko

nomiska synsätt som råder inom trafikpolitiken. 

Ambitionsnivån bör emellertid fortfarande vara att på den del av det 

ersättningsberättigade nätt:t som tillhör riksnätet på sikt uppnä en banstan

dard som medger att persontåg kan framföras med en hastighet av minst ca 

90 km/tim. På det nät på vilket godstrafik bör bibehållas bör på sikt krav 
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kunna ställas på 20 tons axellast och en högsta tillåten hasiighet av minst 

ca 70 km/tim. För renodlade godsbanor bör dock eventuell upprustning ske 

med beaktande av trafikbehovet och längden på respektive bana. 

En viss omfördelning av ordinarie investeringsmedel behöver inte inne

bära all upprustningen till den standard som anges ovan sker i långsam

mare takt än hittills om möjligheterna till ben:dskaps- och särskilda syssel

sättningsinsatser tas till vara. Bland de sysselsättningsfrämjande åtgärder 

som regeringen beslutaåe om i oktober 1983 fanns t. ex. upprustningsåt

gärder på riksnätsdelen av det ersättningsberättigade nätet motsvarande ca 

50 milj. kr. 

När det gäller behovet av investeringar för persontrafiken på bandelar 

utanför riksnätet är detta i första hand beroende på i vilken utsträckning Sj 

kommer att träffa avtal med regionala traiikhuvudmän om siirskilda inves

teringar. Detta hänger i sin tur samman med i vilken omfattning huvud

männen vill bibehålla persontrafiken på berörda bandelar. Behov av så

dana medel bedöms i första hand uppstå först efter budgetåret 1984/85. 

Sammantaget bedömer jag behovet :o.v ordinarie medel för investeringar i 

det asättningsberättigade bannätet till 242 milj. kr. Den kraftiga ökningen i 

förhållande till tidigare budgetår sammanhänger främst med utvidgningen 

av det ersättningsberättigade nätet den I juli 1983. Beloppet skall inte föras 

till statskapitalet. Det får ankomma på regeringen att vid behov omfördela 

ytterligare medel till det ersättningsberättigade nätet. Sådant behov kan 

t. ex. uppstå om avtal träffas mellan SJ och huvudmännen i Skåne !SSK. 

SÖSKJ om upprustning av linjen Malmö-Ystad. För inlandsbanan med 

bibanor har jag vid beräkningen av investeringsbehovet räknat med ett 

medelsbehov på 24 milj. kr. En del av beloppet avser den pågående 

upprustningen av bandelen Hoting- Forsmo. I sammanhanget bör erinras 

om att regeringen i oktober 1983 i sysselsättningsfrämjande syfte beslutade 

tidigarelägga vissa arbeten på inlandsbanan. Detta innebär att av de för 

1984/85 ursprungligen planerade· investeringarna på inlandsbanan på 

34 milj. kr., investeringar for 30 milj. kr. kan genomföras. 

En annan förutsättning för en smidig anpassning av de ordinarie invi:s

teringsmedlcn är att det görs möjligt för SJ att vara mer .flexibelt i sin 

resursanskaffning. Det gäller i första hand vid finansiering av nya bussar 

och godsvagnar. 

Sedan budgetåret 1977/78 har SJ erhållit bemyndigande alt träffa avtal 

med EUROFIMA beträffande hyresköp av godsvagnar. EUROFIMA tar 

upp lån i olika valutor och ställer medlen till anslutna järnvägsföretags 

disposition genom finansieringsavtal. Fr. o. m .. budgetåret 1980/S 1 får SJ 

inom av statsmakterna angivna ramar bestämma fördelningen mellan hy

resköpsavtal med EUROFlMA och sedvanlig långtidsförhyrning, dvs. 

leasing. För budgetåret 1984/85 begär SJ att få träffa ytterligare finansie

ringsavtal med EUROFIMA motsvarande ett anskaffningsvärde på 40 

milj. kr., dvs. oförändrad ram i förhållande till innevarande budgetår. Jag 

föreslår att SJ ges ett sådant bemyndigande. 
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Finartsiering genom EUROFrMA används tillsammans med µrdinarie 

investcringsmedel för att i hu\,i.Jdsak tillgoJose SJ:s behov av standardvag

nar. SJ har emellertid också ett växamh; l;>ehov av specialvagnar framför 

a·lll i den expanderande utlandstrafiken. Svårigheterna att vid behov 

sn;1bbt få fram medel for sådana investeringar är betydande eftersom SJ :s 

inve~terjngsram under pågående budgetår redan är intecknad. Ompriori

teringar ~ill förmån för ytterligare beställningar av godsvagnar blir därför 

svåra att göra. Behovet av sådana vagnar har hittills kunnat tillgodoses 

genom privata vagnar µch gel')OITI korttidsinhyrning av utländska vagnar. l 

miinga fall har SJ emellertid inte fått fram vagnar vilket medfört att kun

derna valt andra transportalternativ, 

En möjlighd att komma till rätta med detta är att ett siirskilt dotterföre

iag till SJ köper godsvagnar och s~l!an .leasar ut dem till SJ !och/eller SJ:s 

k~'nder). En på detta sätt utvidgad !citsjngriitt ger SJ möjlighder att med 

kort varsel få transportuppdrag och därmed öka ~ina marknadsandelar. 

För SJ :s kunder innebär systemet ökade möjligheter al\ anpassa godsvag

narna till speciella transportbehov. 

Jag föreslår mot den här bakgrunden att SJ under budgetåret 1984/85 får 

en kasingram. utöver EUROFIMA, m~itsvarande ett anskaffnings värde på 

20 milj. kr. Dc1111a del av den totala leasingramen, som enligt vad jag anfört 

ovan avser speciclla vagntyper som nonnalt inte ryms i SJ :s ordinarie 

vagnsortiment. bör administreras av ct! inom SJ-koncernen vilande dotter

företag. Jag återkommer till detta i det följande. Det får ankomma pä 

regeringen att vid be~ov medge att leasin~ramen höjs om detta kan innebä

ra viiscntligt ökaqi; möjligheter till resultatförhiittringar i godstrafiken. 

Behovet av alternativa linansieringsfornier gäller ocksil bl. a. anskaff

hingen av nya hussar. 

Statens järnvägar bedriver en omfattande busstrafik i stora delar av 

landet. Bussparken omfatt~r nästan I 600 bussar och omsättningen beräk

nas under budgetåret 1983/84 uppr;il till ca 800 milj. kr. I SJ: s nya organisa

tion är SJ:s busstrafik organiserad i en egen division med åtta bussre

gjoner. 

Omkring 90 ~>(: av b!Jsstrµfikens intiikter härrör från trafik som bedrivs 

enligt entreprenadavt~I med olik;1 trafikbolag i landet, främst länshuvud

miinncn. SJ arbet~r här jänisi\it:s med privata, kommunala oc!i övriga 

st<g)iga trafikföretag (GDG som är ht;:lägt dotterföretag till SJ och postens 

diligi;nsrörelse). 

De villkor som SJ :s busstr!tlik arbe\~\r under skiijer sig från villkoren för 

övriga trafikföretag. Kapitalanskaffning via statsbudgeten ger inte samma 

flexibilitet i resursplm1eringen som andra företag i branschen har. SJ styrs 

vidare av de ränte- och avskrivningsreglcr som staten ställt upp för tlertalet 

affärsverk. vilket bl. a. innebär att man inte kan fondera medel för att öka 

sjiil vfi nansi.eri ngsgrade n. 
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Dessa förhållanden gör all SJ: s ersiittningsanspriik gentemot länshu vud

männen blir ojiimt fördelade över tiden. SJ: s höga kostnader för närvaran

de är också delvis beroende av all SJ är inne i ett skede med snabb 

förnyelse av bussparkcn. 

Med den utveckling som skett sedan det regionala huvudmannaskapet 

tillkom har det blivit alltmer väsentligt att SJ kan arbeta på villkor som är 

så likartade övriga företag som möjligt. 

Jag föreslt1r mot den här bakgrunden att den fortsatta anskaffningen och 

finansieringen av bussar till SJ. liksom anhiggningar och inventarier i 

övrigt för busstraf~ken görs av ett inom SJ vilande dotterföretag. Företaget 

föreslås sedan leasa utrustningen till SJ-koncernen på affärsmässiga vill

kor. Detta innebiir att för aktiebolag sedvanliga riinte-. avskrivnings- och 

fonderingsprinciper kan tilliimpas. 
Vidare fö.reslår jag att SJ får möjlighet att på motsvarande sätt finansiera 

motorvagnar och annan spårbunden rullande materiel liksom anliiggningar 

och inventarier avsedda för trafik enligt avtal med länshuvudmännen. 

Samtliga gamla bussar hör överföras till företaget motsvarande deras. 

andel i SJ :s statski1pital <beräknat till 160 milj. kr. per den 30 juni 1984). Av 

detta belopp ,1vsiitts hälften som eget kapital i företaget (apportcmission). 

Resterande del får regleras genom en skuldförbindelse mellan SJ och 

företaget avseende t. ex. en tioårsperiod. Företaget får betala ränta och 

amorteringar till SJ som härigenom för möjlighet att betala av statskapita

let. Statskapitalet är därmed helt avskrivet efter 10 år med undantag av den 

del som faller på det i företaget insatta egna kapitalet. 

Leasingalternativet ger enligt min mening förutsättningar för en mer 

marknadsmässig prissiittning från SJ :s sida och flexibilitet i kapitalanskaff

ningen. Dessutom fär SJ liigre kostnader för kapitalet vilket innebär att 

bussdivisionens resultat totalt sett inte försiimras. 

Den nya finansieringsformcn bör giilla senast fr. o. m. den 1 juli 1984. 

Det f. n. vilande dottcrföretagct till SJ hör som jag tidigare nämnt också 

svara för leasing av godsvagnar motsvarande ett anskaffningsvärde på 20 

milj. kr. SJ bör vid behov och intill ett belopp av totalt 300 milj. kr.. få 
liimna statlig kreditgaranti för dotterföretagets riikning. Det ankommcr ptt 

regeringcn att fatta de ytterligare beslut som är nödvändiga för förslagens 

genomförande. Jag vill vidare anmtila att jag har för avsikt att föreslå att 

riksrevisionsverket ges möjlighet att utse medrevisor i företaget. 

Jag föreslår mot bakgrund av vad som anförts i det förcgående hetriiffan

dc behovet av besparingar på statsbudgcten. möjligheterna att tillföra SJ 

mer investcringsmedel niir sysselsättningsliigct motiverar särskilda insat

ser, styrning av investeringarna till bandelar som med hiinsyn till trafikun

derlagct har de största upprustningsbehovcn samt förslagen till alternativa 

finanseringsformer i vissa fall. att SJ för budgctt1rct 1984/8.5 erht1ller en 

invcsteringsram på 1 920 milj. kr. Jag har hiirvid räknat med en prisnivMör-

f, Riksd11gc11 /'183184. I s11111/. Nr 1011. Bilaga 8 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 82 

ändring på 4 % samt med en real ökning av investeringsvolymen på 5 % i 
enlighet med strukturplanen för SJ. 

Den av mig förordade investeringsramen för SJ innebär att anslaget 

Statens järnvägar under budgetåret 1984/85 uppgår till I 898,8 milj. kr. 

Härvid har hänsyn tagits till att det bör finnas en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. Anslagsberiikningen framgår av tabellen 

nedan. 

Anslagsberäkning avseende budgetåret 1984/85 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1984/85 
5% marginal 
Avgår beräknad ingående balans 1984-07-01 
Anslag budgetåret 1984/85 

1920,0 
96,0 

117,2 
I 898,8 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. 1ill Statens järm·iigar för budgetaret 1984/85 anvisa ett rescrva

tionsanslag på I 898 800 000 kr.. 

2. godkänna att statens järnvägar i enlighet med vad jag anfört ovan 

får träffa hyresköpsavtal och långtidsförhyra (leasa) godsvagnar 

motsvarande ett anskaffningsvärde på 60000000 kr .. 

3. godkänna vad jag förordat beträffande finansiering av investe

ringar för busstrafiken vid statens järnvägar. liksom investering

ar i motorvagnar och annan rullande materiel samt anläggningar 

och inventarier avsedda för trafik enligt avtal med länshuvud

männen, 

4. godkänna att statens järnvägar. intill ett belopp av totalt 300 milj. 

kr., fär lämna statlig kreditgaranti till ett av statens järnvägars 

dotterföretag till följd av den föreslagna nya finansieringsformen 

för busstrafikinvesteringar m. m., och den utökade rätten för 

statens järnvägar att leasa godsvagnar. 

D 2. Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster 

1982/83* Utgift 862 500000 

1983/84 Anslag 1463000000 

1984/85 Förslag I 511 400 000 

* Anslagcls beniimnning: Ersiittning till statensjiirnviigar för drift av icke lönsamma 
jiirnviigslinjer 111. m. 

Friin anslaget betalas fr. o. m. budgctäret 1983/84 ersiittning till SJ för 

samtliga s;"idana tjiinster som iir önskviinla frfm samhiillsckonomiska ut

giingspunkter men som inte iir företagsekonomiskt motiverade för SJ som 

affiirsförct;1g. 
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SJ:s a11slagsji·a111.1·tiil/ni11g 

I sin anslagsframsHtllning begär SJ ersättning med sammanlagt I 591.8 

milj. kr. Av detta belopp avser 1288.3 milj. kr. drift av icke lönsamma 

järnvägslinjer, 10 milj. kr. medel för förstärkt underhåll på bandelar som 

inte tillhör riksnätet, 2,0 milj. kr. bibehållande av olönsamma järnviigsta

tioner på affärsbanenätet. 20,0 milj. kr. traliksäkerhetsfrämjande åtgärder 

vid järnvägskorsningar och 36,5 milj. kr. vissa andra kostnader för järn

viigskorsningar. Vidare begär SJ ersättning för fortsatta rabattåtgärder i 

persontraliken motsvarande 235 milj. kr. 

Fiiredraga nd e 11.1· ii 1 ·e fl'iig a 11d e 11 

SJ:s beriikning av ersiitt11i11g ./iJr drifirn m· det ersiittni11gsheriittigade 

ha1111iitet bygger på utfallet av 1980 f1rs trafik så som den redovisats i 1981 

års separatredovisning samt på uppgifter om kostnadsutvecklingen sedan 

år 1980 och SJ :s bedömning av hur kostnaderna kommer att utvecklas fram 

till utgången av budgetåret 1984/85. Avi:n på intiiktssidan har SJ riiknat 

fram hur intäkterna har förändrats sedan är 1980 och hur de kan väntas 

utvecklas fram till budgetårets utgång. 

Jag har vid beräkningen av ersiittningsbehovet tagit hänsyn till taxct'ör

ändringar och trafiknedläggningar som beslutats efter det att SJ redovisadt: 

sin anslagsframställning. Vidare har jag - vilkt:t underströks redan i 1983 

t1rs budgetproposition - funnit det angeliigi:t att stimulera SJ att öka 

rationaliseringstakten och vidta t1tgärder för att öka intäkterna p{1 det 

ersiittningsberättigade bannätet. Jag har härvid riiknat med en rationalise

ringspotential på 3.5 %. inte minst med h~lnsyn till möjligheterna att effekti

visera styckegodstransporterna mt!d hjiilp av C-samtt!kniken i samarbete 

mt!llan SJ och Svelast. Behovet av i:rsiittning under budgetåret 1984/85 

uppgt1r därmed till I 244 milj. kr. 

Di:n driftersiittning som SJ sedan budget[1ret 1958/59 erhållit för under

skott pt1 det trafiksvaga banniitet har baserats på de vart tredje år återkom

mande sep11ratredm·i.rni11g11nw. Den första separat redovisningen av tra

fiksvaga jiirnvägslinjc;:r vid SJ lades fram t1r 1956 och avsåg 1952 års trafik. 

Utgångspunktt!n vid en separatrt!dovisning iir att bc;:döma den resultat

förbiittring för SJ som en nedläggning av hela det trafiksvaga järnviigsnätet 

skulle medföra. I en sådan kalkylsituation bortfaller di: kost1iader och 

intiikter som iir hiinförliga till ifriigavarande niit. 

Separatredovisningarna gc;:nomförs av SJ och granskas sedan av siirskil

da sakkunniga som tillkallas av regeringen. 

Metodiken vid separntredovisningarna har successivt förfinats. Den tra

fikpolitiska utredningen gjorde en fullstiindig genomgång av dessa fr[1gor i 

sitt betiinkande ( SOU 1975:66) Trafikpolitik - behov och möjligheter. P{1 

grundval av bt:tiinkandet framfördes förslag till principer för ersiittning till 

SJ :s trafiksvaga banniit i prop. 1978/79:99. 1-örslagi:n godtogs av riksda

gi:n. 
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De sakkunniga som granskade 1981 års separatredovisning gjorde en 

förnyad genomlysning av dessa frågor i sin granskningsredogörelse (Os K 

1981 :7). Bl. a. förfinades metodiken när det gäller beräkning av kostna

derna för grenstationer mellan det ersättningsberättigade bannätet och 

affärsbanenätet. 

En stor del av arbetet med granskningen av separatredovisningarna har 

bestått i att söka förbättra metodiken i en striivan all komma fram till ett 

ersättningsbelopp som är så rättvisande som möjligt. Jag anser att det f. n. 

inte går att komma längre i detta avseende. Granskningsarbetet har vidare 

präglats av diskussioner om griinsdragningen mellan affärsbanenätet och 

det ersättningsberiittigade bannätet. Sedan den I juli 1983 har denna av

gränsning fått en mer långsiktig utformning. Därmed har de tvft viktigaste 

motiven för separatredovisningar och särskild granskning av dessa bortfal

lit. 

Det kan vidare konstateras all även om användningen av datasystem 

under senare år underlättat SJ :s arbete med separatredovisningarna, st1 

medför separatredovisningarna fortfarande en arbetsbelastning för SJ, som 

knappast längre står i rimlig proportion till nyttan av redovisningens resul

tat. 

I stället för fortsatta separatredovisningar bör enligt min mening den 

niwl pä driftersättningens storlek under b11Jgctäret 1984185 so111 j11g .föror

dat i det före1;åe11de kunna tjiina som 111gångsp1111kt fiir årsl'i.rnjusteringar 

m· beloppet. Detta kan göras på grundval av inträffade och förväntade 

ändringar i kostnadsläget samt genom att bedöma de ekonomiska konse

kvenserna av t. ex. förändringar i trafiken och i taxeläget. 

Av betydelse är t. ex. att regeringen senare kommer att fastställa ett 

basutbud av persontrafik på bandclar som tillhör riksnätsdelen av det 

ersättningsberiittigade banniitet. Möjligheterna all i det sammanhanget 

göra erforderliga kostnadsberäkningar är goda. Jag vill ocksft stryka under 

att SJ under senare år visat en större öppenhet iin tidigare niir det gäller 

redovisning av kostnader och intäkter för olika verksamheter. 

Jag anser det mot den här bakgrunden tillräckligt att regeringen fortsiitt

ningsvis i samband med det årliga budgetarbetet begiir in erforderligt 

unuerlag från SJ för att kunna göra bedömningar av uriftersättningens 

storlek. Jag utesluter emellertid inte att behov av siirskilda kontroller av 

anslagsnivfö1 kan komma att uppstå efter en tid. Ni-ir tillriickliga erfarenhe

ter vunnits kan diirför frågan om särskilua redovisningar komma att aktua

liseras p{1 nytt. 

Uppgifter frftn uen senaste separatreuovisningen. som genomfördes år 

1981. utgiir grunden för beriikningen av kostnader och bidrag till huvud

man viu {lriil'l1i11g m· den ./i"t1111tida f!c'r.rn11tra.fiki·11 fltl l'is.rn 1raJik.1·1·aga 

jiim1·iig.1·lii!ier. Jag vill dock stryka unuer att SJ och transportrftuet ff PRJ 
kompletterar dessa uppgilh:r i vai:ie enskilt fall meu detaljerade studier för 

alt ytll:rligare flirhiittra _heriikningsunderlaget. Detta innehiir att de siffror 
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som presenteras i dessa sammanhang får anses belysa de faktiska kostna

derna för fortsatt trafik på ett fullt tillfredsställande siitt. Inom ramen för 

den handläggningsordning som lagts fast kan länshuvudmännen begära in 

offerter från SJ på det tågutbud de iir intresserade av. 

Prövningen av den framtida persontrafiken vid SJ :s trafiksvaga järn

vägslinjer pågår nu alltså enligt den ordning som riksdagen beslutat om och 

som bl. a. innebär att länshuvudmänncn före utgången av år 1984 har att ta 

stiillning till persontrafikens framtid på de ersiittningsberättigade järnvägs

linjer som ligger utanför riksnätet. 

Under år 1983 har persontrafiken lagts ned på tre kortare trafiksvaga 

järn vägslinjer. I stället för fortsatt jiirnvägstrafik har huvudmännen valt att 

satsa på en väsentligt utbyggd busstrafik. Förutsättningar för fortsatt trafik 

på övriga aktuella linjer i denna prövningsgrupp prövas f. n. Beredningsar

betet har kommit olika långt på olika linjer. Huvudmännens ställningsta

ganden kommer därför att föreligga successivt under år 1984. Träffas inte 

överenskommelse mellan SJ och länshuvudman om fortsatt trafik med tåg, 

ankommer det på TPR att till regeringen redovisa förslag i de olika fallen. 
Det iir angeläget att ha en viss framförhållning i dessa frågor. där erfaren

hetsmässigt en rad delproblem kan försena hanteringen. 

I TPR:s beredning av dessa frågor ingfir också överväganden om de olika 

linjernas karaktär. Linjer som ingår i eller utgör betydelsefulla länkar i 

interregionala eller internationella persontrafikförbindelser. skall hänföras 

till riksnätet på vilket persontrafiken enligt de trafikpolitiska besluten skall 

bibehållas under det tidsperspektiv som kan överblickas. Dessa linjer skall 

ingå i ett funktionellt sammanhiingande järnvägsnät och ha ett betydande 

antal genomgående personresor. Trafikutskottet uttalade vid sin behand

ling av budgetpropositionen i denna del under våren 1983 att man inte kan 

utesluta att ytterligare linjer kan komma att tillföras riksnätet. TPR beaktar 

detta vid beredningen av dessa frågor. 

Enligt gällande regler får länshuvudmännen i de fall de väljer att föra 

över persontrafiken på bandelar som ligger utanför riksnätct till landsväg 

ett särskilt statsbidrag för ersiittningstrafiken under i första hand fem år. 

Detta bidrag är avsett att täcka liinshuvudmännens merkostnader för er

sättningstrafiken. Efter en period av fem år bedömer jag emellertid att 

ersättningstrafiken skall vara integrerad med länshuvudmannens övriga 

trafik. Bidraget hiir dä1fiir inte utgå efter denna femårsperiod. TPR kan 

dock om synnerliga skäl föreligger få besluta om visst bidrag utöver gäng

se statsbidrag till kollektivtrafiken. 

Förslaget att slopa det särskilda bidraget efter fem år får ses söm ett led i 

strävandena att nå ökad konkurrensneutralitet i valet mellan järnvägs- och 

busstrafik på de trafiksvagaste linjerna. l sammanhanget erinras om det 

delade betalningsansvar som gäller i och med att staten svarar för upprust

ning och förstärkt underhåll vid de nedläggningsprövadc linjer där huvud

man köper fortsatt tågtrafik av SJ. 
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Det är nu inte möjligt att förutse vilka bandelar som kan komma att 

omfattas av avtal med länshuvudman om upprätthållande av persontrafik. 

och vilka krav som M1 ställs på förstärkt underhåll och andra upprustnings

åtgärder. SJ måste emellertid vara beredd på sådana krav. I enlighet med 

verkets önskemål bör anvisas 10 milj. kr. för förstärkt underhåll på bande

lar som inte tillhör riksniitet. Åtgiirder som kriiver invest~ringsmedel finan

sieras över anslag D I. 

Jag föreslår vidare att SJ erhåller ersättning med 2.0milj. kr. för vissa 

n/iinsamma jiim1•iigsstationer. Ersättningen avser stationer på affärsbane

nätet som regeringen under tidigare år ålagt SJ att bibehålla sedan resp. 

kommuner gjort framställning härom. Jag konstaterar att SJ på nytt har 

aviserat driftinskränkningar på flera av de berörda stationerna. 

Under innevarande budgetår erhåller SJ siirskilt bidrag på 12.6 milj. kr. 

till trafiksiikerhetsfrii11tiancle åtgiirder 1·id jiirnFiigsk11r.rning<1r. Bidrag ut

går för sådana trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar 

som huvudsakligen betingas av viigtrafikens siikerhetskrav. Bidraget avser 

såväl viigskyddsanliiggningar. exempelvis ljus- och ljudsignaler och ham
mar som andra åtg:irder. I. ex. slopande av viigar. ersiittningsvägar. plan-. 

profil- och siktförbättringar m. m. 

Det totala antalet korsningar har kunnat minskas med ca 350 under år 

1982. Vid ärsskiftet 1982-1983 fanns 23350 plankorsningar med spår till

höriga eller trafikerade av SJ. Av dessa var 65 %· helt utan skydd för 

vägtrafikanterna. Till detta kommer ca I 200 korsningar mellan väg och 

enskild järnväg. Medelsbehovet för det fortsatta säkerhctsarhetet vid plan

korsningar under budgetåret 1984/85 anges av SJ till 20milj. kr. 

För samordning. utviirdering och utveckling av trafiksäkerhetsfr:im

jande åtgiirder i korsningar mellan väg och järnväg finns en särskild delega

tion bestående av representanter för SJ. trafiksiikerhetsverket och viigver

ket. Beslut om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid plankorsningar före

gås av samråd mellan de berörda parterna. 

I sammanhanget bör nämnas att SJ med egna medel i betydande ut

sträckning bidrar till en bättre säkerhet vid plankorsningarna. Den totala 

resursinsatsen vid SJ under innevarande budgetår beriiknas till ca 41 milj. 

kr. Den totala resursinsatsen för att öka siikerheten vid järvägskorsningar 

är säledes betydligt större än vad det statliga bidragets storlek i sig visar. 

Mot den hiir hakgrunden föreslår jag att under budgetåret 1984/85 utgitr 

13.9 milj. kr. som stöd för trafiksäkerhetsarbetet vid järnvägskorsningar. 

I enlighet med principen att staten skall stft för sådana kostnader som 

saknar motsvarighet hos SJ :s konkurrenter erhåller SJ särskild ersättning 

även för 1·is.1·a andra kostnader.fi"irjiirm·iigskor.rningar. Kostnaderna avser 

drift. underhåll och förnyelse av plankorsningar och vägskyddsanläggning

ar samt bantekniskt underhåll vid korsningar mellan järnviigar och all

miinna vägar. För innevarande budgetår utg<'lr ersättning med 33.4 milj. kr. 

Ersiittningsbehovet för budgetåret 1984/85 uppgår till 36.5 milj. kr. 
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SJ erhåller för innevarande budgetår 140 milj. kr. i ersättning fiir att 

uppriitthålla lå1<prispr1~fi/en i per.rnntr<~fiken. Enligt riksdagens beslut skall 

SJ inom ramen för bibehållen lågprisprofil. utveckla rabattsystemet så att 

kapacitetsutnyttjandet ökar ytterligare. Målet är att särskild kompensation 

för upprätthållande av lågprisprofilen skall behöva utgå som längst t. o. m. 

budgetåret 1986/87. 

SJ håller som jag tidigare redovisat nu på att utveckla ett nytt produkt

program för persontrafiken och ett därtill knutet pris- och rabattsystem. 

Detta produktprogram tar dock tid att utveckla och kommer endast till en 

del att kunna genomföras t. o. m. budgetåret 1984/85. SJ hemställer därför 

att avtrappningen av ersättningen för bibehållen lågprisprofil genomförs 

med tyngdpunkt under senare delen av den treårsperiod under vilken 

ersättningen till SJ skall avvecklas. För budgetåret 1984/85 begär SJ att 

ersättning skall utgå med 125 milj. kr. 

.lag för min del anser det nödvändigt att SJ vidtar åtgärder i så snabb takt 

att man genom ökade trafikintäkter kan kompensera en neddragning av 

den särskilda ersättningen i enlighet med riksdagens beslut. Detta innebär 

ett ersättningsbehov för budgetåret 1984/85 på I 05 milj. kr. 

För innevarande budgetår erhåller SJ vidare 100 milj. kr. i ersättning för 

ej kommersiellt motiverade pensioniirs- och studeranderabatter. SJ hem

ställer att denna ersättning för 1984/85 efter uppriikning till nämnda års 

prisnivå skall uppgå till 110 milj. kr. 

Jag ser f. n. inga skäl att ta bort stödet till pensionärs- och studerandere

sorna. Rabattsystemet bör dock även i detta avseende utformas så att 

behovet av statligt bidrag minskar på längre sikt. Bidraget bör därför t.v. 

bibehållas på oförändrad nominell nivå under de närmaste åren och således 

utgå med IOOmilj. kr. även under budgetåret 1984/85 som ersättning till SJ 

för förlorade intäkter. 

Det sammanlagda medelsbehovet för ersättning till SJ för vissa tjänster 

under budgetåret 1984/85 uppgår till 1 511,4 milj. kr. enligt sammanställ

ningen nedan. Beloppet skall inte föras till statskapitalet. 

- drift av det ersättningsberättigade banniitet 
- förstärkt banunderhfill utanför riksnätet 
- bibehållande av vissa olönsamma stationer 
- trafiksiikerhetsfrämjande åtgärder vid järn vägskorsningar 
- vissa övriga kostnader för järnvägskorsningar 
- fortsatta rabattåtgärder i persontrafik på järnväg 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Milj. kr. 
1244,0 

10,0 
2,0 

13,9 
36,5 

205,0 
1511,4 

att till Ersättning till statens Järnvägar ji'ir l"issa tjiinster för budget

året 1984/85 anvisa ett anslag på 1 511 400 000 kr. 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för separatredovis

ningar och bidrag till länshuvudmännen vid nedläggning av järn

vägstrafik i vissa fall. 
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D 3. Försvarsinvestcringar vid statens järnvägar 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984185 Förslag 

9000000 

10400000 

11500000 

Från anslaget betalas investeringar inom det ekonomiska försvaret. SJ 

har bcriiknat anslagshehovet för budgetåret 1984/85 till 11.5 milj. kr.. en 

ökning i förhållande till innevarande budgetår med I. I milj. kr. Chel'en för 

försvarsdepartementet har tidigare i dag anmtilt hl. a. programplaner för 

det ekonomiska försvaret och diirvid redovisa! sin syn pii delprogrammet 

Järnvägstransportcr. Efter samråd har medclsbehovct för budgetåret 

1984/85 bestämts till 11.5 milj. kr. Beloppet skall inte föras till statskapita

let. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Fiir.1Tarsim·estering11r l'id s111/e11.1· jäm1·iigar för budgetåret 

1984/85 beriikna ett reservalionsanslag på 11500000 kr. 
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E. SJÖFART 

Sjöfartsvcrkct 

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för iirendcn som rör 

sjöfarten i den mån hane.Iläggningen inte ankommer på annan mynJighct. 

Verksamheten skall bedrivas med huvudsaklig inriktning p<°1 handclssjöfar

ten. Vid sjöfartsverket finns ocks{1 en särskild enhet för handliiggning av 

iirenden som giiller landtransporter av farligt gods. 

Sjöfartsverket tillämpar programbudgetering. Verksamheten iir indelad i 

programmen Farleds verksamhet (anslagen E I och E 2J. Fartygs verksam

het (anslaget E 3) och Övrig verksamhet (anslaget E 5 ). rarledsverksamhe

ten exkl. isbrytning (fyrväsendet. lotsväse;:ndet och sjökartliiggning m. m.) 

och fartygsverksamheten finansieras genom direkta avgifter och andra 

inkomster från handelssjöfarten. Den statliga isbrytningen som redovisas 

på anslaget E 2 och anslaget E 5 ligger utanför handelssjöfartens kostnads-

ansvar. 

Inkomster i sjöfnrtsverkets verksamhet 

Sjöfartsvcrkets inkomster kommer i allt vtisentligt från de statliga sjö

fartsavgifterna - fyravgift. farledsvaruavgift och lotsavgift - och från 

försäljning av sjökort och publikationer. Dessa inkomster redovisas på 

särskilda inkomsttitlar på statsbudgetens inkomstsida. Pf1 inkomstsidan 

under den avgiftsfinansierade verksamheten ingår vidare ersiittning från 

chefen för marinen för militär sjökartläggning. bidrag från jordbruksdepar

tementets huvudtitel för fiskets andel av sjöfartsverkets farledskostnader 

och inkomster från uppdragsverksamhet och uthyrning. Sjöfarts verket får 

också ersättning för fritidsbåttrafikens andel av verkets kostnader inom 

farledsverksamheten via anslaget E 5. Övrig verksamhet. Den huvudsakli

ga inkomstkällan under anslaget E 3. Fartygsverksamhet utgörs av stäm

pelskatter frfm fartygsförsäljningar. 

Ekonomiskt resultat hudgetclret 1982183 

Sjöfartsverkets inkomster som är relaterade till farledsverksamheten -

fyr- och farledsvaruavgifter. lotsavgifter och försäljning av sjökort - upp

gick budgetåret 1982/83 till 348.2 milj. kr. och övriga inkomster till 30.3 

milj. kr. Mot dessa inkomster skall ställas kostnaden för farledsverksam

heten exkl. isbrytning som för budgetåret 1982/83 uppgick till 355,9 milj. 

kr. Efter avskrivningar och förräntningskrav innebiir utfallet för budget

året 1982/83 ett överskott på ca 22.7 milj. kr. 

Resultatet innebär en kraftig förbättring jämfört med utfallet de två 
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flircgi\cndc budgcti\rcn dä förriintningskravct inte uppfylldes. Utfallet in

nchiir dessutom en rcsultatförbiittring på ca 4 milj. kr. jiimfört med den 

progmis som verket redovisade i sin anslagsframställning. Förbättringen 

förklaras enligt verket förutom av en allmän f1terhfdlsamhet på kostnadssi

dan av att kapitalstockens tillviixt nf1got överskattats och vidare att den nu 

tilliimpade principen för bcriikning av forriintningspliktigt kapital den s.k. 

alforsverksmodellen givit ett gynnsammare utfall iin tidigare beriiknat. 

lfr.rnlt11thC'riik11i11gar.fi'ir ln1</getilrc11 1983184 nl'h 1984185 

Sjiifartsverkets bedömning av in komstut vecklingen under budgetfacn 

1983/84 och 1984/85 utgår bl. a. från en förviintad relativt gynnsam utveck

ling av den svenska utrikeshandeln. Samtidigt pekar verket på att stats

makternas program för oljeersättning och energipolitiska f1tgiirder i övrigt 

h{dler tillbaka mincraloljcfiirhrukningcn. Variationer i exporten och impor

ten av mineraloljor har stor hctydelse för sjöfartsverkcts inkomster. 

S.iöfartsverkct anmiilde i fiirra årets anslagsframstiillning en höjning av 

fyr- och farleds varuavgifterna med 8 t;{ och lotsavgiften med 6 %·från den I 

januari 1983. 1'<°1 grund av det d<°1 ri'tdande prisstoppet senarelades taxehöj

ningarna till den I juni 1983. Beroende av senareliiggningen höjdes farleds

varuavgiften för mineraloljor med 12 ';l'f,, För budgetåret 1983/84 bcriiknar 

verket sin andel av inkomsterna frfin sjöfartsavgifterna och frfrn försäljning 

av sjökort till 36~.8 milj. kr. Detta beräknas ge ett överskott på ca 3 milj. 

kr. efter avskrivningar och förriintningskrav. I kalkylförutsiirtningarna in

gf1r df1 en generell taxehöjning med 6 % från den I januari 1984. 

Sjöfartsverket har i en skrivelse till regeringen den 16 september 1983 

hegiirt att i enlighet med sin anmiilan i anslagsframställningcn få höja 

sjöfartsavgifterna med 6% frfm den I januari 1984. Verkets inkomstberäk

ningar utgår vidare från att den s. k. Öresundsdeklarationen. som ger 

svenska och danska fartyg i trafik mellan örcsundshamnar befrielse fdn 

fyravgift. upphör att gälla från den I januari 1984. Detta beräknas ge en 

inkomstökning p{1 drygt I milj. kr. <°tr 1984. 

Med dessa förutsättningar och en avgiftshöjning med 6 % från den I 

januari 1985 bcriiknas inkomsterna under budget<°1ret 1984/85 till 383.4 milj. 

kr. Inkomsterna under anslaget är i verkets budgetförslag upptagna till 36.8 

milj. kr. Mot detta skall stiillas sjöfartsverkets bruttoutgifter för farleds

verksamhcten exkl. isbrytning som i anslagsframstiillningen beriiknas till 

411.1 milj. kr. Enligt huvudförslaget är inkomsterna under anslaget upp

tagna till 34,5 milj. kr. och bruttoutgiften beriiknad till 401.0 milj. kr. 

FiiredraRa11dc11s 1)1·c1TiiRande11 

Det ekonomiska utfallet för den avgiftsfinansierade farledsverksamhe

ten för budgetåret 1982/83 innebar en kraftig förbättringjiimfört med de två 

föregående budgetåren. Verkets bedömningar i nuläget indikerar ett visst 

överskott efter avskrivningar och forriintningskrav liven för innevarande 
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budgetår. Beräkningarna för budgetåret 1984/85 visar diiremot en under

förräntning på ca 4.0 milj. kr. Verket har dtt bl. a. utg;°1tt Mtn en generell 

höjning av sjöfartsavgifterna med 61/i från den I januari 1984 och med 

samma procenttal fd111 den I januari 1985. Såväl det nu bedömda överskot

tet för innevarande budget[1r på ca 3 milj. kr. som under-;kottet for budget

året 1984/85 är båda av förklarliga skiil osiikra uppgifter. Oljeimportens 

förändringar hart. ex. stor betydelse för det ekonomiska resultatet. Kon

junkturutvecklingen och den allmlinna kostnadsutvecklingen iir andra fak

torer av betydelse. 

Regeringen har i annat sammanhang uttalat riktlinjerna för den ekono

miska politiken. Ett viktigt inslag iir bl. a. att minska inflationen. Mot den 

bakgrunden har regeringen den 20 oktober 1983 medgivit en höjning av 

sjöfartsavgifterna med 4% fr<°tn den 15 november 1983. Den liigre höjning
en jämfört med verkets föreslagna innehiir emellertid inte nt1got avsteg fdn 

kravet på full kostnadstäckning för farledsverksamheten exkl. isbrytning. 

Det inkomst bortfall det hiir blir fråga om. ca 4 milj. kr.. kommer i första 
hand att reducera det överskott som nuvarande prognoser visar. Regering
ens inflationsbekämpning och en positiv tralikutveckling iir andra förhf1l

landen som kan bidra till att giillande kostnadstiickningskrav ni'1s under 

budgetåret 1983/84 trots den liigre avgiftshöjningen. Med giillande inkomst

förutsättningar är det emellertid enligt min mening nödviindigt för verket 

att ha en skärpt uppmärksamhet på den fortsatta resultat ut vecklingen och 

vid behov vidta lämpliga besparings(1tglirder för att klara resultatet för 

innevarande hudgetf1r. Det inkomstbortfall den ni'1got lägre avgiftshöjning

en ger för budgetfiret 1984/85 har jag beaktat i mina följande anslagsbcriik

ningar. Jag vill i sammanhanget ocksi't niimna att den s. k. Örcsundsdekla

rationen. som ger svenska och danska fartyg i trafik mellan öresundsham

nar befrielse från fyravgift. heriiknas hli upphlivd den I juli 1984. 

E I. Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

325504000 

346054000 

366380000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som hänför sig till farledsutmiirkning. radionavigering. lotsvii

sendet. sjökartläggning och vissa kostnader inom sjöräddningsväsendet. 

Vidare betalas från anslaget bl. a. utgifterna för administration hiinförlig till 

farlcdsverksamhctcn. 

Sii~fa rts verkets ans I a R-lfi·a ms t ii 11 ni ng 

För budgetåret 1982/83 anvisades 343.3 milj. kr. till Farledsverksamhet 

exkl. isbrytning. Till verkets disposition stiilldes 337.6 milj. kr. Skillnaden 
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hiinger samman mel.I den kostnal.lsavlastning som följer av all verket 

fr. o. m. den I juli 1982 tilliimpar samma prirn.:ip för heriikning av förriint

ningspliktigt statskapital som affärsverken. Trots avtalsenliga löneökning

ar p<°t 7.4 milj. kr. blev utfallet på anslaget ca 12 milj. kr. Higre iin det 

disponibla beloppet. Det gynnsamma utfallet förklaras till stor l.lel av att 

kapitalkostnaderna blev liigre iin beriiknat beroende pi't. dels en under

skattning av kapitalkostnal.lsavlastningens effekter. ca 3 milj. kr .. dels att 

vissa förskjutningar intriiffat på investeringssidan. Diirtill kommer all

miinna kostnadsbesparingar och att inkomsterna under anslaget från bl. a. 

sjömiitningsuppdrag och uthyrning blev niira 3 milj. kr. större iin hudgete-

rat. 

Bruttokostnaden för verksamheten budgetåret 1984/8.'i under anslaget 

Farledsverksamhet exkl. isbrytning heriiknas av sjöfartsverket till 411.1 

milj. kr .. vilket iir en iikning jiimfiirt med innevaranl.le budgetår p<°t 3.'i.7 

milj. kr. Pris- och löneomriikningen inkl. kapitalkostnader uppgår enligt 

verket till 30.0 milj. kr. lntiikterna under anslaget bcriiknas till ca 36.8 milj. 

kr. varav 26.9 milj. kr. avser ersiittning föi· vissa fritidsbtttkostnader fr<°m 

anslaget E5. Övrig verksamhet. 4.1 mil.i. kr. ersättning för militär sjökart

Higgning. 4.5 milj. kr. bidrag Mm jordbruksdepartementets huvudtitel av

seende fiskets andel av sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamheten 

och resteranl.le 1.2 milj. kr. intäkter fr[m uthyrning och viss uppdragsverk

samhet. Efter avdrag för intäkter under anslaget blir an slagsbelastningen 

för budgetc°lret 1984/85 enligt sjöfartsverkets förslag 374.3 'milj. kr. att 

jämföra med 346.1 milj. kr. för innevarande budgetår. I verkets besparings

alternativ uppg?tr anslaget till 366.5 milj. kr. 

I verkets förslag ingi'1r resursförstärkningar på sammanlagt 8,4 milj. kr. 

Den alldeles övervägande delen giiller sjökartliiggningen. Verket begär 6.8 

milj. kr. för dubbelbemanning av sjömätningsfartygen och dessutom att 

sjökartläggningen undantas från en tvåprocentig besparing (ca 0.9 milj. 

kr.). Sjöfartsverket framhi'tller liksom tidigare i'tr att den allt övervägande 

delen av Sveriges vatten inte är ekolodade utan endast mätta med gammal

dags hand lod. Fortfarande finns enligt verket stora områden där mätningar 

är utförda på 1800-talet. De f. n. fyra sjömiitningsfartygen iir enligt verket 

dyra i drift och den tid på {iret då effektiv sjömätning kan utföras är 

förhållandevis kort. Verket menar att det är av största vikt att fartygen kan 

utnyttjas under hela den ljusa delen av mät säsongens alla dagar. Detta går 

enligt verket inte med endast en besättning. Beroende bl. a. på arbetstids

bestiimmelser kan med en besättning endast ca 30 av miitsäsongens 180 

dagar utnyttjas. Försöksvis har under ett par år tilliimpats ett system med 

dubbla besättningar. Erfarenheterna iir enligt verket goda. För miitningssä

songen 1983 har ett nytt arbctstidsavtal träffats som möjliggör den nya 

bemanningsformen. 

Sjöfartsverket redovisar i sin anslagsframstiillning kostnaderna för sjö

mätningsfartygen relaterade till olika bemanningsalternativ och fartygens 
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kapacitet. Kostnaden för att loda en timme med t. ex. Johan Nordenankar 

anges till ca I 700 kr. med en besiittning och ca 600 kr. med dubbla 

besättningar. För Johan M[rnsson - det andra stora sjömiitningsfartyget -

är motsvarande kostnader I 000 kr. resp. ca 400 kr. Sjöforts verket drar den 

slutsatsen från sitt material att "en övergt1ng frän optimal användning av 

nuvarande anslag till anslag ökat för dubbelbemanning skulle för de fyra 

fartygen sammantagna ge en produktionsökning med ca 901)-(,_ Kostnads

ökningen stannar vid c<i 18 %". De ökade sjömiitningsresultaten bedöms 

kunna tas om hand genom utnyttjande av automation i utvärderingsarbetet 

och alltså utan ytterligare medelstillcklning. 

En ytterligare viig att öka sjömätningsproduktionen iir enligt verket all 

sälla in ller fartyg. Sjöfartsverket har emellertid med hiinsyn till dagens 

ekonomiska läge inte ansett det realistiskt att förcslr1 nyanskaffning av 

sjömiitningsfartyg de nfarmastc iiren. Diin.:mut tas med cl upp fört vå lcdar

motorbåtar i verkets långtidsplan för investeringar i slutet av planerings

pcrioden. 

Även med en föreslagen ökning av anslagsniviin med 6.8 milj. kr. för 

dubbelbemanning av sjöm~Hningsfartygen kommer behovet av sjömiitning 

enligt vcrket inte att vara täckt på mycket liingt:. Nr1gon reguljiir sjömiit

ning utanför farledsområdena kommer inte all kunna ske inom överskådlig 

framtid. För att mot den bakgrunden m
0

1got förbiillra det hyurografiska 

underlaget avser sjöfartsverket utnyttja en ny tlygfototeknik. Försök ge

nomfördes sommaren 1983 med tlygfotografering av östgötakusten. Kost

naderna beräknas vid full drift till ca 300000 kr. pr år. Eftersom åtgiirden i 

första hand kommer bätsporten tillgodo föreslår verket att ersiittning för 

verksamheten inräknas i den ersättning vcrket för för fritidsbättrafikens 

kostnader inom farleds verksamheten under anslaget E 5. Övrig verksam

het. 

I enlighet med den medelstilldelning som g:iller för innevarande hudgetår 

kommer Johan Månsson att vara upplagd. Avsikten fö· att de medel som 

frigörs genom uppläggningen, ca 1,8 milj. kr., skall anviindas för att öka 

utnyttjandet av övriga enht:ter. Medges inte en anslagsökning för dubbel

bemanning iir det cnligt verket mer naturligt att försiilja Johan Mänsson 

snarast möjligt. Enbart kapitalkostnaderna för fartyget uppgår till 1,0 milj. 

kr. per år. Att hålla fartyget upplagt ytterligare ett budgetår iir i ett 

ansträngt liigc enligt verket inte ekonomiskt försvarbart. Skall en tvf1pro

centig besparing tillämpas för budgetäret 1984/85, ca 0,9 milj. kr., kan det 

enligt verket ligga nära till hands att ta detta från de resurser som frigörs 

från Johan Månsson. 

Förutom den begiirda resursökningen för dubbclbcmanningen av sjö

miitningsfartygen tar verket upp 1.5 milj. kr. för beredskapsanpassning av 

kustradion och 142000 kr. för en tjiinst som redaktör till redaktionen för 

utsiindning av navigationsvarningar. Beredskapsanpassningen av kustra

dion avser ersiittning till televerket för vissa totalförsvarsmotiverade inve

steringar i kustradiostationerna. 
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I sill budgetförsl~1g redovisar verket besparingar p;! ca 5.1 milj. kr. I 

huvudförslaget tillkommer ca 0.9 milj. kr. inom sjökartliiggningen. Den 

största besparingen giiller lot.1Tii.1e11dl't. Det iir i Jet sammanhanget enligt 

verket frf1ga om en nöJviinJig anpas-,ning till sjöfartens ändrade struktur 

och servicebehov. Inom lotsviisendt:t finns f. n. en inte obetydlig överka

racitet. Antalet fartygsanlöp i svt:nska hamnar har minskat unJt:r en lfö1g 

följd av iir. Samtidigt har en successiv ökning skett i storleken hos farty

gen. Eu utmiirkamh: Jrag i utvecklingen har iiven enligt vaket varit all en 

ökandt: andel av trafiken faller pii syd- och västkusten medan ostkustens 

trafikandel minskar.· 

Genom samordning inom 1H;h mellan lotsplatser s<1mt öka! utny11jande 

av t.::kniska hjiilpmedel beriiknas personalslatcn kunna minskas med 26 

tjiinsler 1984/85. i samtliga fall genom naturlig avg{mg. Besparingt:n uppgår 

till 4.5 milj. kr. Ingen lo1spla1s kommer alt helt avbemannas. Sjöfartsver

ket föru1Sä1ter alt nuvarande servicenivå i huvudsak kan upprä1thf1llas. 

Verkel riiknar vidart: mc:d all spara ca 0.3 milj. kr. i drift- och underhålls

kostnader genom utbyte av 1vii lotsbf1tar mot en ny. 

lnom.f.\·1Tii.1e11de1 beriiknar verkl!I besparingen tili ca 160000 kr. Under 

den kommande fcm[irspcrioden planerar verket alt bygga om totalt 250 

fyrar. Avsiklen iir i första hand alt ansluta fyrarna via sjökabel till det 

allmiinna t:ldislributionsniilct. Pt1 fyrar diir detta ej iir ekonomiskt försvar

bart knyts förhoppningar till alt anviinda solpaneler och vindgeneratorer. 

Genom ombyggnadsprogrammet riiknar verket med att spara energi. och 

kunna minska fartygsbesöken för energitillförsd. P{i sikt riiknar verkt:t 

med alt spara in fartyg och diirutöver kunna minska den fartygsbundna 

energitillförseln. Den besparing verket tar upp för budget:lret 1984/85 

gLilkr enbart energikostnaderna. 

Inom delprogrammet .1jiiriidd11i11g redovisas en nedskiirning med 100000 

kr. avseende ersiittningcn till lelcvcrket för vissa radiotjiinstkostnader {11 

sjöfarten. 

F iircdrng1111de11s ii 1 ·en ·iig11 m/en 

Sjöfartsverkets uppgifter i farledssystcmet iir att verka för cn effektiv 

o.:h siiker framkomlighet för sjöfarten. En samtidig restriktion vid avviig

ningen av olika iltgärJer för säkerhet och transporteffektivitet iir kravet pä 

kostnadstiiekning. Den atfärsmiissiga inriktningen kriivcr fortlöpande in

satser i rationaliserande och effektiviserandt: syfte för att diirigenom kunna 

begränsa behovet av avgiftshöjningar. Verkets egen programförklaring 

diirvidlag - som jag allmiint kan instämma i - innebiir att inkomsterna i 

högre grad iin tidigare blir styrande för kostnadsutvecklingen och att ni vän 

p{1 nlidviinJiga avgiftshöjningar liggt:r inom ramen för en ren inllationsupp

riikning. 

Det gynnsamma ekonomiska resultatet under budgetåret 1982/83 har 

bl. a. sin förklaring i genomförda rationaliseringar och att olika möjligheter 
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till besparingar tillvaratagits i den löpande verksamheten. Stora rationali

seringsvinster har under flera år kunnat göras i mim fyrväsendl.!l och lots vä

sendet. Genom anskaffning av två nya fartyg har tre äldre underhiillsdryga 

och mindre rationella lotsdistriktsfortyg kunnat utrangeras. Dessutom har 

ett mindre arbetsfartyg kunnat siiljas. Inom lotsviisendt:t har den mins

kande fartygstrafiken och även omstruktun:ringen av trafiken mellan olika 

kustavsnitt gett utrymme för rationaliseringar. Genom ökad samordning av 

verksamheten inom och mellan lotsrlatser samt ökat utnyttjande av tele

tekniska hjälpmedel har serviceniviin kunnat bibehållas i stort sett oför

ändrad samtidigt som rersonal kunm11 frigöras genom naturlig avgf111g. De 

senaste årens nyanskaffningar av rationella lotsbåtar har oekst1 bidragit till 

besparingarna inom lotsväsendet. Antalet lotsbiltar har kunnat minskas 

med ett trettiotal enheter med bl. a. minskade underhf1llskostnada som 

följd. 

Den inkomstutveekling som kan överblickas motiverar fortsatta krav p<°1 

rationaliseringar och besparingar i verksamheten. Som framgfir av verkets 

anslagsframstiillning gäller den största besparingen för budgetåret 1984/85 

lotsviisendet. Samtidigt öppnas nya rationaliseringsmöjligheter pä sikt 

inom fyrvä-;endet genom det fyrombyggnadsprogram verket har börjat 

genomföra. Som jag framhöll redan i förra årets budgetproposition måste 

även möjligheterna till effektivitetsvinster genom organisatoriska föränd

ringar och samverkan med andra myndigheter prövas. Även om sådan 

samverkan redan bedrivs inom vissa omrilden. det giiller t. ex. inom sjö

räddningen och mellan Göteborgs hamn och sjöfartsverket i frilga om 

trafikcentralen i Göteborg, ftte1stitr det viktiga sammanförandet av sjö

fartsverket och kustbevakningen till en gemensam organisation. 

l enlighd med mitt förslag i förra iirels budgetproposition har ett sådant 

organisationsarbete pt1börjats. Med stöd av regeringl.!ns bemyndigande 

tillkallade jag den 26 maj 1983 en siirskild utredare, justitieombudsmannen 

Per-Erik Nilsson, all utarbeta ett organisationsförslag. Med hiinsyn till all 

utredaren fick sitt uppdrag relativt sent iir det min bedömning nu all ett 

organisationsförslug kan vara färdigt först under hösten 1984. 

Jag övergar nu Lill att redovisa mina stiillningslaganden till sjöfartsver

kets anslagsframställning för anslaget Farleds verksamhet, exkl. isbrytning 

för budgetfaet 1984/85. 

Sjöfartsvcrket har i sitt förslag beriiknat bruttokostnaden för Ji1rleds-

1wk.rnmhetl'll. cxkl. ishrytnin;.: till ca 411, I milj. kr.. vilket innebiir en 

ökning med ca 35.7 milj. kr. jiimfört med innevarande budgetiir. Förulom 

kompensation för löne- och prisstegringar inkl. kapitalkostnader som ver

ket beriiknar till ca 30,0 milj. kr. ingiir en investering pt1 1,5 milj. kr. för 

beredskapsanpassning av kustradion och volymökningar pt1 drygt 6.9 milj. 

kr. I bruttokostnaden ingr1r ocksfi 2,3 milj. kr. för friimst upprustning av 

Haggensstiiket som emellertid anslagsmiissigt belastar anslaget E 5. Övrig 

verksamhet. Jag kommer därför att ta upp den fr~igan vid min föredragning 
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av det anslaget. Jag kommer iiven att ta upp den föreslagna beredskapsan

passningen av kustradion umkr anslaget E 5. Eftersom det rör sig om en 

tot<tlförsvarsmotiverad iitgiird bör kostm1den enligt min mening inte belas

ta handelssjöfarten. Besparingarna i verkets förslag uppgftr till ca 5.1 milj. 

kr. I huvudförslaget tillkommer en besparing inom sjökartliiggningen på ca 

0,9 milj. kr. 

Niir det giiller verkets prisomriikning har jag i huvudsak inget alt erinra. 

lkn delen av prisomriikningen som giiller ersii1tningen till televerkets 

radiotjiinstkostnader återkommer jag särskilt till. Beträ!Tamk löneomräk

ningen skall tilliigg göras med ca 1.8 milj. kr. för s. k. L-ATF-{1tgiirder 

1983. 

Den resursförstärkning sjöfartsverket begär för sjökartHiggningen för 

niista budgctftr, 6.8 milj. kr.. innebiir i princip en upprepning av yrkandena 

i förra ftrets anslagsframstiillning. Siiviil verkets resursökningsalternativ 

som huvudalternativ tar sikte på alt utnyttja befintliga resurser pfi biista 

sätt. I verkets budgetförslag iir ambitionen att samtliga tillgiingliga fartyg 

skall utnyttjas. I verkets huvuuförslag iir utgilngspunkten att Johan Miins

son bör försiiljas om inte resurser kan medg1.:s för uubbelbemanning. Jag 

tolkar verkets alternativa förslag betriiffanue sjökartbggning p(1 st1 siilt att 

en mn l{111gsiktig ambitionsnivå bör liiggas fast. 

Unuer buugetåret 1982/83 disponeraue sjiifartsverket tre sjömiitningsfar

tyg. Av verksamhetsberiittelsen framgiir all samtliga fartyg utnyujats för 

sjömätning med dubbla besiittningar. Under innevarande tirs sjömiitnings

säsong har Johan Mfrnsson legat upplagd. Övriga fartyg inklusive det 

mindre sjömätningsfartyg som levererades till sjöfartsverket våren 1983 

har däremot kunnat utnyttjas med uubbla besiittningar på så sätt som 

redovisades i förra årets budgetproposition. Man kan således konstatera 

att verket inom ramen för tillgiingliga medel under såviil budgetftret 1982/83 

som under innevarande miitsiisong tilliimpat ett system med dubbla besiitt

ningar på fartygen. Den frf1ga som niirmasl aktualiseras i verkets anslags

frnmsUillning iir därför vilken l[mgsiktig ambitionsnivi! som skall gälla för 

sjökartliiggningen. Jag uttalade redan i föregående [1rs budgetproposition i 

det sammanhanget att jag inte var beredd att förorda vare sig en anslagsför

stiirkning eller ytterligare fartygsanskaffningar med tanke pä den belast

ning detta skulle fi't för avgiftsnivån. Som jag pekat på i min inledande 

redovisning av inkomstberäkningarna för si'tväl innevarande som nästa 

budgetår saknas utrymme för reala anslagsökningar. Detta bör också vara 

utg;lngspunkten för verkets lfrngsiktiga planering av sjökartliiggningen. 

En långsiktig ambitionsnivå som inkluderar medel för all också la Johan 

Månsson i drift igen innebär inte bara omedelbara kostnader för fartygets 

drift. underhåll och indirekta bemanningskoslnader. På sikt kommer ocksi't 

kostnaderna för ersiittningsfartyg eller för större underhållsåtgiirder. Av 

långtidsplanen för investeringar framgf1r t. ex. att enbart en ledarmotorbf1t 

beräknas kosta ca 26 milj. kr. De samlade kostnaderna kommer således på 

sikt all öka viisentligl över den kostnadsniv;'\ som iir aktuell i sjiifartsver-
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kcts förslag. Jag förordar diirför sjöfartsverkets huvudförslag vilket inne

biir att sjömätarflottan reduceras med ett fartyg - Johan Månsson - och 

att en besparing görs på anslaget för niista budgetår med 850000 kr. 

En försäljning av Johan Månsson som wrket aktualiserar i sin anslags

framställning ligger också enligt min mening nära till hands. Förutom de ca 

J ,8 milj. kr. som frigörs genom att inte utnyttja fartyget kan besparingar 

också göras på kapitalkostnadssidan på ca I milj. kr. Det bör enligt min 

mening ankomma på verket att pä kommersiella grunder avgöra om farty

get skall försäljas eller om det kan finnas andra alternativ. t. ex. uthyrning, 

som kan vara mer fördelaktiga. Jag vill avslutningsvis när det gäller far

tygsresurser för sjökartliiggning erinra om att verket har isbrytarna att 

tillgå varav i'ttminstone ALE hittills ansetts ekonomisk att anviinda för 

sjlimätning. 

Förutom resursförstärkningen för sjökartläggningen och för beredskaps

anpassningen av kustradion som jag behandlar under anslaget Övrig verk

samhet begär verket 142 000 kr. för en tjänst som redaktör vid redaktionen 

för underrättelser för sjöfarande. Kostnaden är hänförlig till att sjöfarts ver

ket påtagit sig att i ett viirldsomfattande system för utsändning av naviga

tions varningar svara för Östersjöomr;\Jet. Jag förordar att anslagsposten 

Publikationer räknas upp med 142 000 kr. och finansieras genom omföring 

av motsvarande belopp från anslagsposten sjökartläggning. 

Vid mina anslagsberäkningar för nästa budgetftr har jag förutom bespa

ringen inom sjökartläggningen på ca 0,9 milj. kr. utgått från att besparingar 

också görs inom lots- och fyrväsendet med ca 5,0 milj. kr. Inom lotsviisen

det innebär besparingen en minskning av personalstaten med 26 tjänster i 

samtliga fall genom naturlig avg;\ng. Som framgftr av verkets redovisning 

kommer nuvarande servicenivft i huvudsak att kunna upprätthälbs. Bespa

ringen leder inte heller till att någon lotsplats helt avbemannas. 

Sjöfartsverket har vidare tagit upp 100000 kr. i besparing som gäller 

ersättningen till televerket för vissa radiotjiinstkostnader. Sjöfartsverkets 

ersiittning till televerket uppgår för innevarande budgetftr till ca 9,9 milj. 

kr .. varav ca 0,7 milj. kr. fn"m anslaget E5. Övrig verksamhet. Kostna

derna giiller i allt viisentligt det arbete televerkets kustradiostationer utför 

på sjöräddningsområdet. Som framgår av sjöfartsverkets anslagsfram

ställning och den anslagsframstiillning televerket lämnar direkt till rege

ringen begär televerket en ersiittning ptt ca 14, I milj. kr. för nästa bmlgettu·. 

Ökningen - ca 4,3 milj. kr. - motiverar televerket med förutom ökade 

personalkostnader och trafikavgifter med iindrnde principer för prissiitt

ningen. Televerket anför att den ändrade prissiittningen innebiir att sjö

fartsverket betalar enligt samma principer som giiller för kunder med vilka 

televerket inte har lfmgsiktiga avtal. Sjöfortsverket anser sig il sin sida inte 

kunna sluta långtidsavtal om ersiittningen till televerket eftersom Je medel 

som sjöfarts verket förfogar över för detta iindam{1l iir avhiingiga statsmak

ternas årliga prövning. 

7 Riksdai:cn 198318./. I so111/. Nr 1110. Hi/11gt1 8 
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Vid underhandskontakter mellan departementet och dt: båda verken har 

televerket betonat sitt behov av att i ett något längre tidsperspektiv än ett 

år kunna dimensionera personalresurserna för sjöräddningsarbetet och 

avväga behovet av underhåll och investeringar. Del står samtidigt klart att 

ett långtidsavtal med ekonomiska garantier inte kan realiseras inom ramen 

för den nu tilliimpadc anslagstckniken. För regeringens och riksdagens 

information vill jag därför nämna att jag för egen del anser det naturligt att 

televerket skall kunna påräkna en viss långsiktighet i medelstilldelningen. 

Skulle större förändringar i organisationen av sjöräddningsarbete! aktuali

seras som påverkar samarbetet mellan verken bör såväl sjöfarts verket som· 

televerket ges rimlig tid att planera för en sådan situation. 

Televerket har efter att frågan diskuterats, i samråd med sjöfartsvcrket 

modifierat sina tidigare beräkningar och utgått från en prissättning som 

tillämpas vid långfristiga avtal. Till följd av detta kan bruttokostnaden 

under anslaget E I reduceras med ca 1.5 milj. kr. utöver de 100000 kr. 

sjöfartsverket tagit upp som besparing. Ersättningen till televerket för 

radiotjänst åt sjöfarten beriiknar jag sålunda till ca 12,5 milj. kr. varav ca 

11.0 milj. kr. gäller anslaget E I. För att något förenkla behandlingen av 

televtrkets radiotjänstkostnader anser jag det tillräckligt att anslagsfrågan 

fortsällningsvis behandlas inom ramen för sjöfartsverkets anslagsfram
ställning. 

Jag beräknar sammanfattningsvis bruttokostnaden under anslaget för 

nästa budgetår till 401,8 milj. kr. Bidrag och andra inkomster under ansla

get beräknar jag till ca 35,4 milj. kr. Den största posten gäller ersättningen 

för vissa fritidsbåtkostnader (25 803 000 kr.) som anvisas över anslaget 

E5. Övrig verksamhet. Ersättningen från chefen för marinen för den mili

tära sjökartläggningen är beräknad till 4 100000 kr. Fiskets andel av sjö

fartsverkcts kostnader under anslaget E I, som också påverkas av telever

kets radiotjänstkostnader, beräknar jag efter samråd med chefen för jord

bruksdepartementet till 4 273 000 kr. Sjöfarts verkets kostnader för farleds

verksamheten inom det ekonomiska försvaret beräknar jag efter samd1d 

med chefen för försvarsdepartementet till I 872 000 kr. under anslaget E I. 

Jag förordar därför ett anslag på ca 366,4 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Mil! förslag till medclsförbrukning fördelat på delprogram framg[ir av 

följande sammansliillning. 
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Delprogram 

I. Administration 
2. Fyrväsendet 
3. Lotsviisendet 
4. Sjöräddning m. m. 
5. Södertiilje kanal 
6. Mindre kanaler och 

fördjupade farleder 
7. Sjökartkiggning 
8. Fubliki.ltioner 

Summa kostnader 

Avgar intiiktcr 
Under anslaget 
Bidrag från andra 
huvudtitlar och anslag 

Summa intäkter 

Summa utfall/anslag 

198:?.!83 
Utfall 

31 24i 
92568 

162 729 
11099 
5564 

4174 
46315 

2 155 

355 851 

3 858 

26489 

30347 

325504 

1983/8-1 
Anvisat 

Beräknat 1984185 

Verket Före-
draganden 

tu~ental Kr. 

30647 3-1291 32 953 
100034 lOi 956 108 190 
170574 176549 177 372 
11930 15 083 13 543 
6096 6988 7032 

4960 7 278 7:?.98 
49539 60723 53 162 

I 592 2 226 2 247 

375 372 411094 401797 

1241 1241 1241 

28077 35 532 34176 

293111 36773 35417 

346054 374321 366380 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farled.1·1·erk.rn111het cxld. ishryt11i11g för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag pii 366 380000 kr. 

E 2. Isbrytning 

1982/83 Utgift 

1983184 Anslag 

1984/85 Förslag 

129 755 000 

167 500 000 

173500000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som iir att hiinföra till statens isbrytningsverksamhet. 

Siiiji1 rts I 'c' rke ts a 11 sia g .1:f i·a 111stii/I11i11g 

För budgetåret 1982/lB anvisades 166 milj. kr. under anslaget Isbrytning 

varav verket, ht:roende på de ändrade principerna för beräkning av för

räntningspliktigt kapital, fick disponera l 60.9 milj. kr. Beroende p~I den 

milda vintern behövde endast tre statsisbrytare utnyttjas i de norrländska 

farvattnen samt isbrytart:n ALE en kortare tid i Viinern. Utfalkt pil ansla

get blev ca 129.8 milj. kr. För budgetåret 1984/85 beräknar sjöfortsverket 

kostnaden till ca 173,7 milj. kr. Pris- och löneomräkningen uppgttr till ca 

8,3 milj. kr. 

Vt:rket riiknar med att kunna spara 1.5 milj. kr. genom rationaliseringar 

inkl. Ymers ombyggnad för tjockoljeJrift och ca 0,6 milj. kr. genom att 

egen personal i större utstriickning iin hittills utför rutinmässigt underhttll. 
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Föredragandens iiverviiganden 

Jag förordar d"ter endast en mindre justering av verkets prisomräkning 

ett anslag på 173.5 milj. kr. för isbrytning nästa budgetår. Fördelningen på 

delprogram framgår av nedanstående sammanställning. Jag vill i samman

hanget nämna att statskontoret under hand meddelat att uppdragct an

gående civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg kommcr att 

redovisas inom den närmaste tiden. 

Delprogram 

I. Administration 
2. Isbrytning 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

1982/83 
Utfall 

I 308 
128447 

129755 

0 

129755 

1983/84 Beräknat 1984/85 
Anvisat 

Verket Före-
dragamkn 

tusental kr. 

1466 1555 I 561 
166084 17:! 167 171989 

167 550 173722 173 550 

50 . 50 50 

167 500 173672 173500 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Isbrytning för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag på 

173500000 kr. 

E 3. I•artygsverksamhet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

29398000 

29429000 

30600000 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfartsverkets uppgifter som gälh:r 

säkerheten ombord på fartyg, skyddet av den marina miljön från påverkan 

av fartyg och last samt uppgifter som gäller de ombordanställdas soci;tla 

förhållanden på fartygen. Förutom tillsynsuppgifter inrymmer verksamhe

ten kontroll av farleders utmärkning och arbete med normer och föreskrif

ter. Inom programmet Fartygsverksamhet ingår också enheten för land

transporter av farligt gods (LfGJ och det nya sjömansregistret. 

.\jiif i1rts1 ·e rk e ts an .1· /ag .1fra m st ii 11 ni ng 

För budgett1ret 1982/83 anvisades ca 30,0 milj. kr. under anslaget Far

tygsverksamhet. Beroende pil den beslutade avvecklingen av sjömans

niimnden sliilldes ca 29,J milj. kr. till vcrkets disposition i regleringsbrevel. 

Utfallet blev efter avtalsenliga löneökningar pf1 0.3 milj. kr. 29,4 milj. kr. 

Sjiifartsverket heriiknar brullokostnaden för budgetåret 1984/85 till ca 

34.9 milj. kr. Pris- och löneomriikningcn uppgftr till ca 2.1 milj. kr. I sitt 
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förslag tar verket upp en besparing på ca 0.8 milj. kr. Denna uppnås genom 

indragning av fem fartygsinspektörstjänster. i samtliga fall genom naturlig· 

avgång, inom distriktsorganisationen. Personalminskningen får enligt ver

ket ses mot bakgrund av den fortg[1cnde minskningen av antalet enheter i 

den svenska handelsflottan. 

Sjöfartsverkct beräknar inkomsterna under anslaget till ca 4.5 milj. kr. 

vilket ger ett anslagsbehov på ca 30.5 milj. kr. Av inkomsterna är 2.0 milj. 

kr. hänförliga till ersättningen för det nya sjömansregistrct och 1.1 milj. kr. 

för LFG från anslaget E 5. Övrig verksamhet. Vidare ingår bidrag från 

nionde huvudtiteln med 1,2 milj. kr. för viss taxejämkning när det gäller 

siikcrhctstillsyn av fiskefartyg. 

Fiiredragandcns ö1•en·iiga11dc11 

Jag godtar i huvudsak sjöfarts verkets anslagsberäkning. Efter endast en 

smärre justering av verkets prisomräkning och tillägg för L-ATF-åtgärdcr 

förordar jag ett anslag för nästa budgetår på 30.6 milj. kr. Efter samråd 

med chefen för jordbruksdepartementet har jag beräknat bidraget från 
nionde huvudtiteln till 1,2 milj. kr. 

Mitt förslag till medelsförbrukning fördelat på delprogram framgår av 

följande sammanställning. 

Delprogram 

I. Administration 
2. Tillsyn m. m. av trans-

porter av farligt gods 
3. Sjömansregistret, be-

hörighcts- och be-
rnanningsfrågor 

4. Ovrig tillsyn av fartyg 
5. Skeppsmätning 
6. Sjöteknisk utred-

ningsverksamhet 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 
Bidrag 

Summa intäkter 

Summa utfall/anslag 

• exkl. sjömansnämnden 

1982/83 
Utfall 

2 273 

2 340 

1416 
20263 

3 537 

1494 

31323 

254 
1779 

2033 

29290* 

1983/84 
Anvisat 

Beräknat I 984/85 

Verket Före-
draganden 

tusental kr. 

2272 2442 2455 

2 370 2642 2 743 

1382 3 460 3461 
20935 21365 21 445 

3164 3375 3395 

I 553 1641 1657 

31676 34925 35156 

101 151 151 
2146 4305 4405 

2247 4456 4556 

29429 30469 30600 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fartyg.werksamh~t för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag på 30 600 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 102 

E 4. Sjöfartsrnateriel rn. rn. 

Budgetår 

198:!/83 
1983/84 
I 9R4/85 verket 

föredraganden 

lng.be
hållning 

57 336 
34586 

100 
I 086 

varav 7.7 milj. kr. med finansfullmakten 
** exkl. 5 % marginal 

Anslag 

tusental kr. 

53 400• 
35900 
83 935** 
56160 

Utgift 

71 550 
69400 
84035 
545:!0 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfarts verkets investeringar i fartyg, 

båtar, fyrar. fyr- och telematcricl samt i farleder m.m. Räntor och avskriv

ningar på investerat kapital pi'iverkar kostnaderna för farleds- och fartygs

vcrksamheten. Medel för att bestrida de årliga kapitalkostnaderna ingår i 

anslagen för farleds- och fartygsverksamhctcn. 

SJ<Yi1rts1 ·erkets a 11slag.1ji·a mstiil/ning 

För nästa budgetår räknar sjöfartsverket med en medelsförbrukning på 

ca 84 milj. kr. Efter avdrag för en beräknad ingående behf1llning begär 

verket ett anslag på ca 8.~.9 milj. kr. I förslaget till medelsförbrukning ingår 

14,7 milj. kr. för ny- och ombyggnad av fyrar och 9.9 milj. kr. för fyr- och 

telematcriel. Investeringarna inom lotsväsendet uppgi'tr i förslaget till 13.9 

milj. kr. varav ca 7,8 milj. kr. gäller två lotsbåtar och motorbyten. 

För investeringar inom sjökartläggningen begär verket ca 22,(l milj. kr. 

varav 13.0 milj. kr. gäller en självgående farledsram, 3.0 milj. kr. sidobåtar 

till Johan Månsson och 5.0 milj. kr. utrustning för sjömiitning. Verket tar 

vidare upp 16 milj. kr. för ombyggnad av isbrytarna Frej och Atlc för 

tjockoljedrift och 2 milj. kr. för teknisk utrustning till isbrytarna. 

Fiiredragande ns Öl'('rl'iiga111/e11 

Investeringarna som sjöfartsverket tar upp gäller i allt väsentligt crsätt

ningsanskaffningar. I huvudsak gäller det dessutom investeringar som görs 

i rationaliserandc syfte. Av investeringarna inom fyrviiscndet gäller 10 

milj. kr. två nya fyrar i Ålands hav. Fyrbyggnationen hiinger samman med 

att sjöfartsverket och finska sjöfartsstyrelsen gemensamt planerar att an

lägga en farled genom Ålands hav. Efter vad jag underhand har inhämtat 

pågår numera projektering av fyrarna. Enligt planerna skall fyrarna vara 

färdiga under 1985. Som jag framhöll redan i föregående t1rs budgetpropo

sition kan objekten i sig vara lämpliga att i första hand genomföras.inom 

ramen för eventuella sysselsättningsfrämjande åtgärder och då med stöd 

av finansfullmakten. Jag vill därför avvakta med att föresUi finansiering av 

fyrarna via ordinarie anslagsmedel. Detsamma gäller en planerad mindre 

fördjupning av lotsbåtshamncn vid Skags udde för I milj. kr. Vidare kan de 
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13.0 milj. kr. verket begär för farledsramen räknas bort från medelsför

brukningen nästa budgetår. Den totala finansieringen av farledsramen. 23 

milj. kr .. är numera ordnad via medel från arbetsmarknadsstyrelsen. Med 

hänvisning till mitt tidigare ställningstagande beträffande sjömätningsfarty

get Johan Månsson. kan också de 3.5 milj. kr. verket tar upp för bl. a. 

sidobåtar utgå från medelsförbrukningen nästa budgetår. 

Med de avvikelser jag nu redogjort för godtar jag i huvudsak verkets 

förslag till investeringar i övrigt. Jag beräknar medelsförbrukningen till ca 

54.5 milj. kr.. vilket ger ett anslag för nästa budgetår på ca 56.2 milj. kr. 

Med hiinsyn tagen till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkets 

investeringar förordar jag att verket på samma sätt som tidigare år ges ett 

beställningsbemyndigande på högst 5 milj. kr. för leveranser av sjöfartsma

teriel under budgetåret 1986/87. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att sjöfartsverket lfimnas ett beställningsbemyndigande 

på högst 5 000 000 kr. för leveranser av sjöfartsmateriel under 

budgetåret 1986/87. 
2. till ~)i!fi1rtsmatcricf m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett re

servationsanslag pft 56 160 000 kr. 

E 5. Övrig wrksamhet 

198~/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

26645000 

26984000 

37111000 

Från anslaget betalas utgifterna för viss radiotjänst åt sjöfarten. vissa 

kostnader för sjöfartsverkets omlokalisering. åtgärder mot förorening från 

fartyg. särskild undersökningskommission vid sjöolyckor. bemanning av 

fyrar av regionalpolitiska skiil. Vidare finansieras från anslaget vissa kost

nader för internationellt samarbete på sjöfartsområdet. vissa fritidsbåt

kostnader. sjömansregistret samt enheten för landtransporter av farligt 

gods. Ett eng{111gsbelopp för beredskapsanpassning av kustradion tas upp 

på anslaget för nästa budgetår. 

Sii!far1.1·1•crk1;ts a nsf a,;.~fra mstiillnin,; 

För budgetåret 1984/85 beräknar sjöfartsverket bruttokostnaden för Öv

rig verksamhet till ca 37 .7 milj. kr. Efter avdrag för intäkter som huvudsak

ligen utgörs av bidrag från olika intressenter för vissa bemanningskost

nader. blir anslagsbelastningen i sjöfartsverkets förslag ca 37.1 milj. kr. 

Förutom kompensation för inträffade pris- och lönekostnadsökningar som 

verket anger till ca 5.8 milj. kr .. tar verket upp 2,3 milj. kr. för upprensning 

av Baggensstäket <2.0) och för flygfotografering för båtsportkort samt ca 
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2.0 milj. kr. för finansiering av det nya sjömansrcgistret. I verkets huvud

förslag bortfaller de 2.3 milj. kr. verket begär för bl. a. Baggensstäket. 

Beträffande den begärda volymökningen för upprensning av Baggens

stäket framhttller verket att farleden genom stiikct tillhör en av Sveriges 

mest trafikerade farvatten med framför allt fritidsbåtar. Verkets förslag 

innebär att farleden ftterställs till ursprungligt djup. 3 meter med I 0 meter 

bottenbredd. Avsikten är att förbiittra framkomligheten och siikcrhctcn för 

fritidsbåtarna. Ptt så sätt avlastas enligt verket ocks{1 farlederna för han

delssjöfarten från fritidsb<ittrafik. Samtidigt avvisar verket det förslag som 

olika intressenter fört fram niimligcn att för ca 7.7 milj. kr. fördjupa och 

bredda farleden till 4 . .5 meter ramfritt djup. Sjöfartsverket anser det inte 

rimligt att liigga ned en sådan kostnad med hänvisning till att många andra 

projekt för handelssjöfarten har högre prioritet. Det är dessutom enligt 

verket I veksamt om t. ex. bunkerfartyg och mindre tankfartyg skall trafike

ra Baggensstiiket. 

Fiiredragandens ii1·en·äga11dc11 

Den prisomräkning verket redovisar kan justeras ned med ca I . .'i milj. 

kr. varav 1.1 milj. kr. är hänförliga till televerkets ersättning för viss 

radiotjiinst åt sjöfarten. vilken jag närmare redogjort för under anslaget 

E I. Min justering i övrigt gäller i huvudsak vissa reskostnadcr och delpro

grammet omlokaliscringskostnader. 

Beträffande kostnaderna för sjömansregistrct. 2 milj. kr.. som verket tar 

upp är detta en konsekvens av statsmakternas tidigare beslut om ett nytt 

mönstringssystem för sjömän. Utvecklingsarbetet har pägått sedan våren 

1982 och det nya registret avses vara i drift och det gamla manuella i 

huvudsak avvecklat fr. o. m. den I januari 1985. 

I sitt förslag har verket tagit upp 120000 kr. utöver pris- och löneomriik

ningcn för att tiicka vissa kostnader för skrivarbeten och andra kansligöro

mål vid LFG-cnhetcn. Uppriikningen bygger på förutsättningen att ungefär 

samma belopp kommer all inflyta som inkomster under anslaget. Jag har 

för egen del inte något att erinra mot verkets förslag. Jag anser emellertid 

att beloppen skall redovisas under anslaget E 3. Fartygsverksamhet. 

När det giiller upprensningen av Baggensstäket tillstyrker jag verkets 

förslag. En fördjupning av farleden för nära 8 milj. kr. anser jag i likhet 

med verket inte vara vare sig ekonomiskt eller trafikmässigt motiverad. 

Jag tillstyrker också verkets förslag att satsa på flygfototekniken som 

underlag för framställningen av båtsportkort. Jag ser den föreslagna för

söksverksamheten som en intressant väg att förstiirka båtsportkortspro

duktioncn. Den förordade resursförstärkningen för ocks[t ses mot bak

grund av att båtsportkorten ger sjöfartsverkct vissa inkomster. I mitt 

förslag för nästa budget?tr har jag ocksft efter samr:'td med chefen för 

försvarsdepartementet beriiknat I ..'i milj. kr. för beredskapsanpassning Cl\ 

kustradion. Investeringen som initierats fdtn såviil sjöfartsverkets som 

televerkets sida är totalförsvarspolitiskt motiverad. 
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Jag förordar ett anslag på 37.1 milj. kr. för niista budge!t1r. \1itt förslag 

fördelat på delprogram framgi'tr av följande sammanstiillning. 

Delprogram 1982i8) 19X3/84 Ber;iknat 1984;X.'i 
Utfall Anvisat 

Verket Fön:-
dragandcn 

tusental kr. 

I. Radioljlinsl (1t sjöfarten fi65 (1(15 1450 I 450 
~ Omlokaliserings-

kostnader 2 765 ) 129 3 650 3 426 
3. Atg;irder mol vatten-

flirorening fr<'1n fartyg 
4. Slirskild undersöknings-

kommission vid sji)- -
olyckor 556 8fi 9~ 93 

5. Bemanning av fyrar av 
n::gionalpolitiska sbl I 602 I 723 I 905 I 858 

6. Bidrag till vissa in-
lernationella organisa-
li11ner m. m. 271 293 446 356 

7. Vissa kostnader för 
fritidsbt11trafik 19548 20602 26912 25 803 

8. Enheten för land-
transporter av 
farligt gods 579 946 I 220 I 080 

9. Vissa kostnader fiir 
sjömansregislret I (100' 2 005 2 005 

IO. Viss bcrcdskapsan-
passning av kustradion I 500 

Summa kostnader 25986 29045 37682 37572 

Avgår intlikter 
Under anslaget 340 461 581 461" 

Summa utfall/anslag 25 646"* 285114 37 IOI 37111 

* Anvisat på TB I 
•• Avser kvarvarande delprogram 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till Ö1TiK verksamhet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag pft 37 111 000 kr. 
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Övriga sjiifartsändamål 

E 6. Handelsflottans pensionsanstalt 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Handelsllottans pensionsanstalt !HPA) handliigger iirenden om pensio

nering av sjömiin enligt kungörelsen ( 1972: 412) om sjömanspension Uind

rad senast 1980: 432). 

Enligt lagen () 96 I :300) om avgift för sjöfolks pensionering rnndrad se

nast 1979: h60) skall redare betala avgift fiir heredande av pension ilt 
sjömiin. vilka som manskap varit anställda pf1 svenskt handelsfartyg i 

utrikes fart. 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration hetalas med dessa 

avgifter. Av dessa medel tas ett sfi stort helopp i anspnlk till pensionsan

stalten. som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkostnader 

med avdrag för I 000 kr. Sistnämnda helopp utgör den anslagsmiissiga 

nettoutgiften. 

Fiirl'dn1ga 11dc11.1· ii.1 ·e1Tiiga nden 

1983/84 lkriikna<l iin<lring 1984/85 

Pensions- Före-
anstalten <lragan<len 

Anslag 

Löncktistnader 914000 + 45000 + 45 000 
Sjukviinl 2000 
Reseersiittningar 21 000 
Lok<illrnstnadcr 107000 + 47000 + 47 000 
E.xpcnscr 58000 + 10000 + 10000 
Ut hctalningskost nadt:r 65000 + 170000 + 170000 

1167000 +272000 +272000 

Summan av posterna till avlöningar. arvoden och omkostnader hlir 

1439000 kr. Till uppbörd under anslaget skall stiiedes tas 1438000 kr. 

Medelsanvisningen på statsbudgeten skall ske med oförändrat I 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till /-landc/.~flottans pe11sio11.rn11stalt för budget~1ret 1984/85 anvi

sa ett anslag på I 000 kr. 
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E 7. Handelsnottans kultur- och fritidsråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

1000 

Handelsflottans kultur- och fritidsr{id !HKFJ planlägger. samordnar och 

genomför kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. RC1dets verksamhet 

inriktas pft kulturell service som avses ge en hild av det svenska kulturut

budet genom distribution av TV-kassetter. ljudband. tidningar. litteratur 

och film samt biblioteks verksam het. R[1det ordnar iiven bl. a. idrott~arran

gemang. R{tdet har ett omfattande samarhete med bl. a. mot~varande nor
diska organisationer och med svenska kyrkan i utlandet samt - niir det 

giiller idrottsfrågor - med kommuner och idrottsorganisationer. 

Från den 1 juli 1976 giiller de riktlinjer för den inriktning. organisation 

och finansiering inom handelsflottan som godkiints av riksdagen erter 

förslag i prop. 1975176: 73 (TU 1975176: I 0. rskr 1975/76: 89) och vidare de 
anvisningar för verksamheten som Himnats i regleringslm.:v för verksamhe

ten under budgetåret 198:V84. 

· Rådets verksamhet finansieras via handelsflottans kultur- och fritids
fond. som tillförs en viss del, f. n. 6 milj. kr. dock högst 9.0':·;, av nettobe

loppet av erlagd'.l statliga fyravgifter. Filmverksamheten skall dock finansi

eras med filmhyror. 

Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopr av I 000 kr. 

HKF:s a11.1-faf{.~framstii/111i11R 

Kultur- och fritidsrådet beriiknar utgifterna inkl. lilmverksamheten till 

ca 12.4 milj. kr. och inkomsterna till ca 11.7 milj. kr. varav I 0 mil.i. kr. fnln 

fyravgifter. Det beräknade underskottet. ca 0.7 mil.i. kr.. föresl~ts utg[1 ur 

handelsflottans kultur- och fritidsfond. Handelsflottans kultur- och fritids

fond visade den 30 juni 1983 ett överskott på ca 4,8 milj. kr. Av överskottet 

avses ca 3.9 milj. kr. anviindas för täckande av utgifter under innevarande 

budgetår. 
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Fiil"l·dr11g1111clc·11s ii1 '<'f'l 'iiga nden 

1983/84 Hcriiknat 1984/85 

Kultur- och Före-
fritiusråuct uragandcn 

t:t~iftcr 

I. Ku\\ur- och fritids-
verksamhet inkl. 
filmvcrksarn het 11866000 1~438000 108(18000 

118(16000 12438 000 108(,8000 

Inkomster 

2. f'ilmhvror I 500000 1 500000 fors lags vis I 000 
3. lnkon;striintor 440000 noooo 370000 
4. Övriga inkomster 6000000 !00!10000 9597000 

7940000 11770000 9%8 000 

Beriiknat underskott att 
utgil ur handel,flottans 
kultur- och fritidsfond 3 9~6000 668000 900000 

Det tidigare kravet på sjiilvfinansiering av filmverksamheten föreslfts 

slopas. Verksamheten får i stället. pä utgiftssidan. ingä i Kultur- och 

fritidsverksamheten utan att m'igra siirskilda medel beräknas för den. 

Bland inkomster hör dock filmhyror särredovisas och i budgeten tas upp 

med förslagsvis I 000 kr. HKF hör sedan i reglcringsbrev bemyndigas att 

överskrida utgiftsposten Kultur- och fritidsverksamhet med det belopp 

som motsvaras av inkomster av filmhyror. I den mån detta inte förslår att 

täcka kostnaderna för filmverksamheten får resterande behov tas frfrn 

anslagna medel för Kultur- och fritidsverksamhet på be_kostnad av övrig 

verksamhet inom anslaget. 

En fortsatt successiv minskning av Handelsflottans kultur- och fritids

fond föreslås. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna för finansiering av 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

2. till l/andel.l:flottans k11/t11r- och fritidsrcld för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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E 8. Ersättning till viss kanaltrafik m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Från anslaget kompenseras Trollhiitte kanalverk. Vänerns seglations-

. styrelse och Stockholms hamn i överensstämmelse med statsmakternas 

beslut om alt slopa de siirskilda passageavgifterna för Viiner- och Mälartra

fiken (prop. 1978/79: 24, TU 6, rskr 61). Vidare betalas kostnaderna för 

vissa fyrar i Röda Havet och ispatrulleringen i Norra Atlanten och för 

statsbidrag till vissa hamnar för mottagning av miljöskadligt avfall. Kost

naderna under anslaget avräknas från inkomsttiteln fyr- och farleds varuav

gifter. Över statsbudgeten anvisas ett formellt belopp på I 000 kr. 

Fiiredragll11de11s iiFerviigllnd<'n 

De verkliga kostnaderna under anslaget uppgick för budgetåret 1982/83 . 

till ca 37.3 milj. kr. varav 35,3 milj. kr. avsLlg ersättning till Trollhi:ittc 

kanalverk och Vänerns seglationsstyrclse. För budgetåret 1984/85 beräk

nar jag kostnaderna under anslaget till 44,3 milj. kr. Jag har då räknat med 

ca 36 milj. kr. i ersättning till Trollhiitte kanalverk och 6 milj. kr. till 

Viinerns seglationsstyrelse. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiit111i11g till Fiss kanlllfrt{fik 111.111. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

E 9. Lån till den mindre skcppsfarten 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

37225000 

40000000 

40000000 

Kapitaltillgång 30/6 1983: 

Beriiknad kapitalförlust 1982/83: 

Reservation 

169436000 

500000 

16616000 

Anslaget för län till den mindre skeppsfarten har till syfte att friimja en 

från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets bestånd av mindre 

fartyg. Lån kan enligt förordningen (1971: 324) om li'tn till den mindre 

skeppsfarten (omtryckt 1980: 462) beviljas svenskt rederiföretag för för

viirv. ombyggnad eller reparation av mindre fartyg. Företräde till lfin skall 

ges mindre rederier. Urn beviljas av statens liineniimnd för den mindre 

skeppsfarten. 
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L1) 11e11ii 111 ndl'llS 1111s/1i1.:.1:fi"a 111st iillning 

U mlt:r hw.lgt:1t1ret 1982/83 beviljmk låneniimnden 6 lån pil sammanlagt 

37,2 milj. kr .. varav 3 hin pä tilbammans 26 milj. kr. för inköp av två 

torrlastfartyg och 2 ltin för nybestiillningar av två passagerarfartyg för 

skiirgiirdstratik. Låneniimnden redovisar vissa kapitalförluster i utliinings

verksamheten beroende på den under flera år svån1 situationen för sjöfar

ten. För budgct[ircn 1980/81 och 1981/82 uppgick dessa till 3 milj. kr. resp. 

0.3 milj. kr. För budgett1ret 1982/83 beriiknas kapitalförlusten till ca 0.5 

milj. kr. Uinenämnden bedömer att den diiliga frakt marknaden för framför 

allt torrlastfartyg medför en risk för yllerligare förluster iiven under inne

varande budget;ir för sf1dana fartyg som under en längre tid haft likviditets

svarigheter. Av liineniimndcns anslagsframstiillning framgår vidare att be

viljade uppskov med amorteringar uppgiir till 10 milj. kr. av totalt fast

stiillda 19 milj. kr. Niimnckn gör den bedömningen att det sedan våren 1983 

utgf1ende rederistödet kan komma att innebiira en förbättring av Hlntagar

nas betalningsmöjligheter under innevarande budgctär. 

Umeniimnden bedömer att utlfiningen de niirmaste ären huvudsakligen 

kommer att avse inköp av begagnat tonnage. Orsaken är enligt niimnden 

att nybestiillningar med nuvarande intjiiningsmöjligheter blir alltför kapi

talkriivande i jiimförelse med inköp av modernt och fullt jämförbart andra

handstonnage. Intresset fdn de mindre rederiernas sida för s;'\dana förvärv 

har enligt niimnden pt1tagligt ökat. Låneniimnden begiir ett anslag pft 50 

milj. kr. för utl(ining niista budgetår. N iimnden bedömer samtidigt att 

tillgängliga medel i sin helhet kommer att liinas ut under innevarande 

budgetftr. 

Fiiredraga11dc11.1· ii 1 ·en ·iiga llllen 

U1neniimnden disponerar för innevarande budgetår 56,6 milj. kr. för sin 

utliining, varav 16.6 milj. kr. utgör en ingående behållning från föregående 

budgetf1r. Trots den försiktiga optimism som uttrycks frim niimndens sida 

niir det giiller efterfrttgan pf1 1[111 anser jag att ett anslag på 40 milj. kr. kan 

vara liimpligt iiven for niista budgeti'1r. Detta överensstiimmer relativt viil 

med den faktiska utlftningen under de tre senaste åren. Vid min bedömning 

av anslagsbehovet lrnr jag vidare tagit hiinsyn till den relativt goda utlå

ningskapacitet som beroende på släpande reservationer finns under inne

varande budgeti'tr. 

När det gäller de kapitalförluster nämnden redovisar, ca 3,8 milj. kr. är 

ca 3 milj. kr. hänförliga till en konkurs under budgetåret 1980/81. Det är 

enligt min mening förklarligt att vissa kapitalförluster inträffat mot bak

grund av dels den under flera ilr svaga sjöfartskonjunkturen dels niimndcns 

inriktning att kunna ställa upp med kapital i betydligt högre riskliige än vad 

som följer av en strikt bankmässig prövning. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Län till Jcn mindre ske11p.1ji11"te11 för budgctäret 1984/85 

anvisa ett rescrvationsanslag pt1 40000000 kr. 



Prop. 1983/84: I 00 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementct 11 I 

E 10. Stöd till svenska rederier 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

137 000000 

250000000 

200000000 

Våren 1982 fattade riksdagen beslut om vissa sjöfartspolitiska frågor 

(prop. 1981/82: 217, TU 37, rskr 437). Beslutet innebär bl. a. ett tidsbegrän

sat stöd till svenska rederier. Enligt beslutet skall stödet utbetalas med 

början under år 1983. vilket innebär att sjömansskatt som inlevererats 

under år 1982 utgör underlag för beriikning av det första årets stöd. Riksda

gen har senare (prop. 1982/83: 25. TU 5. rskr 115) beslutat om att tidigare

lägga stödet till s. k. kustsjöfartsfartyg ett år. 

Niimndl'n.1· för r1'deri.1·töd w1.1'/ag.1fram.l'tiillning 

Nämnden för rederistöd uppger i sin anslagsframstiillning för budgetåret 

1984/85 att nämnden under budgetfiret 1982/83 har beviljat stöd om sam

manlagt 137 milj. kr. Hiirav avser 30 milj. kr. kvalifikationsåret 1981 och 

107 milj. kr. kvalifikationsåret 1982. 

För budgetåret 1983/84 har anvisats 250 milj. kr. Nämnden beräknar 

under hand utfallet till 215 milj. kr. 

För budgetåret 1984/85 beräknar nämnden alt stödet kommer att uppgå 

till 200 milj. kr. Nämnden har härvid tagit hänsyn till kvarvarande "ba

lans" från kaknderårcn 1982 och 1983. Vidare har hiinsyn tagits till att för 

utbetalningar som blir aktuella 1985 och grundas pä 1984 som kvalifika

tionsår gäller reducerat procenttal av inbetald sjömansskatt. Nämnden 

beräknar administrationskostnaderna för budgetåret 1984/85 till 875 000 kr. 

Filrl'dragani/ens ii1·e1Tiigand!'11 

Jag förordar i enlighet med niimndens förslag ett anslag på 200 milj. kr. 

för stöd till svenska rederier budgetftret 1984/85. Jag godtar också nämn

dens beriikning av administrationskostnaderna. 

För administrationskostnader ber[iknar jag 875 000 kr. under budgetåret 

1984/85. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till s1·e11ska rederier för budgetåret 1984185 anvisa ett 

förslagsanslag pt1 200 000 000 kr. 



Prop. 1983/84: I 00 Bilaga 8 Kommunikationsdcpartcmcntet 112 

F. LUFTFART 

Luftfartsverket driva och förvaltar statens tlygplalscr för civil luftfart 

samt ansvarar för driften av slalionsomrt1dena för den civila luftfarten pt1 

militiira flygplatser. Luftfartsverket har ocks{1 till uppgift all i fred svara för 

civil och militär flygtraftklcdning samt att ha överinseendet iiver tlygsiiker

helen för den civila luftfarten. Verket skall vidare utföra trafikala myndig

hetsuppgifter. 

Luftfartsverkets ekonomiska mr11 iir an driva verksamheten sä an full 

ko~tnadstiickning erhålls och st1 att ett överskott uppnås som motsvarar 

riintekravct pi1 det av staten och berörda kommuner tillskjutna investc

ringskapitalet. Det ekonomiska resuliatet för verket uppgick till 98,9 milj. 

kr. hudgetiiret 1982/83. 

Under 1970-talet skedde en kraftig utbyggnad av tlygplatser och trafik

ledningssystem. De omfaltande investeringarna har lett till att luftfartsver

ket f. n. inte hell kan uppfylla sill förräntningskrav. Enligt luftfartsverkets 

plan för tiof1rsperioden 1977178-1986/87 skall staten och kommunerna 

fr. o. m. budgetf1ret 1983/84 erhfilla full ränteersiittning samt kompensation 

för tidigare underförräntning. 

Luftfartsverkets resultatutveckling har hittills i stort sett svarar mot 

planen. En uppdatering av de beriikningar som ligger till grund för tiot1rs

plancn. visar emellertid att den prognostiserade resultatutvecklingen un

der de återstående budgetåren av perioden iir s[1dan att taxehöjningarna 

inte kan begränsas till de tidigare förutsalta 10% per [ir om planen skall 

kunna fullföljas. 

Riksdagen beslutade år 1981 alt en statlig trafiktlygarhögskola skall 

inrättas under förutsiittning att avtal kundt: slutas med SAS om bl. a. 

formerna för en s[1dan utbildning. Vt1ren 1983 triiffades t.:tl samarbetsavtal 

mdlan staten och bolaget avseende en civil trafiktlygarutbildning. Antag

ning till utbildningen p[1går f. n. Uthildningen beräknas kunna påbö1jas 

våren 1984 i Ljungbyhed. 

F I. Flygplatser m. m. 

1982/83 
1983/84 
1984/85 verket 

fiircdragamkn 

lng. hc
h{1llning 

121 100000 
131600000 
39700000 
397000011 

Anslag 

223 700000 
* 127 900000 

149 IOOOOll 
131900000 

Utgift 

213 200000 
219800 000 

** 180 700 000 
163 700000 

• Inkl. syssclsiillningsinvestcringar pi1 Karlstads llygplals enl. n.:geringsbeslut 
1983-10-06. 

** Inkl. i anslagsframställningen upptagna investeringar finansierade med rörelse
medel 13.2 milj. kr. 
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Från anslag..:t betalas investeringar i flygplatser (statlig andel), i navige

ringshjiilpmedel, i teleteknisk och meteorologisk utrustning för tlygtrafik

tjiinst samt i fordon och maskiner. 

För budgetåret 1982/83 faststiilldes investeringsramen till 213,2 milj. kr. 

Medelsförbrukningen under budgetåret uppgick t'ill 213,2 milj. kr. 

För budgetåret 1983/84 uppgår in vesteringsramen till 222, I milj. kr. efter 

höjning med 8,ll milj. kr. till följd av regeringsbeslut 1983-10-06 om syssel

sättningsinvesteringar på Karlstads flygplats. Medelsforbrukningen beräk

nas till 219,8 milj. kr. 

L11jij{1rtsFerke1.1· a11s/a~.1fra 111.1·1ii//11i11~ 

Luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för budgetåret 1984/85 

upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt helopp av 203.4 milj. 

kr. Efter avdrag för kommunala och andra externa bidrag uppgår investe

ringarna till 174.2 milj. kr. I hcloppet har inräknats investeringar på 13,2 

milj. kr. som luftfartsverket föreslår finansieras med rörelsemedel. De 

föreslagna investeringarna är 45,6 milj. kr. mindre än de beräknade utgif

terna för innevarande budgetår. Av de totala investeringsutgifterna under 

budgetåret 1984/85 hänför sig 75 % till objekt som beriiknas vara påbö1jade 

vid ingången av budgetåret. 

Av de nya objekt som fön:slås för budgetåret 1984/85 är huvuddelen 

ersättningsinvesteringar. På Arlanda föreslås medel för fortsatta utred

ningar avseende Arlanda 80-kraft, ringmatningsledning för vattenförsöij

ning, ersiittning av dockningsanläggning. bansynviddsmätare, markrörel

seradar, utrustning för bestämning av inversionsskikt ( sodar) och väderra

dar. På Umeå och Örnsköldsviks flygplatser föreslf1s utbyte av hög- och 

lågspänningsstiillverk samt reservkraft. Ersättningsanskaffning av brand

bilar, snöröjnings- och terminaltjänstmaterial planeras på bl. a. Arlanda, 

Umeft. Örnsköldsviks, Kiruna, Jönköpings. Kalmar, Sturup och Landvet

ter flygplatser. Inom tlygtrafikledningen planeras bl. a. utbyte av radiout

rustning i ett antal navigcringsfyrar. Pti Norrköpings. Halmstad och Kal

mar flygphttscr avses anskaffning pf1börjas av utrustning för halvautoma

tiska väderobservationsstationer. 

En specificering av luftfartsverkets förslag till investeringsprogram för 

budgetåret 1984/85 framgår av följande tabell, diir även utfall för 1982/83 

och prognos för 1983/84 redovisas. 

8 Rik.l'dt1gc11 19?13184. I sa111/. Nr 101!. Bilaga 8 
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Faktisk lkriiknad utgift 
utgift 
1982/83 1983/84 1984/85 

milj. kr. 

Flygplatser, totalt 245,6 338.2 145.2 
varav 

Arlanda inrikes 146,8 124.6 9,0 
Arlanda övrigt 60,0 59.2 18.3 
Landvetter 0,2 2.7 0,1 
Bromma 0.7 0.2 
Umeå 0.1 I.I 0.6 
Kiruna 1.8 17~ 7 11.4 
Skellefteå 0,4 1,1 0.1 
Sundsvall/Härnösand 2, I 9.7 12,7 
Örnsköldsvik 5,4 7.1 2.0 
Östersund 0.8 3,8 
Lul.:å 12.3 55.9 43.7 
Jönköping 0,7 4.5 0.7 
Karlstad' 1,4 10,7 13.7 
Norrköping 2.0 11.8 8,4 
Visby 1.9 9,6 5.4 
Bråvalla/F 13 0.8 2,7 0,2 
Sturup 1,7 0.7 3.0 
Halmstad 4.5 I.I 
Kalmar 6.5 13,7 14.3 
Ljungbyhed/F 5 0.1 
Ronneby 0,0 
Ängelholm 0,0 0,0 0.4 

Flygtrafiktjänst. en route 39.3 45.5 44,6 
Fordon. maskiner. utrustning 7,6 25,5 14,2 
Diverse och oförutsett 2,7 4.5 5,9 
Totalt 295.2* 415,2** 209,9 
Avgår kommunal<t bidrag 66.2 43,5 8,9 
Statlig andel 225, I* 267.1 ** 180,7'* 
AMS-medel 3,9 14,I IU 
Övriga externa medel 90.5 9,0 

Varav 11,9 milj. kr. över anslaget F 6. Särskilda investeringar för luftfarten. 
•• Varav 48, I milj. kr. över amlaget F 6. 
***Inkl. 13.2 milj. kr. som enligt luftfartsverket bör finansieras med rörelsemedel. 
1 Inkl. sysselsättningsinvcsteringar enl. regeringsbeslut 1983-10-06. lkriiknad utgift 

1.5 milj. kr. 19!!3184 och 6,5 milj. kr. 1984/85. 

De sammanlagda utgifterna för de för budgetåret 1984/85 redovisade 

arbetena uppgår till ca 210 milj. kr. Häri ingär medel för investeringar i 

sysselsättningsfrämjande syfte på bl. a. Luleå flygplats om 44 milj. kr. 

Efter avdrag för kommunala och andra finansieringsbidrag faller ca 181 

milj. kr. pi'1 staten. 

Luftfartsverket tar också upp frågan om en förändring av tinansierings

och beslutsreglcr. Hittills har finansiering över statsbudgeten av luftfarts

verkets investeringar varit förmilnligast från ekonomisk synpunkt. Genom 

den höjning av statens avkastningsränta som successivt har skett och den 

samtidiga minskningen av riintan vid inlåning på riikning i riksgiildskon

toret har det enligt luftfartsverket blivit fördelaktigare alt använda egna 

rlirdsemedcl framför statskapital för finansiering av investeringar. Luft

fartsv.:rket anser att det bör vara möjligt för verket att inom sill eget 
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finansiella utrymme ftt finansiera investeringar med rörelsemedd. Ett ökat 

finansiellt ansvar bör enligt verket naturligen kopplas till en ökad frihet att 

prioritera och besluta om investeringars genomförande. 

För budgetåret 1984/85 räknar luftfartsverket i sin investeringsplan med 

all finansiera diverse mindre investeringar och oförutsett om sammanlagt 

13 .2 milj. kr. med rörelsemedel. Behovet av anslagsmedel minskar därige

nom i motsvarande mån. 

Investeringsavtal med kommun understiills r. n. regeringen för godkän

nande i enlighet med 1982 års luftfartspolitiska beslut. Enligt luftfartsver

ket innebär detta att verkets befogenheter all träffa avtal med kommuner 

har begränsats jämfört med tidigare regler. Verket anser att sådana avtal 

bör kunna träffas av verket för investeringar som regeringen godkänner. 

Samma bör gälla för avtal med kunder och övriga intressenter. 

I det fall en investering kan finansieras helt och hållet utan anslag över 

statsbudgeten. anser luftfartsverket att verket bör ges befogenhet att självt 

besluta om investeringen och träffa förekommande finansieringsavtal. 

Remi~·syttranJen 

Linje.flyg AB ( U Ni understryker vikten av att den planerade markrörel

seradarn på Arlanda installeras. Diiremot bör försöken i militiir regi avvak

tas innan beslut fattas om installation av SO DAR. LIN framför nödvändig

heten av glidbanesändare till bana 12 på Östersunds flygplats. Bolaget 

anser, vad giiller ATCAS. att de årliga systemrevideringskostnaderna är 

för höga. LIN poiingterar vikten av att en samordning sker mellan luftfarts

verket, LIN och SAS innan verket beslutar om investering i sådan ramp

och terminalmaterial som kan utnyttjas gemensamt. 

Sca11Jina1·iw1 Airli11e.1· System (SA.Si understryker vikten av att föränd

ringen av verkets organisation mot en mera marknadsorienterad inriktning 

och en härmed följande decentralisering med vidgade befogenheter för 

flygplatserna sker i samråd med de större brukarna, SAS och LIN. st1 att 

inte en för luftfarten som helhet osund konkurrenssituation uppstår. Det är 

enligt SAS viktigt. att verket upptriider gentemot kunden SAS/LIN med 

utgängspunkt från en för samtliga t1ygplatser och verket gemensam policy. 

vilken bör formuleras av luftfartsverket och SAS/LIN i samarbete. 

Fiircdraga11de11s ii1•en·iiga11de11 

Luftfartsverkets investeringar syftar till all bibeh[tlla och vid hehov höja 

flygsiikerheten samt att bibehålla erforderlig kapacitet och stand<trd i flyg

plats- och tlygtralikledningssystemet. 

Innan jag behandlar luftfartsverkets investeringar för det kommande 

budgetåret vill jag ta upp några frftgor som har anknytning till luftfartsver

kets verksamhet och förslagen i verkets anslagsframstiillning. 

En fräga som jag inledningsvis berört iir verkets I o<irsplan för resultat

utjämning. Planen omfattar perioden 1977/78-1986/87 och innebiir att en 
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ackumulerad underförräntning under periodens första del skall balanseras 

av en lika stor överförräntning under periodens senare del. 

Behovet av taxehöjningar beräknades vid planens upprLittande till ca 

10% per år. De förutsättningar som tioårsplanen ursprungligen byggde på 

har su.::cessivt förändrats. Det gäller bl. a. en lägre trafikvolymutveckling 

och ett högre ränteläge än beräknat. Fö.r att motverka de ogynnsamma 

förändringarna har verket successivt begränsat resursåtgången genom 

verksamhetsförändringar och rationaliseringar. 

J den senaste revideringen av tioårsplanen har effekterna räknats in av 

den ogynnsamma utvecklingen av chartertrafiken samt de ökade drift- och 

kapitalkostnader som beräknas uppstå i samband med LIN :s flyttning från 

Bromma till Arlanda. Utjämningsmålet bedöms inte längre kunna uppnås 

med årliga avgiftshöjningar på 10 %. För att uppnå balans krävs avgiftshöj

ningar på ca 14.5 % per år under resten av perioden. 

I sitt förslag till taxehöjning per den I november 1983 konstaterade 

luftfartsverket att det finns omständigheter som talar emot en taxehöjning 

av denna storlek i nuvarande läge. Hit hör främst flyttningen av inrikesfly

get till Arlanda som innebär en känslig omställningsperiod för LIN samt 

den vikande efterfrågan på charterresor. Detta är omstiindigheter som 

verket anser sig böra ta hänsyn till i sin prissättning. Luftfartsverket 

föreslog därför att taxehöjningen skulle begränsas. 

Jag delar luftfartsverkets bedömning att verkets taxor inte kan höjas i 

den takt som krävs för att 10-årsplanen skall kunna fullföljas. Det övergri

pande ekonomiska målet för verket står dock fast. nämligen att kostnads

täckning skall nås totalt sett inklusive räntekravet på tillskjutet investe

ringskapital. Kostnadstäckningskravet skall i princip uppfyllas för varje 

enskilt budgetår. Resultatutjiimning över tiden kan dock medges. 

Kommunerna kommer dock i enlighet med den ursprungliga planen att 

erhålla full förräntning på investerat kapital fr. o. m. budgetåret 1983/84 

och en återbetalning av ränteskulden under perioden 1984/85-1986/87. 

Sedan några år tillbaka har verket som intern planeringsförutsättning 

angett en minskning av personalvolymen med ca 2 % per år. Denna reduce

ring har hittills i stort sett kunnat genomföras. 

Enligt den personalplan för budgetåret 1983/84 som luftfartsverket re

dovisat den 2 september 1983 kommer en viss ökning av verkets personal 

att ske under innevarande budgetår jämfört med föregäcnde budgetår. 

Detta förklaras av LJN:s utflyttning till Arlanda som inneburit en net

toökning av personalen samt utökad kommersiell verksamhet pf1 Arlanda 

och en satsning på ex port verksamhet. Jag h<.r förståelse för att ambitionen 

att minska personalen inte kan uppfyllas varje enskilt f1r. Jag vill dock 

stryka under att verkets egen personal i första hand bör anviindas för 

kommersiella satsningar. Tanken bakom verkets exportbolag är således all 

mcrutnyttja verkets resurser, inte att binda nya silvida detta inte kan ske 

ml!d hibehilllen lflllgsiktig lönsamhet. Kommersiella aktivikter måste gi-
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vet vis vara så efterfrågade av marknaden att full eller förbiittrad kostnads

tiickning kan nås. 

Beträffande luftfartsverkets förslag om föriindrade finansierings- och 

beslutsrcgler vill jag erinra om att affärsverkens finansiering av sina inves

teringar successivt omprövats. För luftfartsverket har genom förslagen i 

den luftfartspolitiska propositionen som riksdagen behandlade våren 1982 

(prop. 1981/82:98, TU 28. rskr 339) en viss uppmjukning av tidigare inves

teringsreglcr skett så till vida att verket fått utökade möjligheter att träffa 

investeringsavtal med kommuner och andra intressenter. Eftersom det nya 

systemet endast prövats under en begränsad tidsperiod är jag inte beredd 

att föreslå ytterligare förändringar innan de nyligen beslutade ändringarna 

utvärderats. Detta kommer att ske av en siirskild arbetsgrupp i kommuni

kationsdcpartcmentet. 

Ett särskilt problem har varit utvecklingen av trafiken på Sturup. flyg

platsen som togs i drift i· början av 1970-talct har fortfarande ett visst 

k<1pacitctsövcrskott. Under senare år har luftfartsverket vidtagit olika 

fttgärder för att stimulera trafiken på Sturup som därigenom blivit en 

betydelsefull flygplats för chartertrafik. Flygplatsen har dock saknat 

utrikes reguljär trafik förutom den s. k. pendeln mellan Sturup och Köpen

hamn. 

Frågan har fått förnyad aktualitet i samband med att SAS under år 1984 

kommer att sätta igång svävartrafik mellan Malmö och Kastrup. Vissa 

farhågor har funnits att pendeln i samband därmed skulle läggas ned. I 

anslutning till att tillstånd för svävartralikcn meddelades förklarade dock 

SAS att man f. n. inte avsåg atc-lägga ned pendeltrafiken utan att möjlighe

terna att förbättra denna trafik och göra den mer kundanpassad först 

prövats samt att man avsåg att undersöka möjligheterna dels att inrätta en 

DC 9-linje till London från Malmö via Köpenhamn. dels att sätta in SAAB

Fairchild SF-340 mellan Malmö och vissa orter i Västtyskland. 

SAS nya företagsfilosofi innebiir en större känslighet för marknadens 

krav på direktlinjer och färre mellanlandningar i Köpenhamn. På t. ex. 

Landvetter ökar SAS sin direkttrafik successivt. Det förefaller naturligt att 

man nu också fortsätter med att förbättra rescmöjligheten på den svenska 

marknaden med direkt utrikestrafik också från Sturup. Alla möjligheter till 

direkttrafik från och via Landvetter och Sturup måste fortlöpande prövas 

av SAS. Som ett led i en kraftigare satsning på Sturup kan man också se att 

SAS öppnat trafik på sträckan Malmö-Göteborg. Sammantaget finns det 

därför enligt min mening anledning att se positivt på Sturups framtid. 

Utvecklingen av trafiken på flygplatsen kommer liksom hittills att upp

märksamt följas av kommunikationsdepartcmentct. Vid de återkommande 

över!Liggningarna med SAS och de skandinaviska trafikministrarna kom

mer också trafiken på Sturup att tas upp. 

Jag vill i detta sammanhang också ta upp vissa frågor rörande tlygtrafik

tjänstens organisation. 
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Med anledning av betänkandet !Os K 1981: 14) Flygtrafikledning - En 

organisationsöversyn fick luftfartsverket den 29 april 1982 i uppdrag att 

redovisa vissa frågor rörande flygtrafikledningstjiinstens organisation. 

ekonomi och framtida inriktning. 

Verket redovisade resultaten av sitt arbete i en rapport i oktober 1982. 

Yttranden över rapporten har lämnats av chefen för flygvapnet. Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). riksrevisionsverket. 

Linjeflyg AB. Scandinavian Airlines System (SASJ. Swedair AB. Svenska 

kommunförbundet. Svensk flygledarförening. Kungl. Svenska Acroklub

ben ( KSAK). Svensk pilotförening och Svenska allmänllygföreningen. 

Flygtrafiktjänstens nuvarande system. metoder och organisation har till 

största delen sin grund i den s. k. tlygtrafiklcdningskommittens (FTKJ 

förslag vilket riksdagen ~tr 1973 beslutade i princip skulle ligga till grund för 

flygtrafiktjänstens fortsatta utbyggnad. 

I stora drag innebar beslutet att ett yttiickande kontrollerat luftrum 

skulle upprättas i Sverige och att en gemensam organisation för den civila 

och militära tlygtrafikledningstjiinsten skulle bildas. De huvudsakliga moti

ven för förändringen var den bedömda trafikutvecklingen. kraven på direk

ta flygvägar samt olika anviindares - civila och militiira - tillgång till 

luftrummet. 

Det yttäckande kontrollerade luftrummet skulle införas med början i 

landets södra och mellersta delar. Enligt beslutet skulle allt svenskt luft

rum söder om 61° N (söder om Mora) kontrolleras från ca 1300 m upp till 

14000 m. 

Riksdagens beslut tir 1973 om tlygtrafiklcdningens system och organisa

tion innebar bl. a. också att de separata tlygtrafikledningssystemen för 

militiir resp. civil luftfart skulle slås samman till en gemensam organisation 

för flygtrafiktjänst. Från denna undantogs dock för militiir luftfart vissa 

tjänstegrenar för vilka chefen för tlygvapnct !CFV) liven fortsättningsvis 

skulle ha ansvaret. I enlighet med riksdagens beslut organiserades llygtra

fiktjänsten i fred som en särskild huvudenhet inom luftfartsverket. 

Utvecklingen av luftfarten har ställt allt större krav på ett effektivt 

utnyttjande av luftrummet och därmed även på tlygtrafiktjiinsten. Med 

utg;'rngspunkt i tidigare niimnda riksdagsbeslut har en omfattande utbygg

nad av trafikledningssystemet skett. Datorsystemet benämns ATCAS <Air 

Traflic Control Automated System). Genom ATCAS erhålls ett tlygtrafik

ledningssystem som bl. a. medger datorbehandling och -presentation av 

radarinformation och färdplaner. 

Hittills har enligt luftfartsverket investeringar på drygt JOO milj. kr. 

gjorts som resultat av 1973 års riksdagsbeslut. Driftkostnaderna för tlygtra

fiktjiinsten uppgår f. n. till ca 200 milj. kr. per ftr. 
En stor del av driftkostnaderna utgörs av personalkostnader. Antalet 

helårsarbetskrafter inom tlygtrafiktjiinsten uppg1tr f. n. till ca 800. vilket ilr 

en ökning med 380 från år 1970 för luftfartsverkets del. Personalökningen 
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hänger friimst samman med sammanslagning av civil och militär flygtrafik

ledning. men också med övertagande av meteorologiska observatörer från · 

SMHI, ökat personalbehov till följd av trafikökning. förändrade arbetstids

regler m. m. 
Genom införande av ett yttäckande kontrollsystem har tlygvägarna för- • 

kortats och hränslcbesparande metoder och procedurer introducerats. 

Kostnadssänkningar för den civila tyngre luftfarten på storleksordningen 

.'iO milj. kr. per år har därigenom enligt luftfartsverket gjorts möjliga. Jag 

vill också niimna att lufttrafiktillbuden. som i början på 1970-talct betrakta

des som det allvarligaste och mest oroande tlygsäkerhctsproblemet under 

de senaste åren har minskat väsentligt i omfattning. Den förbättring som 

inträtt kan huvudsakligen tillskrivas upprustningen inom tlygtrafikled

ningssystemet samt ett utvecklat samarbete mellan tlygtrafikledningcn och 

flygvapnets stridsledning. 

Jag kan konstatera att standarden på svensk tlygtrafiktjänst ligger på en 

mycket hög nivå. Flygtrafiktjänsten iir funktionellt uppbyggd och fyller viil 

de krav som ställs på den. Luftfartsverkets utrustningar för tlygtrafikled

ning är väl kvalificerade och internationellt uppmärksammade på grund av 

den höga driftsäkerheten och de låga underhållskostnaderna. Personalen 

är välutbildad och fyller högt stiillda krav. 

Flygtrafikens svaga utveckling under senare r1r har inneburit scnare

liiggning och anpassning av systemutbyggnaden. Bränslesituationen i värl

den har dock accentuerat kraven på flygtrafik!edningen och understrukit 

kraven på kortast möjliga tlygvägar. 

1973 års riksdagsbeslut ger också enligt min mening utrymme för anpass

ningar i genomförandet både tidsmässigt och beträffande innehåll i system

lösningen. I vilken utsträckning FTK:s principmodell för luftrumsorgani

sationcn kommer att realiseras i sin ursprungliga form och i sin helhet bör 

bli beroende av de krav på tlygsäkerhet och effektivitet som ställs. den 

internationella utvecklingen inom ICAO och de ekonomiska möjligheterna 

att realisera dessa krav samt möjligheterna att täcka kostnaderna genom 

nvgifter. 

Den mest intensiva utbyggnadsfasen av tlygtrafikledningssystemet kom

mer att vara avslutad om några år i samband med överföring av områdes

kontroll !ACC) för Göteborgs flyginformationsregion till Malmö. Överfö

ringen planeras ske år 198.'i. Efter detta kvarstår tre ACC i landet; Sturup. 

Arlanda och Sundsvall. 

Trafikutvecklingcn, nuvarande områdeskontrollers tekniska status, och 

det ekonomiska läget indikerar att en ersättning av områdeskontrollen för 

norra Sverige kan bli aktuell först in på 1990-talet. Frågan om eventuell 

annan lokalisering än Sundsvall bör därför tills vidare anstå. 

Från år 1985 kommer Sverige sålunda att vara indelat i tre tlyginforma

tionsregioner med omrf1deskontroller i Sturup, Arlanda och Sundsvall. 

Anläggningarna i Sturup och Arlanda innehåller reservkapacitet i form av 
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lokalutrymme och arbetspositioner för tlygtrnfikledningstjiinst. Radarpre

sentationsutrustningen i Sundsvall har viss utbyggnadsmöjlighct. De tele

tekniska hjälpmedlen i områdcskontrollerna torde ha en teknisk livslängd 

åtminstone till mitten av 1990-talct. 

FTK:s systcmlösnin·g innebar en reducering av landets fyra tlyginforma

tionsregioner till två med områdeskontrollerna förlagda till Sturup och 

Luleå. Med hänsyn till den faktiska utvecklingen av tlygtrafiken. de inves

teringar som gjorts och moderniteten i nuvarande områdcskontroller bör 

enligt luftfartsverkets uppfattning FTK:s systemlösning ej längre vara 

styrande i detta avseende. Jag delar denna uppfattning. Vid en framtida 

ersiittningsanskaffning av teknisk utrustning eller vid iindrat kapacitetsbc

hov för områdcskontrollcrna får frågan på nytt prövas. 

Det utvccklingsarbcte som utförts för de nya centralerna på Arlanda och 

Sturup bör därefter enligt min mening övergå i ett systcmanpassningsar

bcte. Ett arbete som bör syfta till att vidmakthålla systemets kapacitet och 

standard. Detta torde innebära en viisentligt lägre investcringsvolym. En 

viss omprövning av ambitionsnivåer kan också bli nödvändig med syfte att 

anpassa systemen till aktuell efterfrågan. 

Från våren 1983 utövas i syd- och mellansverigc yttäckandc kontroll av 

luftrummct mellan 7 500-14000 m. dvs. mellan tlygnivå 245 upp till tlyg

nivå 460. 

Ett fullföljande av FTK:s principlösning innebär en utbyggnad av det 

yttäckande kontrollerade luftrummct ned till I 350 m. Modellen bör fortfa

rande vara inriktningen men den fortsatta utbyggnad~n bör ske utifrån 

siikerhetsmässiga. tekniska och ekonomiska bedömningar samt markna

dens krav. Luftfartsverket undersöker f. n. behovet av och möjligheterna 

att i ett andra steg sänka undersidan på det yttiickande kontrollområdet. 

Målsättningen är att täcka in marschhöjder för huvuddelen av den civila 

jcttrafiken. I sammanhanget kommer också att beaktas den nya tlygmate

riel av typ Saab Fairchild SF-340 som kommer att introduceras pt1 markna

den under år 1984. 

Verket har som målsättning att fortlöpande söka rationalisera sin verk

samhet och därvid bl. a. personalutnyttjandet. Detta kan enligt verket bl. a. · 

ske genom att integrera civil och militär meteorologisk tjiinst för luftfarten. 

Med hänsyn till den trafikvolym och den komplexitet som råder under hela 

eller delar av dygnet är det vidare enligt verket möjligt att förändra tlygtra

fikledningstjänstcn vid vissa av verkets tjänsteställen från tlygkontroll

tjänst (ATC) till tlyginformationstjänst (AFISJ. De flygplatser som i första 

hand kan komma i fråga för en förändring av tjänsteutbudet är Kiruna. 

Umeå. Karlstad. Jönköping och Visby. 

Vissa remissinstanser ser med oro på möjligheterna till besparing genom 

att ersätta llygkontrolltjänst med llyginformationstjänst. 

För egen del vill jag erinra om att den dämpade ökningstaktcn för 

tlygtrafiken för luftfartsverkets del inneburit åtgärder i konsolidcrande 
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syfte st1som liigre investeringstakt. minskad personalvolym samt genom 

olika rationaliseringsf1tgärder en anpassning av tjiinsteutbudet till aktuell 

efterfrågan. 

I sammanhanget vill jag understryka vikten av att luftfartsverket i sitt 

rationaliserings- och besparingsarbete ser till hela sektorns effektivitet. 

Detta arbete får sålunda inte hedri\'as sf1 att sektorns totala effektivitet 

påverkas negativt. Ej heller fftr avkall göras på flygsiikerheten. Goda 

möjligheter bör dock fortfarande finnas att uppnå knstnadsreduceringar 

genom vissa ambitionsanpassningar inom flygtrafiktjiinsten. En rimlig av

vägning måste göras mellan verkets kostnader och kundernas viirdering av 

olika serviccniv{1er. Om t. ex. tilliimpade normer inte motiverar annat iin 

AFIS-tjiinst vid en flygplats bör kunden kunna erhttlla flygkontrolltjiinst 

mot tiickande av verkets siirkostnader fiir den tjlinstcn . 

.lag vill också ta upp vissa fr<°1gor om flygtrafiktjiinstens frcdsorganisa

tion. En ny organisation för luftfartsverket med bl. a. en särskild huvudav

delning för flygtrafiktjiinsten beslutades av riksdagen [tr 1975 (prop. 

1975:81. TU 1975: 16. rskr 1975: 197). Riksdagen beslutade vidare att den 

integrerade flygtrafiktjänsten skulle ses över inom en fem[1rsperiod från 

ikrafttriidandet. Den I januari 1978 triidde den nya organisationen med 

integrerad militär och civil flygtrafiktjiinst i funktion. 

CFV och luftfartsverket har sett över nu giillande organisation och 

föreskrifter för den integrerade flygtrafiktjiinstcn och har som gemensam 

uppfattning kommit fram till att den integrerade flygtrafiktjänstcn i allt 

väsentligt fungerar bra för såväl civil som militiir luftfart. 

Överbefälhavaren har ansvaret för flygtrafiktjiinsten i krig. En översyn 

pågår av flygtrafiktjiinstens krigsorganisation. 

Flygledarna bestrider i stor utsträckning hefälsuppgifter inom krigsor

ganisationen. De f. d. flygvapenanstiillda flygledarna har överförts till FY 

reserv och en ny rescrvoftieerslinje inom flygtrafiktjiinstcn har införts. 

Bättre rutiner för frivillig tjänstgöring m[1ste dock åstadkommas. Inom 

försvarsmaktens krigsorganisation erfordras ytterligare ett antal flygledare 

vars bcfälsuppgiftcr icke kriivcr reservofficersuthildning. 

För att underliitta deltagandet i tillämpade· militiira övningar i fred bör 

former för att redan i fred kunna inkalla dessa för utbildning och övning 

till skapas. Även möjligheter att för krig kunna konstituera dem till motsva

rande viirnpliktigt befal hör finnas. Fr[tgan överviigs f.n. av chefen för 

flygvapnet. 

Jag vill ocksf1 i samråd med chefen för försvarsdepartementet ta upp 

vissa förhållanden där man inte kommit så långt i integrationen som 1973 

[1rs riksdagsbcslut förutsatte eller gav utrymme för. Det giiller t. ex. bredd

utbildningen av personalen. vad giiller att kunna hetjiina såviil civil som 

militär luftfart jiimte behovet av att ha full förståelse för och kunskap om 

både trafikantgruppernas siirprägladc krav och uppträdande. Denna brist 

har friimst orsakats av resursbegränsningar. men såväl luftfartsverket som 

CFV är medvetna om bristerna och arbetar för att lösa problemet. 



Prop. 198.3/84: I 00 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 122 

För att vidga samarbetet mellan myndigheterna har i samråd luftfarts

verket och (TV tillsatt en representant i luftfartsverkets direktion från den 

militiira myndigheten med ut vidgade befogenheter att delta niir frågor av 

gemensamt intresse för luftfartsverket och försvaret behandlas i direktio

nen. 

I prop. 1975:81 uttalade sig föredragande departementschcfen betriiffan

de Östgiita kontrullcentrals <ÖKCJ stiillning i organisationen. att eftersom 

den var !okalis.::rad till en militiir tlygplats t F Dl och dess verksamhet 

domineras av militiir flygverksamhet. så borde den understiillas förbands

chcfen <C F 131. Frfigan om ÖKC srnllning bör ;°myo prövas. ansåg föredra

gande departementschefen i samband med översynen av organisationen 

flir tlygtratiktjiinsten som helhet. 

Sedan integrntionstillfollet har den militiira delen av flygverksamheten 

vad betriiffar ÖKC lcdningwerksamhet minskat i och med att F 11 lades 

ned. Fortfarande dominerar dock ledning av milit~ir luftfart. 

Vid översynen har. enligt luftfartsverket och chefen för flygvapnet. inget 

framkommit som bi.ir iindra ÖKC stiillning. Enligt min mening fungerar 

organisationen viil och hör bibehflllas. I denna fr[1ga har jag s<1mrf1tt med 

chefen för försvarsdepartementet. 

Det iir givet att detaljorganisationen av flygtra!iktjänsten liksom hittills 

stiindigt mi\ste ses över och anpassas till trafikutvecklingen. anviindarnas 

krav och tekniskt utbud, s{1 att biista möjliga tjiinsteutbud kan liimnas på 

mest ekonomiska siitt. Av bl. a. den anledningen ser luftfai·tsverket och 

chefen för tlygvapnet över flygtratikledningsskolan i Sturup ( FLSS) orga

nisatoriska stiillning. Den ing;°1r f. n. i luftfartsverkets centrala stabsorgan 

men vissa erfarenheter tyder p;°1 att organisationen skulle vinna på att 

skolan gavs en mer frist;01ende stiillning. Om översynen leder till ett s;°1dant 

förslag biir det ankomma på regeringen att besluta om FLSS organisatoris

ka sUillning. 

Jag övcrgi1r nu till att behandla luftfartsverkets investeringar. 

Vid min avviigning har jag för niista budgetf1r riiknat med en total 

medelsforbrukning på 192.9 milj. kr. Den statliga andelen av den totala 

investeringsvolymen uppgf1r till 163.7 milj. kr. Med hänsyn till det begrän

sade budgetutrymmet har jag prioriterat investeringar av siikerhets- och 

rationaliseringskaraktiir och investeringar som syftar till att bibehålla ka

paciteten pf1 flygplatserna. 

Innan avtal träffats om bidrag till de objekt som kan rymmas inom den 

angivna ramen kan nf1gon exakt fördelning mellan flygplatser och andra 

objcktsgrupper av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av följande 

sammanstäl!ning framgår hur investeringarna (statlig ande\) i stort beriik

nas komma att fördela sig under budgetåret 1984/85. Sammanställningen 

visar också utfallet för budgetäret 1982/83 samt den i prop. 1982/83: 100 och 

den nu beriiknade medclsförbrukningen för innevarande budgetår. 
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1982/83 1983/84 1984/85 

Utfall Beräknad Lkriiknad Verket 
i prop. hösten 
19!!2i83: 1983 
100 

Arlanda inrikes 91.8 86.1 21. I 0 
Övriga nygplatser 71.82 h5.8' 123.2• 114.5 
Fl~·gtraliktjiinst. 

en rnutc 39.3 51. 7 45.5 44.3 
Fordon. m;1skiner. 

utrustning 7 .6 3.4 25.5 R.7 
Diverse och 

oförutsett 2.7 3.0 4.5 13.2 1 

213,22 2IO,O-' 219,114 1110,7 

1 Enligt luftfartsverket bör finansiering ske med riirelscmcdel. 
2 Diirutiiver 11.9 milj. kr. över anslag F 6. 
'Därutöver 27.7 milj. kr. över anslag F 6. 
4 D;irutiiver 48.1 milj. kr. över anslag F 6. 

Fiircdra-
ganden 

() 

109.5 

40.3 

8.9 

5.0 

HiJ,7 

För objekthuvudgruppen Övriga flygplatser har jag beriiknat medel för 

ombyggnad av den förutvarande inrikesterminalen pf1 Arlanda ff :n ~amt 
en upprustning av eldistributionssystemen pf1 Örnsköldsviks och Umeå 

flygplatser. 

För investeringar inom objekthuvudgruppen Flygtrafiktjiinst en route 

beräknar jag efter samråd med chefen för försvarsdepartementet 40.3 milj. 

kr. Den angivna ramen medger planenlig ersiittning och erforderlig nyan

skaffning av utrustning. Bl. a. kommer radioutrustningen i ett antal navi

geringsfyrar att bytas ut. Installation av halvautomatiska viiderobserva

tionsstationer fortsätter. 

För crsiittnings- och nyanskaffningar av Fordon. maskiner och utrust

ning beräknar jag 8.9 milj. kr. 

Under posten Diverse och oförutsett har jag beräknat 5 milj. kr. 

Anslaget till Flygplatser m.m. bör beräkni1s med en viss marginal utiiver 

den beräknade medelsförbrukningen. Investeringar i sysselsättningsfriim

jande syfte bör dock finansieras över finansfullmakten. 

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört förordar jag att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 19114/85 
5 % margimtl 
Avgår beräknad ingående behållning 
Anslag budgetåret 1984/85 

milj. kr. 

163,7 
7.9* 

-39.7 
131.9 

* Beräknat exkl. 6,5 milj. kr. för sysselsättningsinvesteringar på Karlstads nygplats 
enl. regeringsbeslut 1983-10-06. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygplatser m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag på 13 I 900 000 kr. 
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F 2. Beredskap för civil luftfart 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10300000 

10000000 

11000000 

Reservation 6600000 

Verksamheten under anslaget omfattar planliiggning och förberedelser 

för flygtransportledning. tlygplatsdrift och llygtransportverksamhet under 

beredskapstillst[md och krig. 

Luft (arts 1 '<' rkl' 1.1· an .1Iagsfi·a111.1· 1ii11 ni ng 

Luftfartsverket har bcriiknat medelsbehovet för budgetf1ret 1984/85 till 

11.0 milj. kr. 

Fiiredrngandl'ns iii·i·n·iiganden 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag anmält bl. a. 

programplan för del ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn pft 

den programplan för delprogrammet Flygtransporter som luftfartsverket 

har lagt fram. Jag ansluter. mig till hans ställningstaganden och heriiknar 

medelsbehovet för budgetåret 1984/85 till 11.0 milj. kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen fiiresl<°1r ri.ksdagen 

att till Beredskap fiir ciFi/ lt!f!f(1rt för budgetriret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag pf1 11 000 000 kr. 

F 3. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtralik på 

·Gotland 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

14 500000 

14500000 

14500000 

Sedan hudgetf1ret 1973/74 har riksdagen beviljat ersiittning till Linjeflyg 

AB <LIN) för särskilda rabatter vid flygtrafik till och från Gotland. Sedan 

hudget<°1ret 1981/82 har stödet givits en ny utformning med syfte att en 

tillfredss!iillande flygtrafik skall kunna upprätthållas. Efter en försöksverk

samhet har luftfartsverket tillsammans med berörda intressenter fastställt 

riktlinjer för stödets utformning på längre sikt. 

Luftfartsverket bedömer att syftet med stödet kan uppnås genom en 

ersättning av oförändrad omfattning. Luftfartsverket beriiknar anslaget för 

budgetf1ret 1984/85 till 14 500 000 kr. 

Jag har inget att erinra mot luftfartsverkets beräkning av bidragsbehovet 

för budgctfiret 1984/85. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiillning till Linkf7yg AB .ti'ir siirskilda rah11tter Fid.flygtra

fik på Gotland för budgetf1ret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag pf1 

14500000 kr. 
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.,- 4. Statens haverikommission 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Statens haverikommission utreder enligt sin instruktion ( 1978:555) all

varlig luftfartsolycka och tillbud till sådana inom civil och militär flygverk

samhet enligt bestämmelser i luftfartslagen ( 1957:297). luftfartskungörel

sen (1961 :558) och kungörelsen (1966:436) om undersökning av miliWra 

luftfartsolyckor. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 utreder kommissionen även 

mindre allvarliga olyckor och olyckstillbud. Haverikommissionen skall 

vidare följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden 

som omfattas av kommissionens verksamhet och samarbeta med berörda 

siikerhetsmyndigheter i deras haveriförebyggande verksamhet. 

Luftfartsverket och chefen för flygvapnet skall svara för kostnaderna för 

haverikommissionens verksamhet. Antalet civila och militiira haverier och 

resursåtgången för all utreda haverierna skall ligga till grund ftir fördel

ningen av kostnaderna. På statsbudgeten upptas diirför endast ett formellt 

anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hm·aikommission för budgelttret 1984/85 anvisa ett 

anslag på I 000 kr. 
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G. POSTVÄSENUE 

Regaingen har i proposition 1983/84:34 angcu övergripande mitl för 

postverket od1 föreslagit en ny organisation som skall göra postverket 

bjttre Himpat att möta den allt starkare konkurrensen inom kommunika

tionsomriidet. Det skall ske hl. a. genom all frirutsiittningar skapas för en 

biittn.: anpassning av post verkets service till olika kunders behov. 

l'ostvcrkct skall gt: en snabb. siikcr 01.:h liittillgänglig postscrvice som 

tiicker hela landet. Den service post verket idag ger innebiir bl. a. att%% 

av alla normalbrev vardagar skall befordras till adressaten över natt inom 

landet. Enligt de undersökningar som post verket gjort kommer drygt 95 % 

av försiindelserna fram i tid. Postverkcts service kan nås p<l ca 1850 

pl1stkontor. knappt 400 poststiillen. ca 2 700 lantbrevbiirarlinjer och via ca 

40000 brevlt1dor. I glesbygd ges service till ca 10000 hushilll via postviis

kor. Enligt post verkets serviceundersökning diir drygt I 000 slumpmiissigt 

ut valda personer svarat pft fd1gor var 88 '/(. nöjda med posthefordran och 

plistutdelning rn[indag-fredag. 88 'Il· av de som svarat var ocksf1 nöjda med 

niirhcten till pust kontur medan 83 % var nöjda med siikaheten i post be

fordran. 

Samtidigt som verket skall ge en god service skall kostnaderna tiickas 

med rörelseintäkter och det kapital förriintas som statsmakterna tillskjutit 

för investeringar. Postverket har uppfyllt förriintningskravet. Dessutom 

har verket till följd av en gynnsam resultatutveckling kunnat göra extra 

avskrivningar med 300 milj. kr. under vardera budgetihen 1981/82 och 

1983/84 som förstiirkcr statsbudgeten med motsvarande belopp. 

Priserna p<°1 post verkets produkter har, sett över en liingre period. kun

nat begriinsas till att ligga i nivå meJ prisutvecklingen i samhiilk:t i övrigt. 

Under senare år har portot stigit betydligt minJre iin konsumentpriserna i 

genomsnitt. Det torde ha biJragit till att post volymen ökat med 4 % under 

budgetilret 1982/8\1. 

l{iksdagens ställningstagande kriivs i detta sammanhang till stora post

husbyggen sumt till anslag for ersiittning till postverket för befordran av 

tjänsteförs~indclser och ersättning till post verket för tidningsJistrihution. 

G J. Posthus m.m. 

1982/83 
1983/84 
1984/85 verket 

förcJragamlen 

lng. be
hållning 

12913000 
26180000 
12 780000 

80000 

• Inkl. ltU milj. kr. på tilliiggsbudget Il. 

Anslag 

19~750000 
19800000* 

153 200000 
3020000 

Utgift 

185 483 000 
45 900000 

158 IOOOOO 
3 100000 

Fr<°u1 anslaget betalas investeringar i stora posthus och fastigheter. 
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1'11st1 'l'rkets a11sla,;.1framstiillni111-; 

Postverket redovisar i anslagsframställningen en liediimning av önsk

värd byggnadsverksamhet t. o. m. 1988/89 i frilga om stora posthus. Verket 

har kommit in med en bedömning av behovet att bygga posthus säsom 

redovisas i tabellen (s. 128). 

Postverket föreslår att investeringar i fastigheter och byggnader för 

postdriften fr. 0. m. budgetåret 1984/85 i sin helhet rnr finansieras med 

postverkets rörelsemedel. Postverket föreslfir vidare. att investering i en

skilt byggnadsprojekt där kostnaden ej överstiger 25 milj. kr. i prisläget 

den 1 januari året före det ilr arbetena päbörjas fftr ske utan siirskild 

prövning från statsmakternas sida samt all ramar för meddsförbrukning 

avseende byggprojekt ej faststiills av statsmakterna. Dessutom föreslås. 

att förhyrning av ny-, om- eller tillbyggda lokaler som planeras med sär

skild hiinsyn till postverkcts lokalbehov. där byggn.tdskostnaderna för 

postens lokaler ej överstiger 25 milj. kr. i prisliiget den I januari tlret före 

det år arbetena påbörjas. för ske utan siirskild prövning av statsmakterna. 
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Posl\'crkcts langtidsbcdömning för byggnadsvcrksamhel för liden t. o. m. 1988/89 

l'ri,l;ige: 1983-01-01 
Milj. kr. 

Objekt Ko,tn.ram l'JKV84 1984/85 1985/86 198o!87 1987/88 1988/89 

Storn {'o.Hhus 

Pll,tterminal i 
Giitcborg . .:t I 125.'J 4.2 
Postterminal 
Sth-·romtcboJa 624.6 40.0 3.1 
Po,ttcrminal Gö-
tebnrg Ban ct Il 230.0 JO,O 85.o 85.0 30.0 
Pnsttcrminal 
Stockholm Ban 325.0 20.0 85.0 100.0 100,0 20.0 
Posttcrminal 
Bnrt1s Ban 170.0 55.0 h0.0 45.0 10,0 
Postterminal 
Sth-Årsta 140,0 30.0 75.0 35.0 
Ombyggnad av 
Postgirohuset i Sth et IV 138.4 26.0 36.0 60.0 6.1 

Mnlelstorn posth11.1· inkl. /0111/cr 

Kalmar 14.3 0,3 
Sundsvall 29.0 5,0 0.7 
Jönkiiping 24.0 6.0 0.9 
HiirniisanJ 24.5 6.0 0.4 
Borliinge 26.8 9.0 0.8 
Li I vsunJa 15.3 2.0 0.8 
Falköping 33.0 6.0 0.4 
f .ulCii 34.7 7.0 0.3 
Skövde 18.2 6.0 0.2 
Bolln~is 22, I 13,ll ll.8 
Karlskrona 15.1 8.h ' ' 
l.unJ 25,8 12,7 7.0 0.4 
Stockholm 6 19,0 12,0 4;() 
l\falmö 41.0 11,0 17.0 8.ll 1.0 
Östersund 30.3 9.0 14.0 1.0 
Varberg 12.3 2J 8.0 1.0 
Lulc;i 12.0 10.0 2.0 
Lycksck 13.0 11.0 2.0 
)'Jyki\ping 11.2 0,7 2.0 8,0 0,5 
Giivle 13.0 'J,0 4.0 
Sundsvall 18.0 12.0 6.0 
EnskcJe/Joh 25.0 8,0 15.0 2.0 
Göteborg, 
kassacxp. 20.0 10.0 10,0 
Orcbro 15.ll 7 . .5 7.5 
Karlstad 15.0 7.5 7,5 
Halmstad 35.0 12.0 18,0 5.0 
Partilk 12.0 9.0 3,0 
Köping 12.0 9,0 3,0 
Oskarshamn 13.0 2.0 6.0 5.0 
Norrköping 60,0 20.0 30.0 IO.O 
Alvesta 16.0 6,0 10.0 
Eskilstuna 28.0 5.0 15.0 8,0 
Stockholm 4/ 
Sth 9 30.0 10.0 20,0 
Nya objekt 60.0 

Mindre bygg-
1111J.-:fi"iret<1g 
t<IO milj.kr.J. 60.0 60.0 60,0 60.0 60,0 tiO.O 

Totalt 298,8 382,I -$66,4 371,I 272,0 203,0 
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Skulle förslaget om rörelsemedelsfinansiering av allt byggande inte ac

cepteras hemställer post verket i stället att det för budgetåret 1984/85 

anvisas ett reservationsanslag för Posthus m.m. på 153,2 milj. kr., för 

Tomtebodaterminalen <3.1 milj. kr.I. Göteborg Ban etapp ll (85 milj. kr.) 

och Stockholm Ban (70 milj. kr.). Anslaget för Tomtebodaterminalen avser 

slutbetalning. Terminalen invigdes hösten 1983. 

För Göteborg Ban begärdes i en särskild skrivelse medgivande om 

byggstart budgetåret 1983/84. 

Post verket begär också medel för nybyggnad av Stockholm Ban. Totalt 

beräknas nybyggnaden kosta 290 milj. kr. exkl. projekteringskostnadcr. 

Projekteringen beräknas i huvudsak ske under budgetåret 1983/84 och 

avses bli finansierad med rörelsemedel. Medelsbehovet för bygget under 

budgetåret 1984/85 beräknas till 70 milj. kr. exkl. projekteringskostnader. 

Den planerade utbyggnaden av terminalnätet i Storstockholm under 

1980-talet inriktas på all postterminalen Stockholm Ban. sedan viss del av 

verksamheten överflyttats till Tomtebodaterminalen. i fortsättningen skall 

vara postterminal för Stockholms innerstad. Där skall huvudsakligen ser

vicekänslig brevpost och värdepost behandlas. Stockholm Ban skall också 

vara omlastningscentral för all järnvägsbefordrad brevpost till och från 

hela Storstockholmsområdet. En förutsättning för dt:ssa framtida huvud

uppgiftt:r för Stockholm Ban är anläggningens läge i nära anslutning till 

SJ:s snabbtågsförbindelser. Vid Stockholm Ban skall dessutom finnas en 

kassaexpedition för i första hand de postintensiva cityföretagen samt en 

huvudkassa för penningmedelsförsörjningen till och från de ca 300 post

kontoren i Stockholms län. 

Kraven på anpassning av lokalerna till_ dagens produktionssystem och 

trafikföring samt till SJ :s framtida behov av ytterligare ett jiirnviigsspr1r gör 

att den mest funktionella lösningen iir rivning av befintlig byggnad och 

uppförande av en ny terminalbyggnad. Byggnadsprogrammet för den pla

nerade nybyggnaden omfattar 44 000 m2 bruttoarea motsvarande en bygg

nads volym om ca 230000 m3. För projektets genomförande erfordras ny 

stadsplan för fastigheten Norrmalm 4:3 m. fl. Förhandlingar med kom

nrnnen om stadsplaneändring pågår. Överläggningar pågår också med SJ 

om nyttjande av berörd tomtmark. Föreliggande tomtutredning innebiir att 

utrymme kan skapas för ytterligare ett järn vägsspår (spår 19) inom central

stationsområdet och att en dt:I av sp{irområdet överbyggs. 

Under byggnadstidt:n beriiknas tt:rminalverksamheten komma att in

rymmas i SJ:s Klarastrandskontor (ilgodsbyggnaden). Dessa lokaler erbju

der genom sin nära anslutning till tågen ett unikt tillfälle att ordna evaku

eringen av Stockholm Bans verksamhet under byggnadstiden. Lokalerna 

ffir dock disponeras liingst t. o. m. 1987 med hänsyn till SJ:s planering för 

sin egen verksamhet för tiden diirefter. Iordningställandet av lokalerna 

avses finansieras med postens rörelsemedel. 

Rivning av befintlig byggnad planeras ske höstt:n 1984 och nybyggnads-

9 Riksd11ge11 /91:i3Ni4. I .111111/. Nr 100. Bilag11 8 
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arbetena beräknas kunna påbörjas i januari · 1985 för färdigställande till 

årsskiftet 1986-1987 och med inflyttning under 1987. Som mest beräknas ca 

IOO byggnadsarbetare sysselsättas. Det sker vintern 1984/85. 

Förl'dragandens Ö1'en·ägw1den 

Sedan budgetåret 1982/83 gäller följande system för beslut och finansi

ering av postvcrkets investeringar. Endast stora posthus - totalkostnad 

över 100 milj. kr. - finansieras normalt med anslag över statsbudgeten. 

Små och medelstora posthus och övriga investeringar finansieras med i 

verket tillgängliga likvida medel. För medelstora byggnader - totalkost

nad över IO milj. kr. - anger regeringen en årlig kostnadsram. Regeringen 

skall också godkänna igångsättningen av medelstora byggnadsprojckt lik

som förhyrningar i lokaler som särskilt byggts för post verkets behov. 

Riksdagen har (prop. 1983/84:25. TU 9. rskr 78) beslutat om en avvikelse 

från dessa principer. Göteborg Ban etapp Il som totalt kostar 230 milj. kr. 

får enligt beslutet finansieras med i post verkets rörelse tillgängliga likvida 

medel. 

Post verket föreslår nu att rörelsemedel skall få användas för finansiering 

av samtliga investeringar och att ramarna för beslut som inte kräver 

regeringens godkännande skall vidgas. 
Jag vill inledningsvis behandla den mer övergripande frågan om hur 

statsmakterna fortsättningsvis bör styra postverket. Det ·bör enligt min 

mening övervägas om inte statsmakterna i högre grad bör kunna styra 

verket genom att sätta ekonomiska mål och servicemål och i mindre grad 

genom styrning av medlen - t. ex. lokaler. organisation och finansiering -

för att uppnå målen. Ett arbete med denna inriktning pågår inom regerings

kansliet och jag avser att senare återkomma med en redovisning av eventu

ella förslag till ändrade styrformc:r. Jag vill i sammanhanget även nämna 

vc:rksledningskommittens (C 1983:04) arbete med denna fråga. 

Mot bakgrund av ovanståendt: övergår jag nu till att behandla postver

kets yrkanden rörande invcsteringsverksamhetcn i posthus m. m. Enligt 

min mening är det mot bakgrund av sysselsättningssituationen angeläget 

att post vt:rket i möjligaste mån forcerar sin byggnads verksamhet över 

landet. Med hänsyn till detta förordar jag att riksdagen för budgetåret 

1984/85 medger undantag från gällandt: finansieringsprinciper enligt ovan 

rn.:h att därmed post verket ges möjlighet att finansiera investeringarna med 

i rörelsen tillgängliga medel. Belastningen på statsbudgeten avst:ende li

nansi1:ringen av stora posthus kan på detta sätt avseviirt reduceras. Enligt 

min mening bör den föreslagna ordningen - i kombination med att nf1gon 

kostnadsram för medelstora posthus ej anges för budgetåret 1984/85 -

kunna resultera i att ett flertal byggnadsprojekt kan startas undt:r hösten 

l'JX-t. Jag avser vidar1: att friln post verket under våren 1984 infordra upp

gifter rii möjliga rrojekt i detta sammanhang. Diirmed övergiir jag till all 

niirmare behandla rost "erkets förslag angiiende vissa större hyggnadsrro
jekt. 
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Jag unsluter mig till postverkcts bedömning i fråga om medclsåtgångcn 

för Tomtehodatermi11a/e11 i Stockholm - 3,1 milj. kr. 

Såsom framgår av vad jag tidigare sagt är några anslagsmedel för finansi

ering av Gatt'horg Ban inte aktuella. 

Stockholm Bans läge intill ccntralsiationen och i direkt anslutning till 

Klarastrandsleden medger att tiden från inlämning av post till vidareexpe

diering ut öva landet med postkupeer kan utnyttjas maximalt. Ingen tid 

förloras i extra omlastningar och fordonstransporter. Nuvarande lokaler är 

utslitna och dåligt anpassade till den vi:rksamhet som planeras vid termina

len. Om SJ skall få tillgång till ökat spårutrymme vid centralstationen 

krävs så stora ingrepp i nuvarande huskropp att en rivning och nybyggnad 

är det klart bästa alternativet om marken även fortsättningsvis skall använ

das för en postterminal. 

Post verket har beräknat att verket med en ombyggnad kan göra produk

tivitets vinster som gör projektet lönsamt. Del beror bl. a. på alt man kan få 

ett rationellt utnyttjande av en automatisk brevsorteringsmaskin och att 

man bättre än i nuvarande sorteringslokaler. som ligger spridda på sex. 

olika lokaler, kan utnyttja moderna interna transportsystem. Till följd av 

att postbehandlingen samlas kommer transportkostnaderna att minska och 

postverket kan minska sina hyreskostnader. De nya lokalerna kommer att . 

innebära en bättre arbetsmiljö med mindre olycksrisker vilket kan antas 

minska personalomsättningen och på så sätt höja service och produktivi

tet. I nya lokaler kan också säkerheten höjas. 

Vissa planfrågor som berör bygget är iinnu inte slutligt lösta. Förhand

lingar pågår vidare med SJ om utformningen av bygget med hänsyn till SJ:s 

krav på spårutrymme m. m. vid ci:ntralstationen. Undi:r förutsiittning att 

dessa frågor kan lösas bör postverket enligt min mening få bygga e11 ny11 

hus för postterminalcn Stockholm Ban till en beräknad kostnad av ca 3~5 

milj. kr. inkl. projekteringskostnader i prisliiget den I januari 1983. I 

enlighet med vad jag tidigare föreslagit bör bygget linansii:ras med i post

verkets rörelse tillgängliga likvida medel. 

I syfte att långsiktigt stärka postverkets ekonomi kommer jag efter 

samdd med chefen för tinansdi:parti:mentet att senare föreslå regeringen 

att verket skall göra en extra avskrivning av statskapitalet med prcliminiirt 

300 milj. kr.. vilket samtidigt förstärker statsbudgeten budgetåret 1984/85 

med samma belopp. Avskrivningcns storlt:k får slutligt avvägas mot den 

prognostiseradt: resultatutvi:cklingen. 

Jag hemstiiller att regcringi:n föreslär riksdagen 

att för budgetåret 1984/85 mcdge undantag från giillandc finansii:

ringsprinciper för byggnadsinvi:stcringar så att även stora invi:s

teringar kan linansieras med i postverkets rörelse tillg;ingliga 

likvida medel. 

att till P11st/111s 111.111. för budgcttiret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag på 3 020 000 kr. 
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G 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

453015163 

413000000 

513000000 

Från anslagd betalas ersättning till postverket för tjänsteförsändelser 

inkl. särskild postdelgivning. Ersättning for befordran av tjänsteförsän

delser i allmänhet betalas enligt 3 ~ tjänstebrevsförordningen ( 1979:33) och 

grundas dels på statistiska beräkningar. dels på exakta beräkningar. Princi

perna för beräkningarna bcstiims efter överenskommelse mellan postvcr

ket och riksrevisionsverkct. 

Postvcrket har beräknat crsättningsbehovct budgetåret 1984/85 till 532 

milj. kr. Verket riiknar inte med någon volymökning. Någon hänsyn till 

eventuella framtida portohöjningar har inte tagits. 

Föredragandens ii1·en•iiga11de11 

Med hänsyn till att tj~instebrcvsrätten inte längre omfattar utbetalnings

kort, inbetalningskort och postanvisningar bedömer jag behovet av anslag 

för ersättning till postverket för befordran av tjänstcförs&ndelser till 513 

milj. kr. Jag räknar liksom postverkct inte med någon volymökning för 

tjänskpostcn. Någon hänsyn till eventuella portohöjningar har jag inte 

tagit i beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till po.1·1verket får hej(m/ran 111• tjiinstefårsiindelser 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag på 513 000 000 kr. 
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G 3. Ersättning till postvcrkct för tidningsdistribution 

1982/83 Utgift 

19lG/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

54000000 

48000000 

42000000 

Riksdagens beslut år 1976 om avgifterna i postverkets tidningsrörelse 

(prop. 1975/76: 127. TU 22. rskr 301) innebar att post verket för tidnings

distribution för budgetåret 1976/77 anvisades ett anslag på 90 milj. kr. 

Underskottet i post verkets tidningsrörelse skall avvecklas genom eri 

successiv höjning av tidningsavgifterna och i samband därmed en minsk

ning av statsbidragen med lika delar under avvecklingsperioden. Efter 15 

[tr - räknat fr. o. m. kalenderåret 1977 - skall avgifterna täcka tidningsrö

relsens siirkostnader. 

För budgetåret 1984/85 föreslår postverket att 42 milj. kr. anvisas till 

ersättning för tidningsdistributionen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till l:.'rsättninR till rwsti·erket fijr tid11i11Rsdistrih11tio11 för budget

året 1984/85 anvisa ett anslag på 42 000 000 kr. 
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H. TELEKOMMUNIKATIONER 

t. Inledning 

Televerkets uppgift är att tillgodose samhällets och enskildas behov av 

telekommunikationer. Verksamheten beräknas detta budgetår omsluta ca 

13 milj<1rder kr. I det följande lämnar jag förslag till en ny form för 

behandling av televerkets investeringar och övriga verksamhet i budget

propositionen. Som bakgrund till mina förslag inleder jag med att erinra om 

den allmänna utvecklingen på telekommunikationsomrf1det och de fråge

ställningar som utvecklingen ger upphov till. Jag beskriver vidare de beslut 

om förändringar av televerkets arbetsförutsättningar som på senare år har 

fattats av regering och riksdag. Därefter redovisar jag den treårsplan för 

verket som föreslås ersätta den traditionella anslagsframställningen och ett 

förslag till nytt system för finansiering av televerkets verksamhet. I enlig

het med vad jag aviserade i den ekonomisk-politiska propositionen innebär 

förslagen en förstärkning av statsbudgeten med ca 300 milj. kr. per budget

år. Avslutningsvis redogör jag för vissa särskilda frågor samt redovisar 

mitt förslag till medelstilldelning för försvarsberedskapsåtgärder. 

2. Teknikutvecklingen reser nya frågeställningar 

Till för något decennium sedan var intresset för telekommunikation 

nästan bara inriktat på möjligheterna att telefonera. Stora resurser sattes 

med god förräntning in i utbyggnaden och automatiseringen av telenätet. 

Televerket fick successivt ökade möjligheter att erbjuda abonnenterna 

telefonutrustningar utan finansiella restriktioner från statsbudgeten. Det 

enda krav som uppställdes var att dessa investeringar skulle självfinan

sieras. dvs. direkt med intäkter från verkets kunder. Företag och enskilda 

kunde diirigenom anskaffa abonnentväxlar och telefonapparater utan att 

vara beroende av televerkets tillgång på anslagsmcdel. Detta har bidragit 

till att Sverige idag har den högsta telefontätheten i världen. Telefoni är 

fortfarande den grundläggande telekommunikationstjiinsten men i takt 

med elektronikens utveckling och användning på det här området har nya 

tjiinster vuxit fram. Det som utvecklas snabbast är kommunikation av data 

och text av olika slag och en mängd apparater för sådan kommunikation 

kommer nu fram runt om i världen. Det är samma teknik. elektroniken. 

som anviinds i apparaterna och i telenätens växlar. Det är också samma 

teknik som används i datorer vilket medför att det blir allt svårare att skilja 

mellan teleteknik och datateknik. Det medför också att tclcförvaltning

arna. teleindustrin och dataföretagen kommer in på samma marknader 

men fn'tn olika håll. Många av de nya tjiinsterna och apparaterna kan 

tillhandah{tllas bf1de av telcförvaltningar och av privata företag. 
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De nya,användningarna av tele- och datateknik i hanteringen och över

föringen av olika slags information har en snabbt växande betydelse för 

anviindarna. och då främst för företagen. Många företag fäster numera stor 

vikt vid att ha ett effektivt system för informationshantering både inom och 

utom företaget. Information har blivit en resurs vid sidan av råvaror. 

arbetskraft och kapital. 

Den snabba utvecklingen av elektroniken och dess tillämpningar på 

telekommunikationsområdet har också gjort att det politiska intresset för 

telekom.munikationer har ökat markant på senare år. Det är en mängd 

frågor, där telekommunikation har blivit någlit av en gemensam nämnare. 

som numera tas upp nationellt och internationellt i olika sammanhang. Det 

handlar bl. a. om frågeställningar i samband med datakommunikation över 

nationsgriinserna. Frr1gor som f. n. behandlas framför allt inom OECD är 

den ekonomiska betydelsen av den företagsinterna datakommunikationen i 

multinationella företag och den framväxande internationella handeln med 

information via telenäten. I sammanhanget studeras också bl. a. vilka 

sårharhetsaspekter som finns när t. ex. databehandlingen kan ske utom

lands med hjälp av telekommunikation. Det finns också ett växande intres

se från flera länders sida att ta upp ytterligare telekommunikationsfrågor i 

OECD-diskussionerna. T. ex. frågor om hur televerksamheten i medlems

länderna bör bedrivas i framtiden. hur rollfördelningen mellan teleförvalt

ningar och den privata företagsamheten bör utformas. vilka regler som bör 

gälla för användningen av telenäten osv. för att kunna tillvarata den nya 

teknikens möjligheter på bästa sätt. 

Ett annat exempel där utvecklingen av tele- och datatekniken ger upp

hov till ett ökande politiskt intresse rör nya tillämpningar för massme

dieändamål. Utvecklingen av satellit- och kabeltekniken ger exempelvis 

möjligheter att sända TV-program på nya sätt vid sidan av annan telekom

munikation. 

Betydelsen av telekommunikationer ökar alltså i olika avseenden. För

utom det jag hittills nämnt. alltså betydelsen av nya tjänster för näringsli

vet och frågorna kring datakommunikation över gränserna och de medie

och kulturpolitiska frågeställningarna. vill jag också peka på det stora 

industripqlitiska intresse som knyts till vad som brukar kallas informa~ 

tionsteknologin. dvs. tele- och datatekniken i förening. Detta område 

förväntas bli ett av de mest expansiva under 1980-talet. Dessutom har 

'frågor om information och telekommunikation en central roll i den interna

tionella diskussionen om obalansen mellan u- och i-länder. 

Även om utvecklingen går olika snabbt i olika liinder och trots att de 

nationella förutsättningarna på olika sätt varierar kan man konstatera att 

förhållandena på teleområdet har kommit i blickpunkten i praktiskt taget 

alla industriländer. I enlighet med vad jag har anfört i det föregående knyts 

därvid intresset i allt större utsträckning till betydelsen och effekterna av 

nya anviindningar av telekommunikation och formerna för hur verksamhe

ten hedrivs. 
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3. Riksdagsbeslut om ökad kundorientering 

I syfte alt öka televerkets ekonomiska handlingsfrihet föreslog telever

ket hösten 1979 dels inrättande av dotterföretaget Telefinans AB för att 

finansiera vissa terminalanläggningar, dels inrättande av ett helägt holding

bolag Teleinvest AB med uppgift att äga och förvalta televerkets aktier i 

befintliga och tillkommande dotterföretag. 

I en partimotion i januari 1980 (mot. 1979/80: 1353 l tog socialdemokrater

na i riksdagen upp frågan om den fortsatta utvecklingen inom tclcområdet. 

Där framhölls att televerket behöver större ekonomisk handlingsfrihct för 

att kunna följa med i den teknologiska utvecklingen och konkurrera om 

kunderna med i första hand de stora multinationella företagen. I den 

socialdemokratiska motionen slogs fast att det svenska televerket innehar 

en internationell tätposition i fråga om att tillhandahålla billiga och kvalifi

cerade telekommunikationer till hushåll, företag. myndigheter och organi

sationer och att det är angeläget att televerket ges möjligheter att försvara 

denna position vid den snabba utveckling som äger rum. Därför borde 

televerket satsa på nya tjänster och ges möjlighet att finansiera sina inves

teringar på ett sådant sätt att man kan konkurrera med andra företag. 

I motionen föreslogs därför bl. a. att televerket skulle ges möjlighet att 
bilda Teleinvest AB som ger bättre förutsättningar för ett aktivt affärsmäs

sigt handlande. 

Trafikutskottet (TU 1979/80: 14) delade i princip uppfattningen i den 

socialdemokratiska motionen men ville avvakta förslag från regeringen. 

Utskottet fann det angeläget att verkets ekonomiska handlingsfrihct och 

möjligheter att möta en skärpt konkurrens kunde ökas på ett sätt som 

skulle kunna ske, t. ex. genom de föreslagna bolagsbildningarna eller i 

annan ordning. Därför ansåg utskottet att skäl talade för ett tillmötes

gående av verkets och motionärernas önskemål. 

Hösten 1980 återkom regeringen till frågan och riksdagen fattade då 

beslut (prop. 1980/81 :66. TU 9. rskr 132) om vissa åtgärder på teleområdet 

i syfte att underlätta för televerket att aktivt bidra till införandet av modern 

informationsteknologi i Sverige. En åtgärd var bildandet av Telcinvest AB 

som holdingbolag för televerkets bolagssektor. Därigenom skapades bättre 

förutsättningar för ett ökat samarbete med andra företag på telekommuni

kations- och informationsteknikcns område. Televerket fick också förbätt

rade möjligheter att finansiera vissa abonnentutrustningar. För detta ända

mål ställdes en siirskild rörlig kredit i riksgäldskontoret till televerkets 

förfogande. Verket kunde diirmcd erbjuda kunderna likartade betalnings

villkor som dess konkurrenter. Riksdagsbcslutet omfattade också andra 

åtgärder som syftade till att lägga en god grund för en dynamisk utveckling 

på teleområdct under resten av 1980-talct. Sålunda godkändes t. ex. en 

preciserad avgränsning av televerkets monopolområde och en ny hantc

ringsordning för verkets provningsverksamhet. 
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Genom riksdagens beslut markerades vikten av en ökad kundorientering 

hos televerket. Kundernas behov och önskemfd skall i högre grad än 
tidigare styra verksamhetens inriktning. För verkets grundtjiinster gäller 

därvid att de tillhandahålls i hela landet till enhetliga taxor och jämn 
servicenivf1. Tjänster och produkter för telekommunikation kommer vi

dare att i ökande utsträckning tillhandahållas i konkurrens med andra 

företag vilket skärper kraven på televerkets konkurrensförm?1ga. Telever

ket har mot denna bakgrund inlett en omfattande intern föriindringsproeess 

för att kunna möta den nya situationen. Ett framgångsrikt televerk ger inte 

bara fördelar för kunderna utan bör oeksil kunna ge verkets personal 
tryggare jobb och stimulerande arbetsuppgifter. 

Sedan år 1980 har regering och riksdag beslutat om ytterligare åtgärder 
för att successivt anpassa den formella ramen för televerksamheten till de 
nya tekniska och marknadsmässiga fiirutsiitthirigarna. Televerkets styrelse 
har utökats och givits nya uppgifter med anledning av bildandet av Telein
vest AB. Televerkets möjligheter att finansiera abonnentutrustningar har 
utökats genom riksdagens medgivande att de konkurrensutsatta utrust
ningarna får finansieras via finansbolaget Telefinans AB (prop. 

1982/83:101. TU 7. rskr 163). Regeringen har vidare delegerat riitten att 

inrätta vissa högre tjänter. dvs. tjänster i lönegrader från F 19 upp till F 25. 

till televerket. Dessa åtgärder har möjliggjort en snabbare besluts process i 
televerket och bidragit till att jämställa verket med dess konkurrenter i 

olika hänseenden. 
Samtidigt som televerkets ökade kundorientering och affiirsmiissighet 

har betonats på senare år har fr?tgorna om statsmakternas styrning och 

kontroll av verksamheten uppmärksammats. Det har hittills i första hand 
gällt frågor som rör verksamheten i . verkets bolagssektor. Låt mig kort 
rekapitulera gälhrnde ordning. 

I syfte att televerkets styrelse skall utöva ägarrollen för bolagssektorn 

har regeringen gett verksstyrelsen i uppgift ·att utse styrelsen i Teleinvest 

AB. Regeringen utser en suppleant. Av televerkets styrelse avgörs ocksft 

andra viktigare frftgor som angår statens innehav av aktier i detta bolag. 

Sålunda underställs beslut i Teleinvest AB televerkets styrelse för godkän

nande om de avser I. ex. köp och försäljning av aktier eller bolags bildning
ar. Vidare får bolagsordningen för Teleinvest AB inte iindras utan rege

ringens godkännande. En möjlighet till insyn från riksrevisionsverkets sida 
har skapats genom en s. k. insynsklausul i bolagsordningen. Dessutom· 

gäller sedan år J 981 att riksdagsledamöter har rätt att närvara och ställa 

frågor vid bolags5tämman i Teleinvest AB liksom i andra aktieholag av viss 

storlek som ägs direkt av staten. 
Trots dessa insyns- och styrningsmöjligheter kan rent allmänt konstate

ras att riksdagens. regeringens och allmänhetens insyn eller inflytande i 

dessa statliga bolag är mindre än när verksamheten bedrivs i myndighets

eller verksform. Den kommittc <C 1983:04) som regeringen tillkallade 
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sommaren 1983 med uppdrag att utreda fn°igan om ledningen av de statliga 

myndigheterna skall bl. a. se över insynsproblematiken i samband med 

statliga koncernbildningar diir "'mot.lerbolaget" iir en myndighet. I det 

sammanhanget kan också komma att behandlas frågor om ansvarsförhi'tl

lanuen m. m. som uppstår då myndighetsfunktioner och affärsverksamhet 

uti"\\' as i samma koncern. vilket giiller bl. a. för televerket. En ökat.I tonvikt 

på affiirsmiissighet och förenkling av regler och rutiner m[iste dii förenas 

med kraven på opartiskhet och kvalitet i myndighetsutövningen. 

4. Trl'årsplan ersätter anslagsframställningen 

4.1 Bl'hm· ar 11w1 styrfimner 

Det iir enligt min mening naturligt och nödviindigt att ocks{t formerna för 

riksdagens behandling av televerkets verksamhet i samband med regering

ens redllVisning och förslag i budgetpropositionen kan tas upp till ompröv

ning mot bakgrund av vad jag har anfört i det föregående. 

Inledningsvis bör erinras om omfattningen av den hittillsvarande pröv

ningen av televerksamheten. Riksdagsbehandlingcn har i princip avsett en 

prövning av förslag ang{1ende begränsade delar av televerkets invcsterings

program. Som framgått av det föregi'tende har riksdagen genom successiva 

beslut medgett att det endast iir vissa av investeringarna som redovisas 

över statsbudgeten och prövas av statsmakterna. Det iir framför allt inves

teringar i teleniitet och byggnader vilka inte kan ·siigas vara marknads

styrda fullt ut. För budgetåret 1983/84 uppg[tr dessa investeringar till ca 

1800 milj. kr. Televerkets totala investeringar uppg;°1r diiremot till ca 4600 

milj. kr. De investeringar på 2 800 milj. kr. som sfdedes inte redovisas över 

statsbudgeten avser investeringar i lokallinjenät. terminaler hos kunderna 

samt bilar. maskiner etc. för verkets egen driftverksamhet. De nämnda 

delarna beskrivs niirmare här nedan. 

e Investeringar i lokallinjenät beriiknas uppg[t till ca 1,2 miljarder kr. under 

1983/84 och självfinansieras liksom tidigare år helt av verket. 

•Investeringar i terminaler hos kunderna beräknas uppgft till ca 1.3 mil

jarder kr. under 1983/84. Olika finansieringskiillor tilliimpas diirvid enligt 

följande: 

a) Vissa ej konkurrensutsatta terminaler sftsom abonnentväxlar. telexap

parater och modemer. Investeringarna uppgilr till l:a 1,0 miljarder kr. 

under 1983/84. För finansieringen utnyttjar televerket fr. o. m. hudget

{tret 1980/81 den särskilda rörliga krediten i riksgiildskontoret. 

b) Övriga ej konkurrensutsatta terminaler såsom olika slag av spel:ialtele

fonapparater m.m. Investeringarna under 1983/84 uppgår till ca 0,3 

miljarder kr. Investeringarna självfinansieras liksom tidigare tu· helt av 

televerket. Standardtelefonapparater som tidigare redovisades som in

vesteringar och helt självfinansierades redovisas fr. o. m. 1983/84 som 

driftkostnad. 
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c) Som niimnts i det föregi'1ende får televerket utnyttja Tel.efinans AR 

(dotterbolag till televerkets holdingbolag Telcinvcst AAJ för finansi

ering av konkurrensutsatta terminaler fr. o. m. hudgetfiret 1983/84. Fi

nansieringen tillgM p<°1 sf1 siitt att televerket siiljer terminalerna till 

Tclcfinans varefter Telefinans hyr ut terminalerna till kunderna. lnves

teringsvärdet för de konkurrensutsatta terminalerna, som således ej 

redovisas som investering i televerket. uppgår till ca 0.1 miljarder kr. 

under 1983/84. 

• lnvcqeringar i maskiner. inventarier etc. uppgår till ca 0.3 miljarder kr. 

under 1983/84. Investeringarna finansieras fr.o.m. budgetarct 1982/83 

genom att Telefinans AB köper anliiggningarna varefter anliiggningarna 
hyrs ut till verket eller siiljs till verket p[1 avbetalning. 

Televerkets investeringar finansieras s;\ledes f. n. pf1 ct t flertal olika siit t. 
Prövningen av de investeringar som redovisas över statsbudgeten. förutom 

dem som avser försvarsbcredskap. har pt1 senare <°ir alltmer kommit att 

koncentreras till televerkets möjligheter att sjiilvfinansiera iiven dessa 
investeringar. dvs. att de inte belastar statsbudgeten. Prövningen av inves
teringarnas absoluta omfattning har samtidigt minskat. i betydelse då tele

verkets förslag som regel har godtagits. En viktig utg?mgspunkt har diirvid 

varit att investeringar i telenätet i huvudsak är efte11'r<°1gestyrda. Bedömd 

efterfri'1gan pi\ telefoner, växlar. modemer och andra utrustningar som 

televerlo;et tillhandah[11ler styr således i stor utstriickning behovet av inves

teringar i telefonstationer, förbindelser och kopplingstekniska anliiggning

ar. Nedskärningar i verkets investeringsprogram skulle väsentligen drabba 

s{1dana investeringar. Lönsamheten i investeringarna iir god och ncdskiir

ningar skulle ge intiiktsbortfall och försämrade framkomstmöjligheter för 

telc- och datatrafiken. 

Som jag har anfört i det föregående är det numera andra fr<°1gor på 

teleområdet som är av politiskt intresse lin den f1rliga volymen av en 

begränsad del av televerkets investeringar. Styrningen av utvecklingen när 

det gäller telekommunikationerna bör anpassas härtill. 

Av bl. a. det skiilet har under våren 1983 en arbetsgrupp med företrädare 

för televerket. kommunikationsdepartementet, finansdepartementet och 

riksrevisionsvcrket diskuterat vissa frågor som rör finansieringen av tele

verkets investeringar och formerna för statsmakternas styrning av verket. 

I den reviderade finansplanen (prop. 1982/83: 150, s. 71) beskrevs syftet 

med dessa diskussioner som .. att undersöka förutsiittningarna för att skapa 

finanseringsmöjligheter för televerket som garanterar att utbyggnaden av 

teleniitet kan ske pfi ett optimalt sätt utan att belasta statsbudgeten eller 

leda till höjda teletaxor. Vissa förstärkningar av statsbudgeten bör ocksf1 
kunna uppnäs i äetta sammanhang. Samtidigt iir det angeläget att åstad

komma bättre möjligheter än f.n för statsmakterna att fortlöpande pi'tverka 

televerksamhetens utveckling ... 
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4.2 Treår.1pfw1c11.1 i1111cluW 

4.2.1 Treårsplanen skall vara ett styrinstrumcnt 

Med utgi\ngspunkt från resultatet av de fortsatta diskussionerna har 

televerkets anslagsframstiillning givits en delvis ny utformning. Den nuva

rande bindningen till statsbudgeten av investeringar i teleanläggningar 

föresläs således upphöra och det gamla statskapitalet göras om till ett 

amorteringsfritt lftn. Samtidigt föreslfö· televerket att verket fr. o. m. bud

getftret 1984/8.'i finansierar sitt kapitalbehov via lån på den allmänna kredit

marknaden. Vidare föreslås att verkets skuld pr1 rörlig kredit i riksgiilds

kontorct avvecklas successivt under 1984/8.'i samt att vissa fastigheter 

uppviirderas och uppviirderingen redovisas som nytt statskapital. Telever

ket har också tagit upp en del frågor som rör verkets lokal försörjning och 

de regler som giiller i sammanhanget. 

Televerket har i stiillet för den traditionella anslagsframställningen lagt 

fram en treårsplan för tiden 1984/85-1986/87 för televerkskoncernen. Strä

van har enligt televerket varit att den nya. rullande treårsplanen skall ge 

statsmakterni1 ett bättre underlag iin tidigare för den övergripande styr

ningen av telcverkskoncernens verksamhet. I ett treårsperspektiv belyses 

således prognostiserad efterfrågan på verkets produkter och tjänster. pla

nerade investeringsvolymer samt de finansiella konsekvenserna vad gäller 

kapitalbehov. finansieringskällor. soliditet. räntabilitet. taxenivå och re

sultat. Vidare redovisas servicenivåer. produktivitetsutveckling samt stra

tegin för den pågående moderniseringen och utbyggnaden av telenätet. 

I det följande återges vissa utdrag ur treårsplanen. 

4.2.2 Utgfrngsläget är gott 

På telefonområdet har Sverige och televerket en ledande ställning. Tele

fontätheten iir högre iin i något annat land. Taxorna är enligt ett flertal 

europeiska studier lägre än i något annat industriland för såväl hushåll som 

företag. Televerkets uppgift blir nu att. snabbt och effektivt modernisera 

telenätet. trots att tillväxten naturligen är lägre än i länder som ännu har 

stora nybyggnadsbehov. 
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Ledande länder med avseende på telefontäthet 
(apparater/1000 invånare den 1 januari) 

Sverige 828 
800-r---------·----~~-USA 789 

Schweiz 748 

+--------:7""°'-:~--~""'-----=~Kanada 693 

Danmark 675 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 

Källa: Yearbook af Common Carrier Telecommunication 
Statistics. Geneve 1982 (ITU) 

Figur 2 

Oc.ksä vad giillcr data och kxtkommunikation har Sv~rigc m:h tdever

ket ett gott utgångsliigc. siirskilt jiimfört med andra europeiska Hinder. 

Sverige har redan idag ( 1983) mer än dubbla antalet dataanslutningar per 

capita iin t. ex. Viisttyskland. Ännu viktigare iir att tillviixnakten är hög (ca 

30';',(, om firet) vilket ger underlag inte bara för utbyggnad av särskilda 

datanät. utan på längre sikt också viktiga sammanlagringscffektcr med 

AXE-utbyggnad för telefoni och senare nationella bredbandsniit med ut

nyltjande av optiska lihrer och satelliter. Antalet dataanslutningar kommer 

1987 att uppgå till minst 130000 om den hittillsvarande tillviixttakten 

bcstär. Silviil när det gäller datakommunikation via telefonniitet som via 

förhyrda ledningar tillhör Sverige li\gprisliinderna. 

Ett annat viktigt och expansivt omrftde iir mobil telekommunikation diir 

Sverige i nordiskt samarbete lyckats etablera ett landstiickande automa

tiskt niit (NMTl snabbare än nf1got annat land. I det nordiska mobiltelcfon

systemct (NMTl finns f. n. sammanlagt llcr mobiltelefoner iin i resten av 
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världens moderna mobiltelefonsystem. NMT h;;r för svensk industri blivit 

basen för ett internationellt genombrott på mobillelefonområdet. På mobil

telefonsidan förutses en kraftig expansion. 20-25 %/iir samt stimulans till 

nyutveckling. 

Utgångsläget för televerket är säledes i en internationell jämförelse 

mycket gott, såviil för telefoni som för nya expansiva omri'1den (data. text, 

bild och mobila teletjänster) där televerket internationellt sl!lt tidigt lan

serat nya tjänster och produkter som t. ex. landstäckande mobilsökning 

\MBSJ 1978, telefax 1980, tandstäckande automatisk mobiltelefon (NMTJ 

och DATEX 1981, datavision 1982 och teletex 1983. 

4.2.3 Några mil.I för treårsperioden 

All verksamhet skall enligt televerket bidra till att utveckla koncernen 

till ett marknadskänsligt kommunikationsföretag. Under perioden kommer 

många nya tjänster och produkter att efterfrågas, inte enbart av ett fåtal 

storkunder utan av ett växande antal mindre och medelstora företag liksom 

av hushållen. Detta ställer stora krav, inte bara på teknisk kompetens, utan 

också på flexibilitet och serviceanda vid anpassningen till olika kundgrup

pers skilda behov. En annan utmaning linns i att en stor del av marknads

tillväxten kommer att ligga på områden där televerket arbetar i direkt 

konkurrens. 

Den ökande marknadsorienteringen berör all personal. inte enbart den 

direkta försiiljningen. Televerket strävar efter att bli ett dynamiskt. effek

tivt serviceföretag. 

En omfattande intern kampanj och utbildningsverksamhet pågår för att 

informera och medvetandegöra all personal om betydelsen av att se kun

derna som de yttersta uppdragsgivarna. Kopplat till detta pagår översyn av 

regler och rutiner i riktning mot förenkling och kundanpassning. 

Några huvudmål för perioden iir: 

- Arbetsproduktiviteten höjs med 5 % per år och taxorna bibehålls på låg 

internationell nivå. Taxorna höjs i genomsnitt lilngsammare iin allmänna 

inflationstakten. 

- Räntabiliteten skall vara tillräckligt hög för alt den reala avkastningen 

på eget kapital skall uppgå till 3 % llch televerket även i fortsättningen 

skall kunna hålla en låg skuldsättningsgrad. 

- Nätet utbyggs så alt framkomligheten i telefonniilet följer <le fastställda 

servicemålen. 

- Digitala förbindelsemöjligheter 164 kbit/s höghastighetsförbindelser för 

datatrafik) skall senast 1986/87 kunna erbjudas över hela landet, genom 

utnyttjande av det alltmer moderniserade teleniitel och speciallösningar 

!kundanpassade lösningar). 

- Antalet dataförbindelser totalt ökas friin 60000 till minst 130000 med 

beredskap för att klara ytterligare efte1frf1gan. 

- Antalet anknytningar i elektroniska abonnent viixlar ökas friin ca 450000 
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till ca I 000000 med 1.!n stor del av ökningen på mindre viixlar. Antalet 

anknytning<!r i digitala abonnentväxlar med datakommunikationsmöj

ligheter ökar frän ca 250000 till ca 500000. 

Leveranstid för DATEX-anslutning sänks från f. n. ca 10 veckor till 5 

veckor och för förhyrd d<ttaledning från f. n. ca 12 veckor till 8 veckor. 

Mobilradioverksamheten byggs ut med möjligheter inte bara till ljud 

utan också data och text. 

- Satsningen på patienuelefoni samt automater med möjligheter till kort

betalning fortsälla. 

4.2.4 Stora investeringar för ett digitalt telefonnät 

Strategin för den fortsatta utbyggnaden och moderniseringen (konver

teringen) av telefonnäkt innebiir att den skall ske med digital teknik och i 

en takt som i första hand bestiims av reinvesteringsbehovet och av tillviix

ten. 

Stora investeringar mttste företas för att byta ut iildre stationer. vilka 

kräver stora underhållsresurser. Detta giUler speciellt stora stationer i 

storstadsregionerna, där moderna funktioner efteri"rågas. 

Eftersom tillväxten i stort sett är jämnt fördelad på samtliga stationer i 

nätet finns det ett behov av små utökningar på var och en. Att använda ny 

teknik vid varje utökning skulle emellertid vara mycket oekonomiskt på 

grund av de höga fasta kostnaderna och det dyrbara samtrafikarrangemang 

som därmed skulle bli nödviindigt. Den metod som valts innebär i stället 

~ltt man byter ut hela elektromekaniska stationer mot elektroniska och 

f!teranvänder den nedtagna materielen för utökningar i de ttlerstående 

elektromekaniska anläggningarna. 

I figuren nedan visas hur konverteringarna till AXE under planerings

perioden beräknas bli fördelade på storstadsregionerna Stockholm. Göte

bprg och Malmö samt övriga landet. Under plancringsperioden beräknas 

andelen AXE-anknutna anslutningar öka från 10% till 22%. 
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1 500 

1 00 

Figur 3 

Tusental nummer 

1984185 

Totalt antal 
r:".0787::77'7:TI AXE-nr i 

L>=:<:>:>?F?ttl hela landet 

Konvertering till AXE för hela landet samt 
uppdelat på Stockholm, Göteborg, Malmö och 
övriga landet 1984/ 85- 86/ 87 vid utgången av 
angivet år. 

4.2.5 Serviceförbällringar i alla rörelsegrenar 

Televerket har också redovisat sina servicemål för olika rörelsegrenar 

under planperioden. För tekfi111riird.l"C'11 giillcr nedanstående mål fram till 

budgetåret l 986/87. 

Redovisade värden på servicenivtrn avser riksgenomsnittet. Stora lokala 

variationer kan förekomma. Sålunda är exempelvis framkomligheten i 

nätet lokalt inom Stockholm samt i vissa förbindelser till od1 från Stock

holm otillfredsställande. Orsaken hiirtill iir i stor utstriickning de omfat

tande omläggningar av nät och stationer p. g. a. moderniseringen som f. n. 

pågår. Vid slutet av planeringsperioden beräknas emellertid framkomlighe

ten iiven i Stockholmsområdet ansluta till nedanstäende servicemi'tl. 

lll Ribi/agcn /98Ji8-1. I sam/. Nr 1110. Bilaga 8 
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7"deji111, l'a11/iga abo1111t•ma1111 
- leveranstid. medelvärde 
- underhåll avslutat inom 8 

.arbetstimmar helgfri mån-fre 

Tt'iejim. sysremabon11cm1111g 
- leveranstid, medelvärde 

abonnentviixlar 2-40 ankn 
abonnent viixlar 41-110 ankn 

- underhåll avslutat inom 8 
arbetstimmar. mån-fre 

Frw11!.:0111/i11her i 11iitc1. 
förlustkoppel per anrop, medelvärde 
- till egen station 
- till eget riktnummerområde 

i övrigt 
- till annat riktnummerområde 

M<11 Lägel l 9tC/X3 
(prel.) 

17 dagar 18 dagar 

55 '}'(, 55 <;<. 

60 dagar 63 dagar 
90 dagar 90 dagar 

60% 60%· 

0.5 '!(, 0,0% 

2,0% 2.0 l}~i 
3.0% 3.0% 

Datakommunikation har en kraftig och stadig tillviixt. Antalet dataniits

anslutningar ökar med uppåt 30% per år, och bedöms i början av 1987 

uppgå till minst 130000 anslutningar. (På varje datanätsanslutning sitter i 

genomsnitt ca 2 terminaler.) Datakommunikationstjänsten genomgår en 

kontinuerlig snabb förändring. Det nordiska publika datanätet. DATEX. är 

en mycket viktig komponent i televerkets utbud av datakommunikations

tjänster. 

För datariirelsen redovisas följande servicemål för perioden. 

- Lc1·cra11.l'fid. medelviirde 
Datcx 
Datel. uppringt 
Datcl. fast 

- U11derlrä// avslutat inom 
8 arbetstimmar. helgfri 
n1iin-frc 
Dal ex 
Dal el 

Mål Läget 1982/83 
(prcl.) 

35 dagar 
21 dagar 
56 dagar 

95 ';:{ 
90% 

70 dagar 
35 dagar 
84 dagar 

74 <,:; .. 

71 '/i, 

Telex(iii11stt'll dominerar för närvarande televerkets utbud av textkom

munikationstjiinster. Marknadssituationen för telex kommer dock att för

iindras som en följd av att teletex etablerats pä marknaden. Anledningen 

hiirtill iir. att televerket m:h konkurrenterna marknadsför prisbilliga skriv-

111<1skinsoricntcrade terminaler typ Teletex 10. som avgiftsmiissigt ligger 

myåct niira telex och som funktionsmiissigt iir telex övcrliigsna. Nettotill

viixtcn av telcxhcstiindct beriiknas kulminera under 1983 för att sedan 

pl<111;1 ut och liingrc fram minska. 

Flir tclcxtjiinsten redovisas följande scrviccmfd. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 147 

- Ln·1•1w1.\'/id. medelviirde 
- U11J,;rl1tlll, avslutat inom 

8 arbetstimmar. helgfri 
miin-fre 

4.2.6 Teleinvestgruppen ut vecklas positivt 

Mål Läget 1982/83 
(prel.) 

28 dagar 40 dagar 

90% 90% 

Televerket har vidare översiktligt redovisat verksamheten i verkets bo

lagssektor. 

Teleinvestgruppen omfattade den I juli 1983 följande företag: 

Swedish Telecoms lnternational AB !SwedtelJ 
Swt:dish Tclecoms Contracting AB 1Swedcom) 
Tek Larm AB 
Teleindustrier AB 
Tclefinans AB 
Nt:rion A/S 
Tl:klogic AB 

Därutöver iigcr Teleinvest AB aktier i följande företag: 

SOS Alarmering AB 
Ericsson Information Systems AB 
AB Telerlan 
Svenska Telebild AH 

Ägarandel 

100 ~;. 
100 r;~. 

1()0 % 
100 '}( 
llJO \i(. 
100 <;;. 
100 1,{ 

50 'i(. 
9 . .5 (~ 

16,7 r;;. 
30 '/(. 

Teleinvestgruppens omsiittning 1982/83 uppgick enligt bokslutet till ca 

770 milj. kr. Vinst efter riintor och planmässiga avskrivningar uppgick till 

ca 85 milj. kr. För 1983/84 förutses en fortsatt positiv utveckling av oms;itt

ning och resultat. 

En n;irmare beskrivning av bolagens verksamhet linns i tref1rsplanen. 

4.2.7 Totala investeringarna beraknas till 18 miljarder kr. und1.:r perioden 

Hela koncernens planerade investeringar under trdrsperioden 1984/85- . 

1986/87 framgår av följande tabell. 

Tclcn!rkskonccrnens im·esteringar inkl. abonnentanläggningar finansierade ,·ia Telc
finans AB. 
Milj. kr. 

1983/84 1984/8.'i 198.'i/Xh 1986/87 1984/8.'i-
Ber. 1986/87 
utfall 

rast rrisnivi1 
fr.o.m. 1984/85 4 962 .'i 877 5 930 5 7.55 17 562 
Lörande rris-
nivi1 4%2 5 877 6 285 64h6 18 l12X 

Den reala ökningen av investaingarna mellan hudg1.:ti1ren 1983/84 uch 

1984/85 uppg{ir till ca 2 s~ lll:h kan i huvudsak hiinfi.iras till televerkets 
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investeringar i kopplingstekniska anläggningar. De investeringar i niit och 

abonnentutrustningar m. m. som beräknas falla på televerket är följande. 

Televerkets investeringar. Fast prisnivå fr. o. m. 1984/85. 
Milj. kr. 

Rörelsegrenar 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 19K4/85-
Ber. 1986/87 
utfall 

Ljud 3 719 3 367* 3378 3 268 10013 
Text 86 9• 7 7 23 
Dal;.i och Bild 331 338 388 389 I 115 
Radio•* 185 195 172 157 524 
Gc:mensamt 340 638 446 417 1501 

Summa 4661 4547 4391 4238 13176 

• Fr.o.m. 1984/85 finansieras även c:j konkurrensutsatta lt:rminaler via Tclefinans 
AB. 

•• Inkl. investeringar i radio- och TV,anläggningar som finansi.:ras via runJradio
fonJcn. 

4.3 Mina förslag 

4.3. J Televerket bör få låna på krcditmarknaden 

Riksdagen bör nu få ta ställning till nya former för finansiering av 

televerkets verksamhet och en förändrad behandlingsordning för televerk

samhetens utveckling. Jag tar huvudsakligen upp frågor som kräver riksda

gens ställningstagande. I frågor som ligger inom regeringens kompetens

område återkommer jag i annat sammanhang med förslag. 

Genom möjligheterna att kunna utnyttja Telefinans AB för att ta upp lån 

för vissa investeringar har den finansiella belastningen på televerkets re

sultaträkning minskat. Televerket behöver sålunda inte belasta ett enskilt 

års resultat med hela utgiften för investeringar i bilar. maskiner. inventa

rier etc. För terminaler gäller. som framgått av det föregående. att de säljs 

till Tclclinans AB. Investeringarna i telenätet. som i princip självfinan

sieras utan tillskott av statsbudgetmedel eller lfmade medel. är dock myc

ket stora och styrs av en ökad etierfrågan på televerkets tjiinster och av ett 

stort behov av en modernisering av nätet. Eftersom investeringsbehovet 

måste bedömas ligga kvar pä minst denna nivå under lång tid framöver blir 

den finansiella belastningen för televerket avseviird när vai:ie års investe

ringar i sin helhet belastar årets resultat. Detta leder till alt televerkets 

tax.or mtlste höjas i snabbare takt än vad som är nödviindigt vid friare 

tinansieringsformer. Det innebär i sin tur att dagens abonnenter bekostar 

investeringar som är av långsiktig karaktiir och som i stor utsträckning 

kornmer all tillgodose framtida kommunikationsbehov. Med hiinsyn hiirtill 

lll:h till den vikt som bör fastas vid investeringar i telcinfrastrukturen bör 

tdcvcrkct diirfi.ir ges mer rationella tinansil!ringsflirutsiittningar od1 få 
miijlighet att ta upp li\n pil den allmiinna kreditmarknaden. 

Diirige1lllm kan tclev•:rkets finansiella kostnadl!r minskas. En uppläning 
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i riksgäldskontorets regi för televerkets riikning skulle i och för sig vara ett 

tänkbart alternativ till att verket självt får ta upp lån. Riksgiildskontoret 

svarar för all annan statlig upplfming utanför den statliga bolagssektorn och 

hesitter givetvis stor komP.etens. Jag fäster dock stor vikt vid att en 

effektiv och ändamålsenlig finansfunktion skapas inom televerkskoncerc 

"nen så att koncernen sjiilv tar det fulla ansvaret för sin upplåning. Det finns 

anledning att tro att verket sjiilvt eller dess holag biittre kan anpassa sin 

upplåning till marknadens villkor och snabbare besluta om l. ex. omsätt

ning av dyrare låneformer till billigare. Det iir diirför angeläget att telever

ket och dess dotterbolag har det avgörande inflytandet över koncernens 

finansieringsverksamhet och kontakterna med kreditgivare. Ett sådant 

finansieringssystem kan emellertid mcufora vissa konsekvenser för den 

övriga statliga upplåningen genom riksgiildskontorel. De närmare for

merna för upplåningen inom televerket och relationerna till riksgiildskon

toret och riksbanken bör diirför behandlas i en arbetsgrupp med företräda

re för regeringskansliet och berörda parter. Jag avser ta initiativ till att 

tillsätta arbetsgruppen inom kort. När gruppen har avslutat sitt arbete bör 

det ankomma på regeringen att besluta om de praktiska arrangemangen. 

kring låneverksamheten. En redovisning av resultaten bör lämnas till riks

dagen. Frågan om bemyndigande för regeringen att besluta om upplåning

en för televerket behandlas av chefen för finansdepartementet i hilaga I till 

budgetpropositionen under avsnittet Siirskilda frågor. 

Jag föreslår att investeringar i telenätet inkl. lokallinjenätet i första hand 

självfinansieras av televerket i den utstriickning som svarar mot avskriv

ningar beräknade på anläggningstillgångarnas återanskaffningsvärden. Re

sterande finansieringsbehov bör televerket få tiicka med ytterligare självfi

nansiering och/eller lån på den allmänna kreditmarknaden. Avvägningen 

mellan ytterligare sjiilvfinansiering och lån får ske med beaktande av 

lånevillkor, soliditet, taxenivån för verkets tjänster etc. Televerket har 

föreslagit att verket sjiilvt och via Teleinvest AB får ta upp lån för investe

ringar i anläggningstillgångar, främst telenätet. Telefinans AB, som redan 

nu finansierar televerkets anskaffning av bilar, maskiner, datorer och 

konkurrensutsatta abonnentutrustningar. har föreslagits få finansiera även 

anskaffningen av ej konkurrensutsatta utrustningar vilka f. n. finansieras 

med den särskilda rörliga krediten i riksgäldskontorel. För egen del tillstyr

ker jag förslaget hetriiffande Telefinans AB. Härigenom skapas ett enhet

ligt finansieri'ngssystem för alla abonnentutrust_ningar. Omläggningen kan 

beräknas medföra en ökning av bolagets omslutning med ca 900 milj. kr. 

Fråga·n om i vems namn och på vilket siitt olika delar av upplåningen i 

övrigt skall ske bör avgöras sedan behandlingen av formerna för låneverk

samheten har avslutats i den nyss nämnda arbetsgruppen. 

Televerkets hehov av rörelsemedel som r. n. täcks genom en rörlig 

kredit i riksgäldskontoret bör också få täckas genom att televerkskoncer

nen får ta upp lftn på kreditmarknaden. Diirmed kan hela koncernens 
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kapitalbehov ingå i de finansiella övervägandena. Genom att den rörliga 

krediten i riksgäldskontoret ersätts med upplåning på kreditmarknaden 

minskas riksgäldskontorets upplåningsbehov. Detta har positiva effekter 

på statsbudgeten. 

Teleinvcstgruppcns eget lånebehov förutsätts täckas genom upplåning i 

bolagens regi. 

Ett företags kapitalbehov täcks normalt genom att ett flertal olika finan

sieringsmöjligheter tas i .anspråk samtidigt. Finansicringskostnaderna blir 

hiirvid beroende av vilket alternativ som anviirids. kostnaden för detta 

alternativ och hur stor andel av finansieringen varje alternativ svarar för. 

En strävan är självfallet att uppnå en optimal linansieringsstruktur där de 

genomsnittliga finansieringskostnaderna blir så låga som möjligt p~t såviil 

kort som lång sikt. Väsentliga delar i denna planering utgörs av avviigning

ar mellan kort- och långfristig upplåning respektive mellan eget och friim

mandc kapital. Niir televerket nu föreslås fä ökade möjligheter att påverka 

de finansiella kostnaderna så ökar också kraven p;I verkets finansiella 

planeringsfunktion. 

Det iir diirför angeläget att organisationen för kapitalanskaffning utfor

mas på ett förtroendeingivande och kompetent sätt. Det förefaller ratio

nellt att. som televerket föreslagit. ha en samlad central finansfunktion för 

hela telcverkskoncernen. Kapitalförsörjning. likviditetsplanering m. m. 

kan därigenom hanteras på ett enhetligt och effektivt siitt oberoende av om 

upplåning etc. sker för televerkets eller dotterbolagens riikning. En för•H

sättning för detta är givetvis att koncernen tillförs erforderlig kompetens. I 

det sammanhanget bör det ocks[1 övervägas vilken roll televerkets styrelse 

bör ha i beslutsprocessen kring finansieringsfrftgorna. fog vill vidare anmii

la att jag har för avsikt att föreslå att koncernrevision införs fullt ut i 

televerkskoncernen genom att riksrevisionsverket ges möjlighet att ut~e 

medrevisorer i Teleinvest AB och dess helägda dotterbolag. 

Televerket har angivit det tot:oila ackumulerade Hnebehovet för koncer

nen fram t.o.m. 1986/87 till ca 6000 milj. kr. Under budget?tret 1984/85 

beräknas koncernen behöva ta upp lån med 3 574 milj. kr. varav 2 417 milj. 

kr. avser avlösning av de rörliga krediterna i riksgiildskontoret. Niimn

viirda avvikelser under löpande budgetår från de bedömningar av finan

sieringshehovct som televerket gjort f:'>r år I. dvs. 1984/85. hiir understäl

las regeringen. Jag kommer också senare att föreslf1 att televerket ges i 

uppdrag att i fortsiittningen lämna en redovisning av verksamhetens ut

veckling till regeringen två gånger per fir i form av halvfirsbokslut och 

bokslut. Jag vill i sammanhanget anmiila att jag senare idag i min anmiilan 

med förslag till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande budget

iir kommer att föreslå att televerket redan nu fär möjlighet att läna över

skottsmedel från Teleinvest AB för sitt riirelsemcdelsbehov. 
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4.3.2 Garantier för upplfmingcn 

Televerket har, efter kontakter med kreditmarknadsexpertis, utgått från 

;1tt televerket skall uppta lån på den långsiktiga kreditmarknaden och 

Teleinvest AB och Telefinans AB på de korta och medellånga kreditmark

nadcrna med i vissa fall televerkets borgen. 

Jag bedömer att det inte skall behövas några formella säkerheter för den 

upplåning som kan komma att ske i televerkets namn då televerket är en 

del av staten. Om upplåningen däremot sker i bolagssektorn för televerkets 

behov kan det uppstå behov av borgensåtaganden. Televerket har f. n. 

enligt riksdagens beslut möjlighet att teckna garantier upp till 300 milj. kr. 

för Teleinvest AB. Televerket har framhållit att fördelningen av lån på 

kort. medelfristig och långfristig upplåning i hög grad påverkas av förvän

tade ränteändringar. konkurrerande låntagare etc. Med hänsyn härtill kan 

inte den exakta fördelningen av upplåningen mellan verket och dess bolag 

nu faststiillas. Det går därför inte heller. enligt verket, att i förväg fastställa 

en behövlig garantiram utan garantierna kan variera avsevärt med mycket 

kort varsel. Garantiåtaganden iir iiven aktuella vid större entreprenader 

som bolagen ätar sig m. m. Av denna anledning har televerket föreslagit att 

verket efter behov får teckna garantier. För egen del vill jag framhålla att 

också resultaten av den aviserade arbetsgruppens överväganden kan på

verka behovet av garantier. Jag delar televerkets uppfattning att beslut om 

att ställa garantier kan behöva fattas snabbt. Jag anser dock att detta kan 

tillgodoses genom att regeringen i stället for riksdagen fastställer garantira

mens storlek. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande till detta. 

4.3.3 Räntabilitets- och soliditctsmått bör anviindas i styrningen 

Styrningen av televerket från statsmakternas sida kan och bör ske på 

nera olika sätt. Det mest väsentliga är givetvis betoningen av televerkets 

ansvar niir det giiller att utveckla telekommunikationerna efter näringsli

vets och hushållens behov. De av televerkets tjänster som räknas till 

verkets grundtjänster skall således uppfylla en mängd krav. Av stor vikt är 

möjligheten för användarna att i hela landet kunna få tillgång till tjänsterna 

till enhetliga taxor och att televerket kan hålla en hög servicenivå. Detta 

har stor social- och regionalpolitisk betydelse. Betydelsen är naturligtvis 

siirskilt stor när verksamheten bedrivs med ensamrätt. Jag vill också peka 

på vikten av att hålla televerkets taxor låga. Det gäller framför allt de s. k. 

generella taxorna. samtalsmarkeringsavgiften och abonnemangsavgiften 

för telefon. Regeringen faststiiller dessa avgifter liksom större förändringar 

av taxesystemct. Mina förslag angående finansieringen av televerkets 

verksamhet ger. som jag tidigare framhållit, ökade möjligheter att hålla 

nere taxorna. Således räknar televerket inte med att behöva föreslå höj

ningar av de generella taxorna förrän i början av år 1986. Ett nytt telefon

taxesystcm infördes den 12 januari 1983. Under avsnittet 5. Övriga frågor 

redovisar jag effekterna i vissa avseenden av taxeomläggningen. 
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Utöver vad jag hittills anfört bör den mer specifikt finansiella styrningen 

av televerket i fortsättningen ske genom att statsmakterna så långt möjligt 

tillämpar samma styrningskriterier som används i andra större företag. 

Sådana styrningskriterier är avkastning på eget kapital, dvs. räntabilitet. 

och soliditet. Det nuvarande avkastningskravet. dvs. räntan på statskapi

talet. är mindre lämpligt från styrningssynpunkt. Det tar t. ex. inte hänsyn 

till avkastningen på det kapital som genererats inom verket och som 

tillskjutits av kunderna. Avkastningskravet bör därför beräknas på ett 

vidgat kapitalbegrepp. verkskapitalet. Detta egna kapital bör inbegripa 

statskapitalct samt konsolideringsfond och övriga avsättningar. Det går 

visserligen inte att utan vidare jämställa det egna kapitalet i televerket med 

det egna kapitalet i ett privat företag. Samma metod för att formulera 

avkastningskrav bör dock kunna tillämpas. 

Vad gäller formuleringen av ett avkastningskrav på televerket kan fram

hållas att ett procentuellt avkastningsmått vanligen beräknas med eget 

eller totalt arbetande kapital som bas. Skillnaden mellan avkastning på 

eget respektive totalt kapital beror dels på skillnaden mellan totalavkast

ningen och den genomsnittliga låneräntan. dels relationen mellan skulder 

och eget kapital. Avkastningen på eget kapital kan därför sägas utgöra en 

bedömning av företagets totala verksamhet inklusive finansieringsfunk

tionen medan avkastningen på totalt kapital exkluderar linansieringsfunk

tionen. Ägarens avkastningskrav i ett aktiebolag riktas normalt i första 

hand mot den totala verksamheten inklusive finansieringsfunktionen. dvs. 

det egna kapitalets avkastning i företaget, inte det total~1 kapitalets. 

Då televerket enligt mitt förslag ges en större finansiell rörelsefrihet bör 

avkastningsmåttet avse det egna kapitalet för att därigenom också beakta 

verkets finansfunktion. Televerkets verksamhet under den närmaste tre

årsperioden bör enligt min mening inriktas i enlighet med de räntabilitets

och soliditetstal som televerket har angett i treårsplanen. Dessa är: 

1983/84 1984/85 1985.'86 1986/87 
Ber. 
utfall 

Räntabilitet 10.6 9.1 9.2 9.0 
Soliditet 80 77 75 76 

De redovisade talen bör tolkas med viss försiktighet bl. a. eftersom det 

är första gången som de beräknas i den nya finansieringssituationen. Vissa 

åtgärder av engångskaraktär i samband med systemändringen påverkar 

t. ex. beräkningarna. 

Soliditeten definieras här som relationen mellan verkskapitalet och de 

totala tillgångarna. Det höga självfinansieringskravet har medfört att ver

kets soliditet är mycket hög jämfört med andra företag. Verkets soliditet 

uppgilr till ca 80% vilket skall jämföras med en soliditet på ca 20-30% för 
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företag i allmänhet. En viss nedgång i televerkets soliditet iir diirför accep
tabel. Jag vill emellertid i likhet med televerket betona vikten av att en hög 
soliditet bibehålls. 

Jag delar televerkets bedömning att den långsiktiga m{1lsiittningen vid 
den nya finansieringssituationen bör vara att riintahiliteten skall vara till
räckligt hög för att de.n reala avkastningen på eget kapital skall uppgå till 
3 % och att televerket även i fortsättningen skall kunna h[11la en tillräckligt 
låg sklildsättningsgrad. Televerket har antagit en inflationstakt på 6 7r. Vid 
den antagna inflationstakten uppgf1r millet för avkastningen till nominellt 
9% under perioden 1984/85- 1986/87. Som framg<°1r av tabellen ovan beräk
nas målet kunna uppnås under perioden. Jag vill framhålla att detta avkast
ningskrav inte skall förväxlas med det krav p[1 inleverans av medel till 
statsbudgeten som jag berör under avsnitt 4.3.5. 

Televerkets verksamhet bedrivs till stor del inom en monopolsektor. 
Verksamheten syftar inte heller till att maximera vinsten. Avkastningskra
vet på det egna kapitalet bör därför kompletteras med andra mf11tal. Ett 
sådant mål under perioden är att verket skall öka arbetsproduktiviteten 
med ca 5 % per år varigenom taxenivån beriiknas utvecklas i långsammare 
takt än konsumentprisindex. Jag noterar vidare med tillfredsställelse de 
avsevärda serviceförbättringar som planeras för perioden. Måluppfyllelsen 
i olika avseenden och eventuella nya mf1l bör redovisas i de kommande 
treårsplanerna. Statsmakterna kan därigenom fortlöpande följa och vid 
behov påverka verksamhetens utveckling. 

4.3.4 Treårsplanens investeringsprogram bör godkännas 
När det gäller inriktningen och omfattningen av verkets investeringspro

gram vill jag anföra följande. 
Det skulle givetvis kunna ifrågasättas om statsmakternas investerings

styrning kan utövas tillriickligt effektivt om den frigörs från den finansiella 
styrningen via televerkets investeringsanslag. Av vad jag har anfört i det 
föregående framgår dock att denna styrning i det nuvarande systemet 
endast avser vissa av verkets investeringar och· att styrningen alltmer 
inriktats på att säkerställa att investeringarna inte belastar statsbudgeten 
under ett visst budgetår. 

Investeringarna spelar emellertid en viktig roll från ekonomisk och stra
tegisk planeringssynpunkt genom att de binder resurser och påverkar 
verkets utveckling under lång tidsrymd. De har också stor betydelse för 
utvecklingen i allmänhet på telekommunikationsområdet. Därutöver gäller 
att åtminstone vissa delar av investeringsverksamheten kan användas av 
statsmakterna i stabiliseringspolitiskt syfte. Statsmakternas inflytande 
över investeringsverksamhetens inriktning och omfattning samt tidsmäs
siga fördelning bör därför bestå. 

Televerket har i treårsplanen redovisat sitt planerade investeringspro
gram fördelat på olika rörelsegrenar. Jag har ingen anledning att resa 
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inviindningar mot den redovisade inriktningen av investeringarna och före

slitr att investeringsplanen godkiinns. Den närmare fördelningen mellan 

rörelsegrenarna bör 11'1 avgöras av· televerket sjiilvt. Även fördelningen 

mellan budgeti'tren bör kunna göras med viss flexihilitet. 

Vissa viktigare investeringar som rör utvecklingen av koncernen bör 

enligt min mening inte heller i det nya finansieringssystemet få avgöras av 

televerket sjiilvt. Detta bör gälla för beslut om höjningar av aktiekapitalet i 

Telcinvest AB och beslut om aktieförvärv av verket. Sådana beslut skall 

f. n. understiillas riksdagen. I syfte att uppnå en smidigare och snabbare 

beslutsprocess förordar jag att regeringen bör kunna avgöra dessa fri'1gor 

under förutsiittning att besluten inte innebär någon ökad belastning på 

statsbudgeten. Ett bemyndigande med denna innebörd bör inhämtas. Jag 

avser att senare {1terkomma till regeringen ang<knde de höjningar av aktie

kapitalet i Teleinvest AB som televerket har angivit i tre~1rsplanen. Över

föring av verksamhet som f. n. drivs i verksform till bolagsform skall 

givetvis liksom hittills inte kunna ske utan riksdagens prövning. 

Televerket har också föreslagit vissa Undringar av de bestämmelser som 

regeringen har utfärdat angående televerkets lokalförsörjning. Bl. a. vill 

televerket slippa den samrfldsskyldighet med byggnadsstyrelsen som gäller 

i fråga om större lokaler för förvaltningsiindamål. För egen del räknar jag 

med att televerket och byggnadsstyrelsen bedriver ett dTektivt samarbete. 

Någon ändring av gällande bestämmelser är jag f. n. inte beredd att föror

da. 

4.3.5 Förslagen förstärker statsbudgeten 

Televerket levererar f. n. in ett ftrligt belopp till statsbudgeten som 

motsvarar 12 % förräntning på det statskapital som verket disponerar. 

Genom det nya finansieringssystemet minskar. som jag tidigare har fram

hållit. de finansiella kostnaderna för televerket. Jag har då bedömt det 

rimligt att en del av det ekonomiska utrymme som därvid skapas bör 

anviindas för att stärka statsbudgeten. Jag vill understryka att taxenivi\n 

för verkets tjänster inte behöver höjas för att uppnå detta. De åtgiirder som 

jag i likhet med televerket föreslår och som leder till en årlig budgetför

stiirkning med totalt sett ca 300 milj. kr.jämfört med det gamla systemet är 

följande. 

Jag föreslår att televerkets statskapital per den 30juni 1984 omvandlas 

till ett amorteringsfritt statslån och redovisas som en långfristig skuld i 

televerkets räkenskaper. Räntan på detta lån bör vara statens utlånings

ränta. 

Vid beräkning av statskapitalets storlek per den 30juni 1984 bör hänsyn 

tas till de kostnader som televerket haft för tull och mervärdesskatt i 

samband med utbyggnad av den nordiska jordstationen för satellittrafik i 

Tanum. Denna fråga togs upp i budgetpropositionen för niigra år sedan 

(prop. 1978/79: 100, bil. 9. s. 203-204) varvid anfördes. 
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"'lnvesteringsramen !fiir 1979/80) iir vidare beriiknad med hiinsyn till 
behovet av en andra antenn vid den nordiska jord stationen för telesatellit
trafik i Tanum i Bohuslän. Antennen byggs i nordiskt samarbete och en 
ekonomisk uppgörelse har triiffats mellan de nordiska televerken. Uppgö
relsen och lönsamhetskalkylerna iir baserade på en investeringskostnad 
exkl. svensk tull och mervärdesskatt. Om det svenska televerkets andel 
skulle belastas med iiven dessa kostnader uppkommer fr<°tn verkets syn
punkt en avsevärd lönsamhetsförsiimring för projektet. Tull- och beskatt
ningsreglerna bör. enligt min mening. inte medföra att det är förenat med 
ekonomiska nackdelar att investera i Sverige jiimfört med att investera i ett 
annat nordiskt land. 

Jag vill därför redan nu avisera att jag. sedan investeringen iir slutförd 
och beloppen har preciserats. kommer att föresli'1 regeringen att hos riksda
gen hemställa om ett särskilt avskrivningsanslag för att neutralisera dessa 
skattetekniska olikheter. Anslaget skall anviindas för att reducera den 
investeringskostnad som televerket har att förriinta ... 

Tekniken med särskilda avskrivningsanslag tilHimpas inte bngre. I stiil

let bör det kapital som jag föreslf1r skall omvandlas till statslttn minskas 

med det aktuella beloppo.:t, som enligt en skrivelse t"riin televerket den 

1 ljanuari 1983 uppgår till 7.4 milj. kr. Diirvid har iiven 1.0 milj. kr. 

avseende tull och mervärdesskatt för om- och tillbyggnad av den första 

antennen i Tanum inräknats. 

Vidare föresli':r jag att ett nytt fast statskapital bildas genom att vissa av 

televerkets fastigheter som kan anses ha ett marknadsvtin.le uppviinleras 

med 1 760 milj. kr. Statens krav pft överskott hör baseras på detta statska

pital. Räntesatsen bör vara statens avkastningsränta. Med hänsyn till att 

statsbudgeten tillgodoräknas de vtirdestegringar på televerkets fastigheter 

som uppkommit t. om. budgetåret 1983/84 anser televerket att verket skall 

få disponera uppkommande realisationsvinster vid eventuella framtida 

fastighetsförsäljningar. Jag delar denna uppfattning. Dock bör dispositio

nen av realisationsvinster som överstiger 20 milj. kr. underställas regering

ens prövning. För tydlighetens skull vill jag påpeka att mitt förslag inte 

innebär någon ändring av de beloppsgr~inser som giiller för riksdagens och 

regeringens prövning av fastighctsförsäljningar utan endast frågan om dis

positionsrätten till eventuella realisationsvinster. 

I samband med omläggningen till det nya finansieringssystemet bör 

också den nuvarande bindningen av televerket till statsbudgeten ändras. 

Anslaget "Teleanläggningar m.m." och inkomstposten "Televerkets av

skrivningar'' bör utgå. Endast en inkomstpost för televerkets inlevererade 

medel erfordras i fortsättningen. Ränta p<°1 det nya statslånet hör redovisas 

som en finansiell kostnad i televerket och under posten ränteinkomster i 

statsbudgeten. 

Då det nuvarande anslaget utgår vid budgetårsskiftet kvarstår sannolikt 

reservationer på anslaget. De anvisade anslagsmedel som inte disponerats 

bör återföras till statsbudgeten. Det bör ankomma pft regeringen att besluta 

om formerna för detta när beloppen preciserats. ' 
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4.3.6 Nytt anslag H I. Försvarsinvesteringar vid televerket 

För investeringar avseende försvarsberedskap kriivs iiven fortsiittnings

vis ett anslag. Detta hör beniimnas "H I. Försvarsinvesteringar vid tele

verket''. 

För budgett1ret 1984/85 föreslår jag att 11.0 milj. kr. anvisas för ändamå

let. Medelsbehovet avser investeringar för reservtelefonniitet. förstiirkta 

lokaler. radio. materielförsörjning i krig och televerkets ledning i krig. 

Beloppet skall inte tillföras statskapitalet. 

5. Öuiga frågor 

5.1 . . H111111p11/grii11.1c11 a11pas.rn.1· till de11 tek11iska 11/Feckli11g1•11 m. m. 

Enligt riksdagsbeslutet år 1980 skall televerket - utiMtn den av riksda

gen beslutade inriktningen av_ verksamheten - följa den tekniska utveck

lingen och anpassa monopolgriinsen efter denna. Detta innebär självfallet 

inte att televerket självt kan besluta om grundläggande föriindringar i 

monopolavgriinsningen. t. ex. att liigga vanliga telefonapparater utanför 

monopolet. Under budgetåret 1982/83 fattade verket beslut om att överföra 

vissa modemer för datahastigheter upp till I 200 bits/s iill konkurrenssek

torn. Modemer för högre datahastigheter har ansetts alltjämt böra höra till 

munopolomrftdct av tekniska skäl. Denna ordning tilliimpas fr. o. m. den 

I juli 1983. 1 treårsplanen har televerket anmält sin avsikt att i enlighet med 

intentionerna i riksdagsheslutet pröva när utvecklingen motiverar ytterli

gare inskränkningar i nu gällande monopola.vgränsning. Enligt min mening 

är det angeläget att det diirvid görs en noggrann prövning av de sociala och 

regionalpolitiska effekterna av iindrade monopolgränser. 

Som en följd av 1980 års beslut inrättades ett särskilt godkännandekon

tor inom televerkets tekniska avdelning för provning av privatiigda utrust

ningar som skall anslutas till teleniitet. S. k. T-märkning som visar att 

saluförda produkter är godkända för anslutning har tillämpats sedan hösten 

1981. Vidare inrättades teleanslutningsniimnden för prövning av besvär 

över avslagsbeslut efter den tekniska provningen. Nämnden har ännu inte 

haft något ärende att ta ställning till. 

Under hösten 1983 har televerket beslutat att öppna möjligheten till 

extern provning som alternativ till provning vid televerkets laboratorier. 

Godkännandet kommer dock alltjämt att utfärdas av televerkets godkän

nandekontor. Till grund för godkännandet kan ligga ett mätprotokoll från 

ett externt laboratorium som bedöms ha erforderlig kompetens och själv

ständighet. I vissa fall kan detta underlag behöva kompletteras med andra 

mätningar eller funktionsprovas t. ex. mot kopplingsutrustningar i telenä

tet. Sådana funktionsprov kan i princip bara utföras av televerket. 

Fördelen med att anlita externa laboratorier iir kortare handläggningstid 

om mät protokollet är tillfredsställande och minskad belastning på telever

kets laboratorieresurser. Detta är särskilt fördelaktigt när allt fler pro

dukter kan anslutas till telenätet. 
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Speciella önskemål om sekretess kan ocksii liittarc tillgoJoscs. 

Intresse för att uinyttja denna möjlighet bedöms vara störst hos utliinds

ka tillverkare. som vill lansera en produkt i Sverige. och hLJs svenska eller 

utländska tillverkare som samtidigt vill m en produkt godkiind i !lera 

länder. I båda fallen kan det vara praktiskt att vända sig till en utliindsk 

mätplats. Den nya möjligheten införs från den I mars 1984. 

Det är också av intresse att notera att televerkets beslut ligger vill i linje 

med det arbete som pågår nordiskt och internationellt med att försöka 

harmonisera godkännandeprocedurerna. 

5.2 Effekterna ll\' det nya t11xesyste1111'1 h/er so111 1·iintat 

Tdeverket har. på regeringens uppdrag, i en skrivelse den 17 november 

1983 redovisat de trafikala och ekonomiska effekterna av Jet nya telefon

taxesystemet. En redovisning av dessa bör liimnas till riksdagen. 

Den I 2januari 1983 genomfördes en omläggning av taxorna för in

ländska telefonsamtal. Upprepad markering för lokalsamtal infördes sam

tidigt som tidsdifferentierade taxor infördes for alla inliindska samtal. 

För lokalsamtal innebar åndringen att ett markeringsintervall om 6 minu

ter tillämpa~ måndagar-fredagar kl. 08.00-18.00. Under övrig tid iir inter

vallet 12 minuter. För inländska rikssamtal höjdes avgifterna med i genom

snitt 25 % under vardagar 08.00- 12.00. Under vardagar kl. 12.00-18.00 

förblev avgifterna oförändrade. medan avgifterna under övrig tid sänktes 

med i genomsnitt 30%. För samtal till utlandet innebar omläggningen inte 

någon förändring. 

Syftet med omliiggningen vai att åstadkomma en jämnare belastning på 

telefonnätet genom att !lytta viss del av trafiken från de hårt belastade 

förmiddagstimmarna mändag-fredag till andra tider. Omliiggningen skulle 

också ske inom ramen för oföriindrade intäkter för televerket. 

För att miita de trafikala effekterna av taxeomliiggningen har dels spe

cialmätningar utförts på vissa siirskilt utvalda telefonstationer i landet, dels 

analyser gjorts av antalet fakturerade markeringar fördelade pf1 olika abon

nentkategorier. 

Det preliminära resultatet visar att en kraftig omfördelning av trafiken i 

tiden och mellan abonnentkategorier har ägt rum. medan totaltillväxten i 

stort sett förblivit oförändrad. Kategorin "vanliga abonnemang". dvs. 

huvudsakligen privata hushåll, har ett betydligt liigre antal samtalsmarke

ringar efter taxeomläggningen orsakat dels av överflyttning av trafik till 

"rabatterad tid", dels av att bostadsabonnenterna bibehållit vanan att 

huvudsakligen telefonera under kvällar och helger. 

För "systemabonnemangen". dvs. näringsliv och förvaltning, däremot 

tyder en stark ökning av samtalsmarkeringarna pf1 att denna kundgrupp är 

ment okänslig för tidsvarierade taxor. 

Beträffande taxeomliiggningcns effekter pft televerkets intiiktcr iir hit

tillsvarande tralikmätningar ännu otillräckliga för all en tillförlitlig bedöm-
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ning skall kunna göras. Bilden kompliceras dessutom av den höjning av 

markeringsavgiften från 20 till 23 öre som genomfördes den 20 juni 1983. 

Sv<\righeter uppst[ir härigenom att åstadkomma en renodling av taxeom

bggningens effekter. 

Televerkets preliminära bedömning är dock alt taxeomliiggningen. som 

avsett, inte kommer att päverka verkets totala intiikter. 

5. 3 lngt•t Ji>n1ag a11gäe11de Teli.1· holagshild11i11g 

Tdeverket har under vtiren 1983, på regeringens uppdrag. redovisat sin 

bedömning av Tclis framtida konkurrenssituation och konsekvenserna i 

olika avseenden av om Teli blir bolag eller inte. Verket har föreslagit att 

Teli öve1i"örs till bolag den I juli 1984. Av televerkets redovisning fr~1mgår 

att den tekniska och marknadsmiissiga miljön för klcverket föriindras 

under 1980-talet. Nya produkter och tjänster kommer att tillhandahållas i 

konkurrens med andra företag. Produkter inom monopolsektorn bedöms 

komma att genomgå en stagnerande volymut veckling medan tillväxtpro

duktcrna finns inom konkurrenssektorn. 

Det ökande konkurrensinslaget skiirper kraven på televerkets konkur

rensförmåga. Televerket har framhållit att det inte finns anledning att 

förändra verkets hittillsvarande strategi med egen tillverkning och därmed 

sammanhängande produktutveckling. För att fullfölja strategin kriivs 

dock, enligt televerket, att verket gör stora utvecklingsinsatser och att Teli 

är konkurrenskraftigt i frftga om produktion m:h prmluktförnyelse. Endast 

på det viset kan Teli behålla sin strategiska roll för televerket och verket 

därmed bibehålla sin oberoende stiillning gentemot andra leverantörer. 

Televerket har anmält att man. om Teli blir bolag, avser att lägga utveck

lingsuppdrag hos Tel i på 25 milj. kr. per ftr under tre år för utveckling av en 

ny generation terminaler och system. Enligt televerket förbiillras ocksii 

sysselsiittningsläget inom Teli genom en st1dan insats för produktutveck

ling tillsammans med ökade anstriingningar för att siilja Telis produktion 

iiven till andra än televerket, i Sverige och utomlands. Verkets bedömning 

är dock att minskningar av personalstyrkan iindf1 inte kan undvikas. 

De tekniska och marknadsmässiga föriindringarna på teleomrädet inne

biir delvis nya förutsättningar för samarbetet mellan tcleverket och LM 

Ericsson (LME). Det gemensamma utvecklingsarhetet har hittills huvud

sakligen avsett framtagning av en ny generation publika telestationer. 

Både televerket och LME. liksom många andra telc~ och dataföretag. 

inriktar emellertid i ökande utstriickning sina resurser pfi terminalomriidet 

och på system förs. k. kontorsautomation. 

Utvecklingen inger viss osäkerhet om de"t framtida samarhetets utform

ning. Svenska Metallindustriarhetareförbundet och Statsanstiilldas För

bund har också i en gemensam skrivelse till regeringen tagit upp denna 

fråga. Regeringen har beslutat att förutsättningarna för det fortsatta samar

betet mellan televerket och LM E nu hör klarliiggas av en siirskild förhand-
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lingsman. Diirvid hör iiven möjligheterna till samarhete mellan televerket 

och andra parter klarläggas. Uppgiften skall utföras i nära kontakt med de 

berörda centrala arbetstagarorganisationerna. 

Förhandlingsmannen bör enligt sina direktiv inleda sitt arbete med att 

orientera sig om de diskussioner som f. n. förs mellan televerket och LM E 

eller andra företag. Förhandlingsmannen bör klarlligga pt1 vilka områden 

ömsesidiga fördelar kan uppnås genom ett samarbete. Han bör därvid 

undersöka förutsättningarna för samarbete inte bara i fråga om utveckling -

utan också i fråga om produktion, försäljning. installation och underhåll av 

härd- och mjukvara avseende telemateriel. Förhandlingsarbetet bör omfat

ta befintlig och planerad verksamhet såväl i Sverige som utomlands. Över

läggningarna skall också klarlägga i vilka organisatoriska former samarbe

tet i olika avseenden bör ske. 

Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Friigan om Teli~ framtida verksam

hetsform bör inte slutligt avgöras förrän resuliatet av överläggningarna 

föreligger. Jag kommer därför att senare återkomma till regeringen i denna 

fråga. 

6. Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föresl<'lr riksdagen att 

I. ta del av vad jag har anfört om finansieringen av tdeverkets 

verksamhet, 

2. bemyndiga regeringen att medge att televerket finansierar icke 

konkurrensutsatta abonnentutrustningar via Telelinans AB. 

3. bemyndiga regeringen att fastställa ram för televerkets garanti

åtaganden gentemot Tcleinvcst AB, 

4. goukänna den föreslagna formen för finansiell styrning av tele

verket och utvecklingen av verkets räntabilitet och soliditet un

der budgetåren 1984/85- 1986/87. 

5. godkänna televerkets investeringsplan för budgetåren 1984/85-

1986/87, 

6. bemynuiga regeringen att besluta om höjningar av aktiekapitalet i 

Teleinvest AB, 

7. bemyndiga regeringen att besluta om aktieförvärv som görs av 

televerket, 

8. godkänna att televerkets statskapital per den 30 juni 1984 om

vanulas till ett amorteringsfritt statslån på det slitt som jag har 

redovisat, 

9. godbnna vad jag har anfört om ett nytt statskapital, 

JO. godkiinna vad jag har anfört om televerkets riitt att disponera 

realisationsvinster viu fastighetsförsiiljning. 
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11. till Fiir.ff~1rsi11l'esteri11gar l'id tclei·erket för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag p~1 11 000000 kr., 

12. ta del av vad jag har anfört under avsnittet Övriga frf1gor. 
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I. INSTITUT M. M. 

Under littera I tas sammanlagt upp 18 anslag varav anslagen I 1.-I 5. och I 

18. avser transport rådets verksamhet. I 6. -18. statens meteorologiska och 

hydrologiska institut, I 9. - I 11. statens väg- och trafikinstitut och I 12> 

I 14. statens geotekniska institut. 

I 1. Transportrådct 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12 626000 

13 800000 

14 482 000 

Transportrådet <TPR) är förvaltningsmyndighet för vissa uppgifter rö

rande trafikplanering, energihushållning och totalförsvarsplanering inom 

transportsektorn. stöd till kollektivtrafiken. transportstöd för Norrland 

och Gotland samt på yrkestralikområdet. TPR svarar iiven för kanslifunk

tionen för buss- och taxivärderingsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. 

TPR leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och sju 

ledamöter som utses av regeringen och som företräder riksdagen och 

näringslivet. TPR är organisatoriskt indelat i två enheter. Till TPR är 

knutet en rådgivande delegation för beredskapsplanering m. m. Vidare 

finns inrättat en samrådsgrupp för yrkcstratikfrågor samt en referensgrupp 

för handikappfrågor. 

TPR:s arbetsuppgifter på yrkestrafikområdet är delvis avgiftsbelagda. 

Inkomsterna redovi,sas på statsbudgetens inkomstsida och beräknas uppgå 

till nära 2 milj. kr. för nästa budgetår 0 982/83 1, 7 milj. kr.). 

TPR :.1· a11slagsfra111stiil/11i11g 

TPR har i sin anslagsframställning redovisat en plan enligt huvudförsla

get. som innebär en besparing på sammanlagt I 0 procent under en femårs

period. Planen förutsätter bl. a. en nedskärning av verksamheten inom 

energihushållning, handikappanpassning av kollektiva färdmedel och driv

medelsransonering. Vidare förutsiitter planen att kanslifunktionen för riks

färdtjänsten öve1fors till TPR. 

TPR har analyserat konsekvenserna i1v t!n nedskärning enligt huvud

alternativet. Analysen visar att på energiområdet lir m0jligheterna redan i 

dag begränsade att genomföra informationskampanjer. projekt och modell

tillämpningar. Nedskärningar kan diirmed fft till följd att antingen informa

tions- eller projekt verksamheten tidvis helt omöjliggörs eller att utbytet av 

verksamheterna blir hristfälligt. En nödviindig förutsättning för all riksda

l l Riksd"ge11 1911318../. I sw11/. Nr 100. Bilaga 8 
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gens uppstiillda sparmål för energi skall kunna tillgodoses iir därför enligt 

TPR att minst oförändrade resurser för energihushållning kan påräknas 

under kommande verksamhetsår. 

Huvudalternativet innebär vidare att en personalminskning sker på om

rådet f0r drivmedelsransonering. TPR konstat~rar här att redan nuvarande 

personalsituation med endast tre handläggartjänster för att vidnrnkthålla 

och utveckla drivmedelsransoneringen är besvärande. Alternativet till ran

soneringsberedskap utgörs främst av ökad beredskapslagring som innebär 

höga kostnader. TPR bedömer därför att en god ransoneringsberedskap är 

ett betydligt.mera lönsamt alternativ för samhället. 

Huvudalternativets förslag att flytta kanslifunk1ionen för riksfiirdtjiins

ten till TPR bedöms däremot ge en statsfinansiell besparing. Med hänsyn 

till de arbetsuppgifter och den organisation som TPR redan har pt1 handi

kappområdet anges att förslaget innebär en naturlig och rationell integre

ring av olika myndighetsuppgifter. 

När det gäller besparingar har TPR vidare fört fram elt förslag utöver 

vad huvudalternativet stipulerar. Förslaget innebär att uppgiften att hand

lägga bidraget till gymnasieelevernas skolresor överförs Min centrala stu

diestödsnämnden till TPR. Genom att TPR redan handhar olika stöd till 

kollektivtrafiken kan därmed enligt TPR en förenklad administration upp

nås vilket samtidigt ger besparingar för statsförvaltningen. 

TPR har vidare i sin anslagsframställning föreslagit följande: 

I. Kompensation för pris- och löneökningar med 907 000 kr. 

2. En samlad prognos för persontrafikens utveckling fram till år 2000 

med fördelning på resändamål och transportmedel. För detta ändam[il 

begärs en engrmgsanvisning om 300000 kr., avseende kostnader för data

bearbetning, metodik- och analysarbete. 

3. Förstärkt personalutbildning. För att kunna möta det ökade behov av 

uthildning som behövs för att myndighetens personal skall kunna klara av 

de rationaliseringsf1tgärder som krävs och ges möjlighet att ta sig an för

iindradc arbetsuppgifter beriiknas en engångsanvisning om 20000 kr. 

4. Utökade insatser inom det ekonomiska försvaret för sammanlagt 

435 000 kr. som en engångsanvisning. Merparten av medlen föreslås an

vlindas för att fortsätta ut vecklingen av ett nytt system för drivmedelsran

sonering (300000 kr.). Vidare ingår i förslaget utbildning av beredskaps

ph111liiggandc och krigsplacerad personal hos civilbefälhavare och liinssty

relser (70000 kr.). en studie av sårbarhctsfrågor inom äkerinäringen 

m, h. I. utvecklingen av datoriserad transportplanering och ledningssystcm 

150000 kr.) samt produktion av datalistor med fordonsuppgifter anpassade 

for Hinsstyrelsernas krigstransportplanläggning ( 15 000 kr.). 

TPR har vidare i samband med sin anslagsframstiillning redovisat rcge

ringsuppdragct att följa bränsleförbrukningen för nya personbilar. TPR 

anger all ncdgi[ngcn i den genomsnittliga brlinsleförbrukningen i nya bilar 

nu har hrnmsats upp och att förbrukningen 1983 torde komma att ligga pt1 
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ungefär samma nivå som 1981 och 1982. TPR bedömer dock att utveckling

en ännu inte ger anledning förvänta annat än att de mål som uppställts av 

riksdagen om bränsleförbrukningen kommer att kunna uppfyllas. 

Föredragandens öve1Ti:igande11 

När det gäller TPR:s besparingsförslag kommer jag under behandlingen 

av anslaget l 4. föreslå att riksjlirdtjii11ste11 pt•m11111e11tas och att TPR 

övertar de uppgifter som i dag sköts av nämnden för riksfärdtjänst. Försla

get innebär att den nuvarande administrationen för riksfärdtjänsten kan 

·reduceras och att vissa kvarvarande kostnader för personal och expenser 

överflyttas till TPR. Jag har förutsatt att dessa merkostnader avräknas 

anslaget I 4. Riksfärdtjänst. 

Vad gäller TPR:s förslag om en överflyttning av handläggningen av 

stlltshidraget till gy1niwsicele1·ers skolresor från centrala studiestöds

nämnden till TPR vill jag erinra om att bidragets utformning nyligen be

handlats av riksdagen (prop. 1982/83:129, SflJ 1982/83:25. rskr 

1982/83:386). Jag har mot denna bakgrund. i samråd med chefen för utbild

ningsdepartementet, bedömt att TPR:s förslag bör bli föremål för ytterliga

re överväganden inom regeringskansliet unda våren 1984. 

Jag anser vidare att bland TPR:s reformönskemål är det angeläget att en 

samordnad prognos kan tas fram över persontransporternas utveckling. 

Som jag framhöll i 1983 års budgetproposition fordrar en ändamålsenlig 

trafikplanering att ett konsistent plancringsunderlag finns på trafikområdet 

i form av översikter och prognoser. TPR har under innevarande budgetår 

färdigställt en godstransportprognos för utvecklingen fram till år 2000. Jag 

finner det lämpligt att TPR även tar fram en prognos över persontrafiken. 

l sammanhanget vill jag erinra om att transportforskningsdelegationen 

rfFDJ sedan några år tillbaka stöder ett omfattande FoU-projekt om 

interregionala personresor vid Umeå universitet. Metodarbetet i detta 

projekt avses bilda en viktig grund för TPR:s prognosarbete. Jag anser att 

finansieringen av det föreslagna prognosarbetet bör kunna ske inom den 

samlade ram som f. n. avsätts för prognos- och metodikarbete inom TFD:s 

och TPR:s verksamhetsområde. Jag förutsiitter här. i likhet med vad som 

varit fallet vid utarbetandet av godstransponprognosen. att en niira sam

verkan kommer till stånd mellan TPR och trafikverkt:n. Jag avstyrker 

därmed att TPR tillförs extra resurser över anslaget och förutsätter att 

finansieringsfrågan blir löst i samverkan mellan TFD och TPR inom befint

liga ramar. 

Jag bedömer även TPR:s förslag om ökade insatser för pas1111a/111hilcl-

11i11g som angeHigct. Skall TPR kunna svara mot uppställda krav pf1 siiv;il 

besparingar. rationaliseringar som nya och föriindrade arbetsuppgifter 

krävs en kompetent personal. Jag anser dock all behovet i huvudsak bör 

kl<tras genom interna omprioriteringar inom myndighetsanslaget. 
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1983/84 

Person.il 49 

Anslag 
Förvaltningskostnad 11525000 

(därav lönekostnader) (8469000) 
Lokalkostnader 1760000 
Engångsanvisning 515000 

13800000 

Bcriiknad iindri ng 1984/85 

TPR 

+ 778000 
(+ 437000) 
+ 100000 
+ 240000 

+I 118000 

Fön:
dragan(kn 

+662000 
(+437000) 
+ 100000 
- 80000 

+682000 

För åtgärder inom det ekonomiska försvaret har jag, efter samråd med 

chefen för försvarsdepartementet, godtagit TPR:s förslag. Detta innebär 

att sammanlagt 435 000 kr. bör anvisas som en engångsanvisning samt 

2 298 000 kr. för drift- och förvaltningskostnader. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportrådet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag på 14482000 kr. 

I 2. Transportstöd för Norrland m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

131264000 

176000000 

202000000 

Från anslaget ges transportstöd för att utveckla näringslivet och minska 

de kostnadsmässiga olägenheter som följer med de stora avstånden i de 

norra delarna av landet. 

Transportstödet är ett fraktbidrag i efterskott till företag. Bidrag lämnas 

för järnvägs- och landsvägstransporter i yrkesmiissig trafik. Det giiller 

transporter av dels varor som förädlats inom stödområdet till hel- eller 

halvfabrikat samt vissa jordbruks- och livsmedelsprodukter som härrör 

från stödområdet, dels råvaror och halvfabrikat som anskaffas av företag i 

stödområdet inom vissa bestämda näringsgrenar. 

Transportstödet lämnas med 10 till 50 procent av nettofraktkostnaden 

beroende på transportsträckans längd och var den bidragsberättigade verk

samheten ligger inom stödområöet. 

TPR:s 1111s/ag.1Jiwnstäl/11i11g 

Behovet av bidragsmedel är beroende av dels de stödberättigade trans

porternas omfattning. dels transportkostnadernas förändringar. Med ut

gilngspunkt i ett mede!sbchov av 182 milj. kr. för år 1983 och med en av 
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konjunkturförhållandena betingad volym- och kostnadsökning om sju 

resp. fyra procent beriiknar TPR anslagsbehovet till 202 milj. kr. för -

budgetåret 1984/85. 

Föredragandens iiverFiiRanden 

Regeringen har mot bakgrund av riksdagens regionalpolitiska beslut 

.1982 (prop. 1981/82:113. AU 1981/82:23, rskr 1981/82:388) tillkallat en 

parlamentarisk utredning (i 1982:05) för att ta fram underlag för de framti

da regionalpolitiska stödinsatsernas inriktning och omfattning. Utredning

en har bl. a. i uppgift att avväga stödinsatser mellan generella regionalpoli

tiska medel, som exempelvis transportstödet, och selektiva regionalpolitis

ka medel. Utredningen skall arbeta skyndsamt och vara klar senast i 
augusti 1984. 

Jag anser mot denna bakgrund att transportstödet tills vidare bör lämnas 

enligt de bidragsregler som gäller i dag . .lag förutsätter här att TPR, med 

bibehållen kontroll av väsentliga kostnadspåverkande variabler. fortsätter 

sitt arbetet med att söka förenkla och schablonisera bidragsgivningen. 

När det gäller stödets finansiering har jag, efter samråd med chefen för 

industridepartementet. funnit det lämpligt att stödet. liksom för tidigare 

budgetår, delvis avriiknas mot den regionalpolitiska beslutsramen under 

fjortonde huvudtiteln. Sålunda har jag bedömt att 37 milj. kr. bör avräknas 

mot denna ram. Detta motsvarar den beräknade kostnad sökningen under 

bidragsåret 1984 som orsakats av 1982 års regionalpolitiska beslut om ett 

förstärkt transportstöd. 

Jag hemställer att regeringe1fföreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Norrland m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag på 202000000 kr. 

I 3. Transportst<id för Gotland 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

55 400000 

62500000 

47000000 

Från anslaget ges statsbidrag för trafiken till och från Gotland. Trans

portstödet omfattar såväl person- som godsbefordran i färjetrafiken på 

Gotland och är inbyggt i den taxa som Rederi AB Gotland tillämpar. 

Vidare ges från anslaget ett bidrag till transportföretagen för att täcka de 

merkostnader som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstillägget. 

För persontrafiken innebär stödet att priset för en färjeresa är anpassat 

till priset för en andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka. De 

olika formerna av stöd till godstrafiken innebär att transportförmedlings

företagen och med dem samverkande transportföretag kan tillämpa samma 

taxa i Gotlandstrafiken som för övrig inrikestrafik i landet. 
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TPR :s anslag.~framstiillning 

För budgetåret 1984.185 har TPR beräknat medelsbehovet till 57 milj. kr. 

Härav avser 52 milj. kr. underskott i Rederi AB Gotlands verksamhet och 

5 milj. kr. bidrag till transportföretagen. 

Föredragandens ö1·cn·iiga11dc11 

Det är nu känt att fartyget M/S \V ASA ST AR. som ingått i koncessions

tlottan för Gotlandstrafiken, har sålts med leverans och likvid under första 

kvartalet 1984. I enlighet med avtalet mellan staten och Rederi AB Gotland 

reduceras därmed bolagets lån för koncessionstlottan. Effekten på statsbi

draget motsvarar räntan på ca 80 milj. kr .. vilket utgör ca IO milj. kr. 

Anspråken på statsbidrag kan därmed, med utgångspunkt från TPR:s 

beräkning. reduceras till 42 milj. kr. för budget<'iret 1984/85. 

Jag vill i sammanhanget stryka under att det bör vara en angeliigen 

uppgift för TPR att medverka till fortsatta rationaliseringar i trafiken i syfte 

att med upprätthållande av en tillfredsställande tratikförsörjning minska 

bidragsbehovet. Samtidigt är det angeläget med en bättre framförhållning 

vad giiller den framtida trafikuppläggningen och dispositionen av tonnage. 

Vad gäller TPR:s beräkning av anslagsbehovet för statsbidraget till 

transportföretag har jag inga erinringar. Jag vill dock i sammanhanget 

meddela att ett översynsarbete kommer att genomföras i kommunikations

departementet för att i förenklingssyfte pröva möjligheterna att slopa det 

s.k. Gotlandstilltigget och samtidigt minska behovet av statsbidrag under 

anslagsposten. 

Mot denna bakgrund har jag beräknat anslagshehovet för budgetåret 

1984/85 till 47 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd fiJr Gotland för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag på 47000000 kr. 

I 4. Riksfärdtjänst* 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20437 224 

30000000** 

38000000 

Reservation 

• Tidigare benämnt I 17. Kostnader för försök med riksfardtjiinst 
•• Varav 14 000000 kr. upptaget i tilliiggsbudget I för budgetåret 1983/84. 

Inledning 

7051953 

Ett försök med riksfärdtjänst som ett komplement till kommunal färd

tjän~t för gravt handikappade personers liingre resor startade i juli 1980 

(prop. 1978/79:99. TU 1978/79: 18. rskr 1978/79:419). Försöket pågår till 
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den 30 juni 1984. Niimnden för riksfärdtjänst som lett försöket har lämnat 

en prcliminiir rapport den 23 augusti 1982 och en slut rapport den 9 augusti· 

1983. Rapporterna har remissbehandlats. 

2 Handikappanpassnin~ av kollcklh-tralikcn 

Syftet med regeringens handikappolitik iir att göra samhället tillgängligt 

för alla. att ge miinniskor med handikapp möjlighet att delta i samhällsge

menskapen och att leva på ett sätt som så långt möjligt är likvärdigt med 

andras. bl. a. niir det gäller resande. Därför skall de kollektiva färdmedlen 

och terminalerna efter hand handikappanpassas och kommunal färdtjiinst 

och riksfiirdtjänst erbjudas dem som. trots anpassningen. inte kan resa 

kollektivt på egen hand. Det trafikpolitiska målet är att uppnå en så långt 

möjligt fullständig handikappanpassning av den kollektiva trafikapparaten. 

I den takt den kollektiva trafikapparaten handikappanpassas minskar be

hovet av färdtjänst. Av bftde tekniska och ekonomiska skäl måste emeller

tid denna anpassning ske successivt. 

Handikappanpassningen av de kollektiva färdmedlen har föreskrivits i 

en särskild lag. I denna siigs att den som har tillsynen över kollektivtrafik 

och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med 

hiinsyn till de handikappade. Vid planeringen och genomförandet av kol

lektivtrafiken skall de handikappades särskilda behov beaktas så långt det 

iir möjligt. Vad gäller tcrminalanliiggningarna har en ändring gjorts i bygg

nadsstadgan. Genom ändringen slås det fast att terminalerna skall handi

kappanpassas oavsett om de annars skulle ha byggts om eller inte. Det 

direkta ansvaret för genomförandet av handikappanpassningen ligger på de 

olika trafikverken och trafikföretagen. 

TPR har tilldelats en central roll i handikappfrågor. Som ett resultat av 

det trafikpolitiska beslutet har transportrådet fått till uppgift att svara för 

bl.a . . 1·11111ord11i11gcn av den kollektiva persontrafikens anpassning till han

dikappades behov. TPR skall också utfärda de .fåreskr(fter som kan behö

vas. Rt1det utkom i början av förra ~tret med föreskrifter för handikappan

passning av vissa färdmedel som används i kollektivtrafiken. De färdmedel 

som berörs iir bussar, loktågsvagnnr, spårvagnar, tunnelbanevagnar och 

fartyg. 

I föreskrifterna anges anpassningsåtgärdernas inriktning och omfattning 

dels med avseende på åtgärder i nyproducerade färdmedel. dels med 

avseende på åtgärder i befintliga färdmedel. Med nya färdmedel avses i 

princip sådana färdmedel som levereras efter utgången av 1983. Föreskrif

terna berör exempelvis dörrar, handtag. toaletter. sittpiatser och utrym

men för rullstol. Den föreskrivna handikappanpassningen skall vara ge

nomförd senast 1989 för bussar och hälften av antalet loktågsvagnar och i 

övrigt senast 1992. 

TPR har nyligen utfärdat föreskrifter för handikappanpassning av SJ:s 
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motorvagnar och pendeltåg. Även i dessa föreskrifter skiljs mellan gamla 

och nya vagnar. Vagnar som levereras fr. o. m. 1985 skall vara handikapp

anpassade. Äldre vagnar skall vara anpassade senast 1992. 

3 Sammanfattning av nämndens slutrapport. om försi1kct med riksfärdtjänst 

Riksdagen beslöt den I juni 1979 att försök med riksfänltjänst skulle 

bedrivas under tre år. En särskild nämnd. nämnden för riksfärdtjänst. 

inrättades för att organisera och leda verksamheten och för att bedöma om 

och på vilket sätt ett framtida system med riksfärdtjiinst borde anordnas. 

Sedan nämnden utarbetat riktlinjer för verksamheten och de praktiska 

nitiner som behövdes, har resor med riksfärdtjänst kunnat företas i huvud

sak sedan den !juli 1980. 20 miij. kr. per år har an~lagits för försöksverk~ 

samheten. 

Syftet med riksfärdtjänsten fir att göra det m@igt för grnvt handikappa

de att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Berättigade till 

riksfärdtjiinst är gravt handikappade personer ;;om pft grund av handikap

pet och otillgängligheter i trafikmedlen måste resa på ett dyrare sätt än 

normalt. Resor kan företas med flyg, l kl tåg. taxibil eller färdtjlinstfordon 

(ev. ockSå med ledsagare) till ett pris som motsvarar 2 kl tåg. Merkostna

den täcks av det statliga anslaget för riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärd

tjänstresa görs hos kommunens socialförvaltning. 

Verksamheten har förlängts till den 30 juni 1984. De e1farenheter som 

har samlats under de tre försöksåren redovisas i niimndens rapport. Rese

vcrksamheten har vuxit i jämn takt under åren. Nära 13000 personer har 

hittills beviljats riksfördtjänst vid ett eller flera tillfällen. Under det tredje 

försöksårct har ca 17300 resor företagits. Under tredje året har 92% av 

resenärerna företagit högst tre resor per person. vilket motsvarar 72 % av 

samtliga resor. Detta betyder sålunda att 8 % av resenärerna företagit fyra 

eller flera resor och att dessa resor motsvarar drygt en fjärdedel av samtli

ga resor. 

Ca 56% av resenärerna är 65 år och äldre. Vid 23% av alla resor har 

ledsagare medföljt. 

Vad beträffar valet av trafikmedel har utvecklingen inte blivit den som 

HAKO-utredningen antog. Enligt dess antaganden skulle soi;.;; av resenä

rerna resa med tåg. 40 % med flyg och äterstående I 0 % med taxibil eller 

färdtjänstfordon. I verkligheten har under tredje försöksåret flyg använts 

endast i 17 % av resorna och tåg i 7 % av resorna. För taxibil är motsvaran

de siffra 56 % och för färdtjänstfordon 20 % . 

En riksfärdtjänstresa har under tredje året kostat i genomsnitt ca I 250 

kr. för staten och ca 200 kr. för resenären.· Kommunernas kostnader för 

anslutningsresor i vistelsekommunen och lokalresor under vistelsetiden 

har i genomsnitt varit ca I 00 kr. för varje riksfärdtjänstresa. 

I svaren på en enkät till ett slumpmässigt urval av reseniirer har de allra 
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tlcsta uttryckt stor tillfredsställelse med det siitt varp{l riksfardtjiinstcn 

fungerat. Över 60 % anger att om riksfordtjiinst ej funncs skulle de inte 

kunnat resa alls. 

Under de tre år som försöks verksamheten med riksfärdtjänst pflgått har 

enligt nämndens mening s<tmlats sådant faktamaterial <ttl det nu iir möjligt 

att ta ställning till om riksfärdtjänst bör införas som en permanent trans

portservice åt handikappade. Av försöksverksamheten framgår att det 

föreligger ett behov av denna transportservice. För många gravt hamlikap

pade blir eljest kostnnden för en Hingre resa mycket hög jämfört med vad 

som iir fallet för resenärer i allmiinhet. Behovet av riksfardtjiinst kommer 

att bestå ti")r vissa handikappade ;iven sedan en hiittre handikappanpass

ning av transportmedlen skett. 

Under försöksverksamhcten har viktiga crfarenhder vunnits om hur ett 

permanent system bör utformas. Villkoren för tillstiind till riksfordtjänst 

har angivits och pri.\vats i praktisk verksamhet. En viil fungerande organi

sation av verksamheten har byggts upp till kostnader som iir relativt låga. 

Statistiskt material har samlats som utgör underlag niir stiillning skall tas 

till hur ett eventuellt framtida system för riksfardtjänst bör utformas. 

Trots att behovet av riksfiirdtjänst är klart belagt kan det enligt nämnden 

dock finnas skäl att lt!ta den slutliga utformningen av ett permanent system 

anstå ytterligare någon tid. Det viktigaste s~älet hä1för iir att någon av

mattning i efterfrågan på riksfärdtjfö1st ännu inte kan skönjas. Det är diilför 

inte möjligt att nu beräkna kostnaden för ett permanent system. Även ett 

antal ytterligare frågor som bör bearhetas talar för att ett definitivt ställ

ningstagande hör anst[L Till dessa frågor hör informations- och insti-uk

tionsverksamhet i att åka med reguljiira (jiirrtrafikmedel. utökad samåk

ning i taxibilar och färdtji1nstfordon. 

Nämnden konstaterar således att det finns ett behov av riksfiirdtjänst 

men att det å andra sidan finns vissa skäl som talar för att verksamheten 

ännu någon tid. förslagsvis under tre år. hedrivs såsom försöks verksamhet 

eventuellt med nya direktiv. Mot bakgrund härav har nämnden kommit till 

den slutsatsen att rik.~fiird(iiinsten visserligen nu hiir infiiras som ett p<'r" 

manen! system men att vissa faktorer bör studeras ytterligare inom ramen 

ji"ir en forts all fiirsiiksi·ak.rnmhct. Sedan denna slutförts finns bättre förut

sättningar att bedöma hur ett slutgiltigt system med riksfärdtjänst bör 

utformas och den kostnadsram som bör gälla för verksamheten. Ansrnret 

fiir denfortsattaförsiik.nwksamhetenföreslås liksom hittills vila på niimn

den. På denna punkt föreligger en reservation. 

Enligt nämndens mening bör i huvudsak de regler som nu tilliimpas 

också gälla i en framtida riksfärdtjiinst. t.ex. beträffande förutsättningarna 

för att tillstånd till riksfiirdtjänst skall kunna meddelas. Ge/l(;rella tillsttlnd 

bör dock i fortsättningen kunna meddelas inte hara. såsom nu. för resor 

med tilg och flyg utan iiven för resor med taxibil och fiird{iii11.1"{fordo11. 

Tillstånd till riksfärdtjänstresa förutsätter att resan företas för rekreation 
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eller annan privatangeliigenhet. Undantagsvis kan tillstånd ocks{1 ges för 

enstaka tjiinsteresor. Retriiffande resor för fiirtroendemiin i föreningar av 

olika slag fliresli1s att dessa inte skall likstiillas med tjiinsteresor utan 

bt:traktas som resor för privat angel:igenhet. 

I ett siirskilt avsnitt diskuteras om hcgrii11s11i11gar m· antalet tilli/11111 

resor per rescniir och <°1r bör införas. Enligt niimndens mening kan det 

finnas skiil att i ett liingre perspektiv införa hegriinsningar men niimnden är 

dock inte hc.redd att nu förorda s:'1dana. Pi't denna punkt föreligger tvt1 

reservationer. Niimmlen ifrågasiitter ocks{1 om inte egenm·;:(fiema bör 

ili/li·ri·111ia11.1 med hiinsyn till valet av färdmedel. dess kostnad och stan· 

dard. Detta hör studeras ytterligare. 

Avslag p:°t ansökningar om riksfiirdtjiinst bör enligt niimndens mening 

kunna överklagas i liinsriilt. 

Niimnden föreslfir att de nya reglerna om riksfiirdtjiinst skall triida i kraft 

den !juli 1984. 

Niimnden bcriiknar att om riksfärdtjiinst införs kommer den att kosta ca 

29 milj. kr. resp. ca 38 milj. kr. fiir budgeti'tren 1983/84 och 1984/85. 

Följande reservationer har avgivits av ledamöter i niimndcn. De innehål

ler hiinvisningar till olika avsnitt i niimndens ··s1utrapport om försöket 

med riksfiirdtjiinst .. daterad 1983-08-09. 

RESERVATION av ordföranden Birgitta Blom 
Jag avstyrker niimmicns föp;Jag att hcgriinsningar hetriiffande antalet 

tillåtna resor per rescniir och ?tr inte skall införas. E11ligt min mening hör 
var:ie reseniir i princip kunna beviljas högst tre resor per år. Möjlighet hör 
dock finnas att i siirskilda fall göra undantaµ fr{rn huvudregeln. Tillst<'\nd till 
ytterligare resor bör beviljas enligt det systern som skisserats i avsnitt 
5.2.3. 

Skiilen för min ståndpunkt iir foljande. 
Riksfärdtjiinsten har inriittats friimst för att underltitta för svårt handi

kappade personer att frireta lttngdistansresor for rekreation. Enligt de 
uttalanden som gjordes i prop. 1978/79:99 ts. 144) har niimnden haft i 
uppdn1g att. med utg:1ngspunkt i de ekonomiska förutsiittningarna. göra en 
avv~igning mellan antalet personer som iir beriittigade till riksfärdtjiinst. å 
ena sidan, m:h antalet resor och reslängd per person och år. {1 andra sidan. 
Av detta uttalande framg:'\r att riksdagen. niir den i enlighet med förslaget i 
propositionen beslöt att pil försök inriitta riksfrirdtjiinsten. ans{1g att en viss 
begränsning skulle giilla i fritga om de resor som en till denna trans
portservice beriittigad person årligen skulle rn frireta och att det skulle 
ankomma på niimnden att J;igga fram förslag i detta hänseende. 

Erfarenheter av försöks verksamheten visar att en begränsning av antalet 
resor per rcseniir till tv:°t eller tre resor per år täcker det resebchov som det 
alldeles iiverviigande antalet reseniircr har t87 % resp. 92 1H. se bilaga 8). 
Av nämndens undersökningar framg:'tr vidare att ett fåtal reseniirer har 
anviint riksfiirdtj~insten i mycket stor utsfriickning och till sammanlagt 
relativt höga kostnader (se bilaga 19). Om hegriinsningar inte införs. före
ligger en risk att detta rcsemönster sprids till större grupper. 

Niimnden har föreslagit att resor som sker för fullgörande av förtroen-
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dcuppdrag i fortsättningen skall behandlas p{1 samma siitt som vanliga 
privatres1)r (se avsnitt 5.2.21. Vidare föreshls alt generella tillst{md alt 
använda taxibil och färdtjtinstfordon sk<ill kunna meddelas i vissa fall !se 
avsnitt 5.2.7). Bt1da dessa förslag avviker fr:"\n vad som giillt under försöks
perioden. Resor som förtroendeman i forcIJ.ing cl. likn. har hittills följt de 
mera restriktiva regler som giillt fiir tjiinstcresor !se hilaga 2J och generella 
tillst~md har bara beviljats for resor med t[1g eller flyg. vilka iir avseviirt 
billigare iin resor med taxibil och fiirdtjiinstfordon. De niimnda fiirslagen 
till iindringar. for vilka starka skiil i och för sig talar. kan emellertid komma 
att medföra oförutsedda drastiska höjningar av kostnaderna för riksfiird
tjänsten om n[1gon begriinsning av det tillf\tna antalet resor per person inte 
infiirs. 

RESERVATION av ledamöterna Kerstin Dcnkcrt och AlfG. Ericsson 
Vi. som representerar handikapprörelscn i niimnden för riksfiirdt.iiinst. 

reserverar oss mot niimndcns slutrapport i nedan redovisade avsnitt och 
anför följande. 

Antal resor per person och lir 
Enligt vår uppfattning bör texten frfrn och med (jiirdc stycket sid. 47 till 

och med ;indra stycket sid. 49 helt utg{1 ur rapporten. 
Vi delar inte majoritetens slutsatser att skiil kan finnas att i ett liingrc 

perspektiv införa begrtinsningar av antalet resor. 
Enligt vår uppfattning bör detta avsnitt utmynna i den bedömningen att 

några skäl till hegriinsningar inte föreligger. vare sig nu eller i ett liingre 
perspektiv. 

Motiven till v[1rt stiillningstagande är flera. Handikappade bör inte utsiit
tas för bcgriinsningar som inte medborgare i gemen drabbas av i sitt 
anviindande av allmänna kommunikationsmcdel. Rcscniirer med riksfiird
tjiinst biir s;lledes behandlas jiimlikt i förhållande till andra rescniirer. Det 
har varit en strävan under senare tid frf1n trafikföretagens sida att öka 
möjligheterna för miinniskor att kunna resa bl.a. genom l~1gprissatsningar 
och anpassning av kommunikationerna cfkr rescniirernas behov. Detta 
bör självfallet också giilla handikappade soni mt1ste anviinda riksfiirdtjiinst. 

Erfarenheterna av riksfordtjiinstcn visar ocksf1 att 92 )·(;, av antalet rese
närer gjort tre eller färre resor per år och endast 8 % fler än tre resor per år. 
De som gjort fler resor har vidare goda motiv för sitt resande. vilket 
framgi'tr av bilaga 19. Enligt vår uppfattning är det diirför i hiigsta grad 
tveksamt om en hegrlinsning av antalet resor verkligen skulle innch;ira en 
kostnadsbcsparing av storleksordningen 20%· som anges i niimndens rap
port. 

Mot bakgrund av erfarenheter från den kommunala färdtjänsten kommer 
med största sannolikhet begränsningarna i stället att leda till ökade kostna
der genom att varje resenär indirekt uppmanas all utnyttja maximalt antal 
tillåtna resor. Kostnadsbcsparingar m;°1ste i första hand uppnf1s genom 
rationaliseringar och samordning av verksamheten och inte genom be
gränsningar som innebiir avscviirda inskränkningar av gravt handikappa
des rörelsefrihet. 

Skilda C',~l'll<ll'Rifier herocndc pc/ fiirdmedel 
Enligt vår uppfattning bör texten i tredje stycket på sid. 55 utgå ur 

rapporten. 



Prop. 1983/84: I 00 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 172 

Vi motsiitter oss bestiimt en höjning av egenavgiften för de svårast 
handikappade resenärerna. dvs. de som alltid på grund av sina funktions
nedsiittningar är tvingade att anviinda taxibil eller färdtjänstfonlon. 

Det framtida organet för riksfärdtjiinsten bör i stiillet få i uppgift att 
överviiga olika former av styrmekanismer i syfte att öka antalet resor med 
tåg eiler Oyg. I detta sammanhang måste oeksi't olika former av rabatter 
förekomma. · 

Av niimndens statistiska material (bil. 11) framgftr dessutom att taxi och 
färdtjiinstfordon i första hand anviints på kortare sträckor, chir andra 
färdmedel inte står till förfogande eller inte iir tillgängliga. 

Besparingseffekten av en höjd egenavgift iir således synnerligen dubiös. 
Jämförelsen med privatbilister haltar också avsevärt. eftersom ingen 

reell valsituation föreligger för riksfardtjänstreseniirerna. 

A11.1·1·arigl organfiir den JiHtsalta vnks11mhete11 
I anslutning till detta avsnitt vill vi. även om vi står bakom nämndens 

skrivning i denna del. anföra följande. 
Vi vill starkt understryka att vi förutsätter att handikapprörclscn även i 

en framtida organisation bereds minst motsvarande inOytande över riks
färdtjänstverksamheten som under försöksverksamheten genom deltagan
de i ett beslutande. partssammansatt, organ. Konsumentinflytandet måste 
snarare förstärkas iin försvagas. 

Denna uppfattning giiller i ännu högre grad om regering och riksdag 
skulle finna skäl till en annan ståndpunkt i huvudmannaskapsfrftgan än den 
nämnden gett uttryck för i detta avsnitt. Vid en avveckling av nämnden för 
riksfärdtjänst redan nu och en överflyttning av ansvaret till en annan statlig 
myndighet. I.ex. transportrådet, måste tillfredsställande garantier ges för 
ett reellt inflytande från handikapporganisationerna. t. ex. i form av styrel
serepresentation i frågor som rör handikapp kompletterat av ett rådgivan
de organ utsett av regeringen. Ett organ av denna typ hör också vara av 
värde för samråd i andra frågor som rör resemöjligheter för handikappade. 

Det iir också vår uppfattning att den framtida riksfärdtjänstverksamhe
ten bör anförtros åt ett organ som har erfarenheter av praktisk reseverk
samhet. 

RESERVATION 
av ordföranden Birgitta Blom och ledamoten Christer Andersson 

An.1·1·w·ig1 organ fijr den fort.\·atfa verksamheten 
I nämndens preliminära rapport föreslogs, i enlighet med de ursprungliga 

planerna, att transportrådet skall ta över ansvaret för den fortsatta verk
samheten. Detta förslag bör enligt vår uppfattning ligga fast. 

TPR har till uppgift att planera, initiera och följa upp handikappanpass
ningen av den kollektiva trafikapparaten samt svara för den samordnande 
normgivningen. Anpassningen av trafikmedlen och riksfärdtjänsten är 
kompletterande uppgifter och bör därför handhas av ett organ. Härigenom 
uppnås att de handikappades transportproblem behandlas i ett och samti
digt naturligt sammanhang vilket är en väsentlig förutsättning för att mål
sättningen om normalisering och integrering skall kunna uppnås. 

I avsnitt 5.3 redovisas ett antal frågor som bör studeras ytterligare. 
Enligt vår mening är transportrådet bäst skickat att studera dessa frågor. 
Vi vill ocksrt framhålla att det inte kan vara rimligt att skapa en ny 
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myndighel för alt handha de mycket bl!griinsadc uppgihl!r som en penna· 
nentning av riksfärdtjänsten innebär. 

I syfte att skapa en brl!d sakkunskap inom dl!t berörda omrädet bör en 
förstärkt rådgivande delegation för handikappfrågor knytas till transportra
det med företrädare för bl. a. handikapporganisationerna och kommunför
bundet. Härigenom tillförsäkras intressenterna också ett inflytande på 
myndighetsutövningen inom haridikappområdet. 

4 Remissinstanserna 

Såväl nämndens preliminära rapport som dess slutrapport har remissbe

handlats. Över·nämndens slutrapport har socialstyrelsen. statens handi

kappråd, statens järnvägar, TPR. riksrevisionsverket rn.RV). Svenska 

kommunförbundet, Landstingsförbundet, Legitimeringsn;imnden inom 

Stockholms läns landsting, De Handikappades Riksförbund <DHRl. Han

dikappförbundens Centralkommitte IHCKJ och Rörelsehinderforbunden 

inom HCK yttrat sig. I huvudsak tillstyrker remis'sinstanserna nämndens 

förslag. 

RRV anser att alternativa överväganden bör göras beträffande riksfärd

tjänstens inriktning och statsbidragens utformning. SJ och TPR framhåller 

liksom RRV att det är angeläget alt kostnadsansvar och kostnadspäverkan 

samlas hos en huvudman. Legitimerir1g.rnii11111Je11 vid Stockholms /ärrs 

landsting anser att även anslutningsresor inom kommuner bör bekostas av 

staten. 

Socialstyre/sen. statens handikappråd. La11ds1ing.1:fi'irh1111det, DHR och 

HCK säger nej till en begränsning av antalet rillåtna resor per resenär. 

Samma instanser avstyrker även införande av d(f(crcnrierade egenm·gifter 

med hänsyn till val av färdmedel. RRi1 anser däremot att en sådan diffe

rentiering bör prövas. Sl'enska lwm111111~fi'irh11nder anser att nt1gon form av 

begränsning av resandet bör övervägas. Det finns enligt förbundet också 

anledning att överväga om cgena\'gifterna kan förändras så att incitament 

ges hos den enskilde att viilja billigaste färdsätt. Legiti111ai11gsniin11uie11 

l'id Stockholms läns tandsring avvisar generella begränsningar av antalet 

resor men framhåller att man kan göra begränsningar i enskilda fall. 

Enligt socialstyre/sen, S1·e11sk11 kom111111~/("irh11ndet. L1111d.1·1i11g.1jiJrh11n

de1 och DHR bör nämnden för riksfärdtjänst fortsätta att ha ansvaret för 

verksamheten tills formerna för den permanentats. S1111ens lr1111dikappräd 

och HCK framhåller att det inte får innebära n;tgon tidsförskjutning när det 

gäller utfärdandet av föreskrifter för färdmedel och terminaler om TPR 

övertar ansvaret. TPR och Legitimeringsniimnden l'id Stocklro/m.1· läns 

/1111dsring anser att rådet bör överta ans varet för riksfärdtjänsten från 

nämnden. 
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5 Fiircdragandcns Ö~'cnägandcn 

5. I R i/.:sf(irdtjii 11.1I1'11 [11'/'llllllll' 11111s 

Jag fön.:sl<'1r i likhl.'1 med niimmkn för riksfärdtjiinsl all vaksamhett:n 

pt:rmanenlas frtrn den I juli 1984. Behovet av riksfordtjiinsl har ht:lagts 

Ulllkr forsöksperil)(kn. 60W· av dt: tillfrf1gadl.' i en enkiit bland dem som 

anviint fardtjiinsten sa all de över huvud taget inte hade kunnat resa om 

riksfiird1jiins1en inte hade funnits. 

Anlalct resor med riksfardtjiinsl har ökat stadigt. Nt1gon tendens till 

minskad ökningstakt kan iinnu, inte skönjas. För försöksverksamheten 

anvisades 20 milj. kr. per :°ir. Niimndens beriikningar tyder nu pt1 all 

kostnaden kan komma all uppgå till 60- 70 milj. kr. per år niir en männad i 

eflerfdgan uppnälls. Del iir mol denna bakgrund och med hiinsyn till 

· andra angeliigna behov som staten skall tillgodose, inte minst för de handi

kappade, angeWgcl :lit unJersöka möjligheterna all begriinsa kostnaJsul

vecklingen. I sammanhanget bör niimnas :It! staten biJrar med 35 % (325 

milj. kr. J av koslnaJerna för kommunal foruljiinsl som iir 1984 kostar ca 

930 milj. kr. total!. 

Formerna för riksfärd1jäns1en kan. bl. a. mol bal\grund av all ef'terfr{igan 

inle slabiliserals, inl.e läggas fast i sin h~lhet. Jag ä1erkommer 1ill de 

problem som kriiver ytterligare utrcJning. I avvaklan pil n:sullalet av 

dessa utredningar fört:slår jag alt verksamhc!en tills vidare i princip drivs 

enligt niimnJt:ns förslag. Jag kommenlt:rar särskilt dt: avvikelser från för

slaget som jag förordar. 

5.2 Ni/.:.1:fi'irJtjii11st .fi'ir .1'l'årt lw11di/.:t1ppadc 

Den som pil grund a'v svarartal bt:slilende handikapp miistt: resa p[1 elt 

särskilt kostsamt säll bör enligt min uppfa11ning vara beriilligad till riks

färdtjiinsl. Silsom framhölls i propositionen om försök med riksfardtjiinsl 

( 1978179:99. sid. 142) iir riksfärdljiinslt:n 

"tiinkt all la vid diir den kommunala fördtjiinslen slutar. dvs. skall i 
princip avse interregionala och vissa regionala resor. Delta innebiir emel
lertid inte all den kommunala fördtjiinstt:n skall u1vidgas till en riksfärd
tjiinst. Flertalet individer som är beriilligmk till kommunal fordtjiinsl bör 
sitlunda bl.a. 'med hiinsyn till de kollektiva färdmedli:ns successiva handi
kappanpassning kunna genomföra längre resor utan riksfardljiinst. Syftet 
är i stället all en siirskild grupp som frf1n kommunikationssynpunkt iir 
mycket gravt handikappad genom riksfiirdtjiinst skall ges möjlighet all göra 
liingrt: resor." 

Jag anslulcr mig till delta synsiilt. Dt:t iir viktigt för striivandena mot 

normalisering och integrering all endast de sv[1ras1 handikappadt: erbjuds 

speciella transportlösningar s[isom sker inom riksfiirdtjiinslens ram. Han

dikappadt:s intresse av all klara sig själva med de vanliga fiirdmedlt:n 

måste t:nligl min mening understödjas. Fiird1jiins1cn bör inre byggas ut s{i 
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mycket att en handikappanpassning av de vanliga kolll!ktiva färdmedlen 

framstår som mindre angelägen för trafikföretagen. Nämnden och rcmiss

instanserna har heller inte föreslagit nilgon uppmjukning av kravet pii 

handikapp i förhållande till riksdagsbcslutet. Niimnden har däremot gett 

närmare anvisningar om hur kravet skall tolkas. 

Resor som är längre än 100 km (dvs. 2.00 km tur och retur) bör liksom 

under försöksperioden kunna vara riksfärdtjiinstresor. Även om resans 

längd understiger 100 km blir resan att betrakta som riksfiirdtjfö1stresa om 

hela resan foretas med taxibil eller färdtjänstfordon. En resa som friretas 

inom en och samma kommun är aldrig en riksfördtjiinstresa. 

Jag föreslår att privata resor för rekreation och andra privata angeliigen

heter får företas med riksfärdtjänst. Undantagsvis hör liksom under för

söksverksamheten tillstånd kunna ges för enstaka tjänsteresor. Beträffan

de resor för förtroendemän i föreningar av olika slag föreslf1r jag i likhet 

med niimnden att dessa inte skall likställas med tjänsteresor utan betraktas 

som resor för privat angeliigenhet. 

I enlighet med vad nämnden föreslagit bör enligt min mening genaclla 

tillstånd kunna ges för riksfärdtj(instresor med 2:a klass tåg med ledsagare, 

för I :a kla~s tåg eller flyg - eventuellt med ledsagare - samt för vissa 

personers resor med taxibil och färdtjänstfordon. 

Generella tillstånd för resor med taxibil och färd tjänstfordon hela vägen 

bör kunna ges till den lilla grupp av mycket svårt handikappade personer 

som man kan förutse aldrig kommer att kunna re~a pii annat siitt. De skall 

vidare förväntas göra flera resor under flera t1rs tid och ha stora prak1iska 

svårigheter att söka tillstånd för varje resa. Tillst<lndcn skall kunna förses 

med villkor, t.ex. att inte mer än ett visst antal resor per tir fftr företas eller 

att den sammanlagda kostnaden för staten inte får överstiga visst belopp. 

5.3 Nu ingen begrii11s11i11g i anlllle1 resor 

Jag föreslilr för närvarandt: ingen hegriinsning i antalet resor som var:ie 

färdtjänstberiittigad rår företa. Liksom nämnden gör jag dock ht:dömning

en att en begränsning av antalet resor synes nödvändig om kostnaderna för 

riksfärdtjiinsten skall kunna förutses i rimlig grad. Dt:nna frr1ga bör dock 

närmare utredas och en bedömning göras med lt:dning av <le erfarenheter 

som vinns. 

En grundläggande tanke bakom riksfärdtjänsten iir att svårt handikappa-. 

de pt:rsoncr försiikras t:n transportstandard som i huvudsak överensstäm

mer med vad som är normalt för andra människor. Erfarenheterna från 

försöket med riksfiirdtjänst har dock gt:tt vid handen att dl fätal personer 

gjort väldigt många resor pt:r år. S{1som jag pt1pekat tidigare har nt1gon 

tendt:ns till avmattning i ökningslaktcn för riksfärdtjiinsten iinnu inte kun

nat skönjas. Utan andra restriktioner iin de som gällt hittills kan kostna

derna för färdtjänsten komma att uppgf1 till 60- 70 milj. kr. per ftr niir 

efterfrågan stabiliserats. Det finns anledning att överviiga iltgiirder som 

begränsar dt:ssa kostnadt:r. 
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5 .4 Resl'11iirenw.1· a1·gifia hiir utredas 

Jag föreslår liksom nämnden att resenärerna, i avvaktan på en utredning 

av frågan, tills vidare betalar vad enjärnviigsbiljett i 2:a klass skulle kosrat 

på den aktuella sträckan vid dt:n tid då resan företas samt sedvanlig taxa 

i:nligt besökskommuncns regler för eventuella anslucningsresor inom be

sökskommunen (fänltjänstområdet). Så har resenärerna betalat under för

söksperioden och det är ocks[i vad som föruhattes i propositionen 

( 1978179:99 sid. 144). Liksom niimnden anser jag emellertid all Migan om 

resenärens reskostnad, som har en styrande effekt på ri:senärens v<d av 

färdmedel, bör bli föri:mål för ytterligare övi:rväganden inom ramen för 

den fortsatta vaksamheten. 

Såsom jag påpekade inledningsvis är syftet med riksfördtjänsten att ge 

svårt handikappade personer liknande resevillkor som andra människor. 

Jag kan konstatera att riksfiirdtjänstri:sorna med taxi eller färdtjänstfordon 

erbjuder en dörr till dörr service som en icke-handikappad hade behövt 

betala mer för än vad den handikappade nu betalar. Det kan ifrågasiittas 

om inte även de handikappade i nf1gon mån skulle vidkiinnas dessa kost

nadsskillnader. Hade detta skett under försöksperioden hade troligen an

delen resor med taxibil och fardtjänstfordon blivit mindre än de 80 ';:1 som 

nämnden redovisar. I propositionen förutsattes att resorna framför allt 

skulle ske med tåg eller flyg. HAKO-utredningen hade bedömt att endast 

10% skulle ske med taxibil eller fiirdtjänstfordon. 

Mot denna bakgrund förordar jag att frågan om en differentiering av 

avgifterna för de riksfärdtjänstri:sande övcrviigs ytterligare. Bedömningar

na bör göras mot bakgrund av de ytti:rligare i:rfarenheter som vinns av 

kostnads- och efteri'rågeutvecklingen. 

5.5 Transportrtlder fur w1s1•11fl't 

Konstruktionen med en särskild ni~mnd för att leda och bt:döma erfaren

heterna av försöket med riksfärdtjänst har varit iindami'ilsi:nlig. Niir verk

samheten kommt:r in i ett skede då den drivs mer rutinm~issigt är det 

naturligt att transportrådet, som redan handlägger näraliggande frägor. tar 

över nämndens arbete den I juli 1984. Transportrådet ansvarar redan för 

arbetet rned att handikappanpassa de kollektiva färdmedlen. Detta arbete 

får enligt min mening inte försenas genom att transportrådet övertar ansva

ret för riksfärdtjänsten. 

Dt:t är angdäget att handikapporganisationerna och övriga inblandade 

parter, bl.a. kommunerna, får ett betydande inflytande över besluten om 

riksfärdtjänst. När det gäller samordning av olika av stat och kommun 

betalda transporter bör exempelvis liinstrafikbolagen kunna spela en viktig 

roll. För transportrådets arbete med riktlinjer för handikappanpassning av 

kollektiva färdmedel finns en samrädsgrupp med representanter för handi

kapporganisationerna. Jag föreslår att denna grupp ombildas till en r~idgi

vande delegation som förstiirks med represi:ntanter för kommunförbundt:t 

och länstrafikbolagen. 
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Transportrådet skall disponera anslaget för riksfärdtjänst, övervaka 

verksamheten, utfärda riktlinjer och sprida kunskaper om dessa, se över 

riktlinjerna och utforma närmare föreskrifter samt träffa de centrala avtal 

som behövs. 

De utredningar av olika aspekter på riksfärdtjänsten som enligt min 

mening behövs bör vara avslutade senast under år 1987. Redan dessförin

nan kan naturligtvis förändringar behöva göras i systemet och utrednings

resultaten skall tas fram så snart som möjligt. Det bör ankomma på rege

ringen att besluta de författningsändringar som behövs. 

5.6 Komm1111em11, SJ Resehynl och Ko1111111111data 111ed1·erkar 

Liksom under försöks verksamheten bör kommunerna enligt min mening 

pröva ansökningar om riksfärdtjänst. SJ Resebyrå bör, om inte annat 

befinnes lämpligare efter gängse upphandlingsförfarande. tills vidare vara 

den resebyrå som anlitas för riksfärdtjänstresor. Kommundata AB bör, om 

inte annat befinnes lämpligare efter gängse upphandlingsförfarande, anlitas 

för statistikföring och för att förmedla betalningar för resor med· taxibil och 

färdtjänstfordon. Nämnden har föreslagit att denna organisation bibehålles 

eftersom den fungerat bra vilket bekräftas av ·nertalet remissinstanser. 

Kommunernas medverkan i riksfärdtjänsten grundar sig på en rekom

mendation som Svenska kommunförbundet givit. Vid tredje försöksårets 

utgång hade sammanlagt 280 av landets 284 kommuner anslutit sig till de 

rutiner för handläggning av riksfärdtjänstresor som utarbetats av nämn

den. Jag har erfarit att kommunförbundet avser att utfärda en liknande 

rekommendation för den permanentade riksfärdtjänsten för den händelse 

att riksdagen beslutar om en sådan. 

5. 7 Kost1111cl.\'lms1·aret hos transportrcldet tills 1·itlare 

Kostnaderna för riksfärdtjänsten bör enligt min mening tills vidare i 

princip täckas av staten från ett siirskilt anslag som disponeras av trans

portrådet. Kostnader för anslutningsresor inom ett färdtjänstområde till en 

järnvägsstation eller en flygplats betalas dock av den kommun där den 

handikappade är mantalsskriven. Dessutom betalas på detta siitt andra 

färdtjänstresor i besökskommunen. Jag har erfarit att kommunförbundet 

avser att rekommendera sina medlemmar att följa dessa principer. Kom

munerna rekommenderas också att. sf1som skett under försöket. bidra till 

riksfärdtjänsten med det arbete kommunernas handläggare utför vid pröv

ning av resorna. Denna kostnadsfördelning överensstämmer med den som 

tillämpats under försöket. 

Det system som tillämpats har inneburit att kommunerna fattat de flesta 

besluten om resor medan staten stföt för den allra största delen av kostna

den. Att på detta sätt skilja den som betalar från den som beslutar kan vara 

olyckligt med hänsyn till att det inte ger så stort incitament hos beslutsfat

taren till effektivisering av verksamheten. Även om resor med tlyg o.:h t~ig 

I:! Rikscl11i:e11 l'N:i3!84. I .111111/. Nr 100. Bi/agt1 /i 
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- med anslutningsresor - ofta är billigare totalt sett än resor med färd

tjänstfordon och taxi - utan anslutningsresor - kan de vara dyrare för 

kommunerna. Det kan leda till snedvridningar vid val av färdmedel. 

Vad denna uppddning mellan beslutsfattande och kostnadsansvar betytt 

i praktiken är svårt att bedöma. Även denna fråga bör studeras närmare. 

Förutsättningarna för att samla kostnadsansvar och beslutsfattande bör 

övervägas ytterligare. 

5.8 Samordning av samhällsstödda transporter 

Samhällsbetalda transporter förekommer t.ex. när det gäller sjukresor, 

kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, kompletteringstrafik och skolskjut

sar. Troligtvis finns det ekonomiska vinster att göra genom en närmare 

samordning av dessa trafikformer. Inom socialdepartementet bereds f.n. 

frågor om det organisatoriska och ekonomiska ansvaret för sjukresorna 

varvid möjligheter till samordning av transporterna beaktas. Jag kommer 

att undersöka möjligheterna att, i enlighet med vad Svenska Buss

trafikförbundet fört:slagit, låta färdtjänstresenärer utnyttja charterbussar 

niir så är lämpligt. Frågan om samordning av samhällsstödda transporter 

bör utredas yttaligare för att åstadkomma besparingar genom samordning. 

Projekt med denna inriktning bedrivs av kollektivtrafikberedningen. 

5.9 Lii11.1fiird(jii11st i stället fiir rik.~färdtjiinst inom län 

I propositionen ( 1978/79:99) avsågs riksfärdtjänsten i huvudsak gälla 

interregionala rt:sor. Denna ståndpunkt hade, såsom nämnden påpekar i 

sin slutrapport, sin grund i att man utgått från att länshuvudmännen skulle 

sör:ia för färdtjänstresor inom respektive län. Endast i Stockholms län sker 

dock detta idag. Totalt är ca 20% av riksfärdtjänstresorna regionala resor. 

De svarar för ca 10% av kostnaden. I vissa län är uppemot 50% av 

riksfiirdtjiinstresorna regionala. Om de skulle undantas från riksfärdtjäns

ten beräknas kommunerna få ökade kostnader på ca 4 milj. kr. 1984/85. 

Enligt min mening skapas successivt, i och med att den länsvisa trafik

samordningen genom liinshuvudmiinnen får verka. bättre förutsättningar 

att göra länen till färdtjänstområden. De vanliga korta regionala resorna 

skulle d?t inte behöva ge upphov till den rätt omfattande administration 

som riksfärdtjänsten innebär. 

Utrcdningsarbetet med praktiska försök när det gäller färdtjänstens or

ganisation sker genom bl. a. kollektivtrafikberedningens försorg. Jag följer 

med intresse detta arbete. 

5. IV Ö1·erkla;;wule 

Besvär över socialnämndens beslut i riksfärdtjänstiirenden har i några 

fall prövats av liinsrält. Frf1gan om att införa en besvärsordning enligt 

vilken överprövning av besluten skall ske hos TPR, såsom det ekonomiskt 
ansvariga organt:t, bör prövas under de fortsatta utredningarna om for

merna för riksfiirdljiinsten. 
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6 Kostnader för \'erksamheten budgetåret 1984/85 

Nämnden har beräknat en mcdelsåtgång under budgetåret 1983/84 pä 29 

milj. kr. Av detta belopp har 16 milj. kr. redan anslagits. I enlighet med 

niimndens prognoser för behovet av medel har riksdagen (prop. 

1983/84:25. TU 9. rskr 78) beslutat att anslå ytterligare 14 milj. kr. för 

riksfärdtjänsten under budgetåret 1983/84. För budgetåret 1984/85 föreslår 

jag ett förslagsanslag på 38 milj. kr. Anslagt:t bör betecknas I 4. Riksfärd

tjänst och disponeras av TPR. Anslaget bör vara ett förslagsanslag med 

hänsyn till att medelsätgången knappast kan påverkas när regelsystemt:t 

väl är fastlagt. Kostnaderna för administration av färdtjänsten bör täckas 

av anslaget. Därmed skall reservationsanslaget I 17. Kostnader för försök 

med riksfärdtjänst upphöra. De på detta anslag anvisade medel som inte 

använts bör återföras till statsbudgeten. Det bör ankomma på regeringen 

att besluta om hur detta skall ske. 

Hemställan 

Med anledning av vad jag har anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för en permanent 

riksfärdtjänst, 

att till Rik.~fiirdtjiinst för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 38 000 000 kr. 

I 5. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

195 624000 

230698000 

251800000 

Från anslaget ges fr.o.m. bidragsåret 1983/84 ersättning för lokal och 

regional kolkktivtrafik i samtliga län. Det tidigare bidraget under anslaget 

I 4., Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik. har därmed upphört. 

Ersättningen lämnas efter olika bidragsformcr. För lil!ietrafik ges bidrags

året 1983/84 ersättning med 26 kr. per vägmil bidragsgrundande trafikar

bete inom Gotlands. Värmlands, Kopparbergs. Gävleborgs. Västernorr

lands. Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län . För landet i övrigt 

utgår ersättningen med 23 kr. per vägmil. Högst tre dubbelturer mfrndag

fredag resp. två dubbelturer lördag-söndag per vägsträcka utgör bidrags

grundande trafik. För trafik utanför de större huvudstråken, i skärgården 

och i s. k. väglöst land ges ersättning till kompletteringstr<{/ik, skiirgårcls

trajik ochjjii/Ulygfrl{/ik med 35 procent av bidragsgrundande kostnad. För 

trafiken i Stockholms skiirgård ges till Waxlwlms Ångfartyg.1 AB ett sär-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 180 

skilt statsbidrag enligt avtal mellan staten och Stockholms läns landsting. 

Från anslaget lämnas slutligen också statligt stöd till ersiitt11i11gstrt!fik .fbr 

nedlagd per.1·ontrqfik pä jiiml'iig. 

TP R :.•· an.1·/ag.1fra111stiill 11i11g 

Behovet av ersättning till linjetrafik och ko111pletteri11g.Hrafik beror i 

första hand på den bidragsgrumlande trafikens omfattning samt viigmilscr

sättningens storlek. När det gäller stödet till linjetrafiken föreslår TPR att 

vägmilsersäctningen höjs med I kr. för att den relativa bidragsnivån skall 

kunna bibehållas. Med denna förutsättning beräknar TPR medelsbehovet 

för linje- och kompletteringstrafik till 229 milj. kr. 

Anspråken på statsbidrag till skiirgärdstra}iken beror pft dels omfatt

ningen och kvaliteten på trafikservicen för dt:n bofasta öbt:folkningen, dels 

fartygstrafikens kostnadsutveckling. TPR beräknar för budgetåret 1984/85 

anslagsbehovet till 6,5 milj. kr. För stödet till den trafik som Waxlwlms 

Å11gfarty1-: AB utför i Stockholms skärgård beräknas medelsbehovet till 9.5 

milj. kr. 

Behovet av bidragsmedel till.f}iil(tlygtrafiken avgörs av omfattningen av 

det bidragsgrundande trafikarbetet och av flygtrafikens kostnadsutveck

ling. TPR beräknar medclsbehovet till 0,5 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

För statsbidraget till ersiittningstrajik jiJr nedlagdjiirnviigstra}ik beräk

nar TPR, mot bakgrund av de nedläggningsbeslut som hittills fattats, ett 

medelsbt:hov av 5 319000 kr. TPR anmäler slutligen att om nedliiggning av 

persontrafiken på järnväg sker på fler bandclar erfordras ytterligare medel 

till anslaget. Samtidigt reduceras dock behovet av medel under anslaget 

D 2. Ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster. Sammantaget begär 

därmed TPR 250 819 000 kr. för budgetaret 1984/85. 

Fiiredrag1111dens ii1·en ·äganden 

Jag vill i sammanhanget hiinvisa till mina förslag i avsnitt C under 

Siirskilda frilgor. Jag föreslår där bl. a. en mer schabloniserad form av 

statsbidrag till kollektivtrafiken. De nya förenklade bidragsvillkoren före

sl[1s i huvudsak gälla fr. o. m. bidragsiiret 1985/86. 

Niir det giiller bt:hovt:t av bidragsmedel anslutt:r jag mig i huvudsak till 

TPR:s beriikningar. Jag tillstyrker salunda en uppriikning av viigmilsersiitt

ningen för linjt:tralikt:n mt:d I kr., dvs. till 24 resp. 27 kr. per vägmil. Med 

hiinsyn till vad som nu iir kiint beräknar jag anspråken på statsbidrag till 

ersiittningstrafik för nedlagd järnvägstratik till ca 6,4 milj. kr. 

Jag hemstiiller att rt:gt:ringen föresl[ir rik~dagen 

att till t:rsiittning till lokal och regional kollektii· per.rnntrl(fik för 

budgetiiret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag p[i 251 800000 kr. 
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I 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

19!G/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHil är central 

förvaltningsmyndighet för meteorologiska. hydrologiska och oceanogra

fiska ärenden. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av 

myndigheter och enskilda. Institutet bedriver också tillämpad forskning 

och utveckling. 

SMHI leds av en styrelse. I styrelsen ingår generaldirektören och fem 

ledamöter som utses av regeringen. 

Inom institutet finns fyra avdelningar. nämligen den meteorologiska 

avdelningen. den hydrologiska och oceanografiska avdelningen. den tek

niska avdelningen samt den administrativa avdelningen. 

SMHI :s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge

ten, dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets 
myndighetsuppgifter. Uppdragsvcrksamhcten skall ge full kostnadstäck

ning. 

SMHl:s ai1slags_framstiillning 

SMHl har under budgetåret 1982/83 för första gången på fem år redovi

sat ett positivt resultat i uppdragsverksamheten. Ett överskott på ca tre 

milj. kr. har kurynat nås bl. a. genom satsning på aktiv marknadsföring och 

målmedveten överföring av personal till expansiva produktområden. 

Föredragandens 1)Ferväga11den 

Enligt de riktlinjer för SMHI:s verksamhet som riksdagen beslutat om 

skall anslagsfinansierad verksamhet så långt som möjligt överföras till 

uppdrag. Det positiva resultatet i uppdragsverksamheten har uppnåtts 

trots att omfattande sådana överföringar har skett. Jag noterar med till

fredsställelse att det ekonomiska utfallet av uppdragsverksamheten suc

cessivt förbättrats och att verksamheten gett ett visst överskott budgetåret 

1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Si·eriges meteorologiska och hydrologiska institut för budget

året.1984/85 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 
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I 7. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

87620000 

92 253 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHI:s myndighetsuppgifter. 

SM Hl:s amlag.1framstiillni11g 

SMHI har i sin anslagsframställning begärt medel enligt det s. k. huvud

alternativet. Institutet hänvisar dessutom till tidigare skrivelse angående 

pilotanläggningen PROMIS 600. PROMIS 600 (PRogram för ett Operatio

nellt Meteorologiskt InformationsSystem) avser en pilotanläggning för ett 

nytt vädertjänstsystem med inriktning på korta detaljerade prognoser. 

Systemet redovisas närmare i prop. 1980/81: 149 om SMHI:s verksamhet 

och organisation. 

Institutet har vidare hemställt om att förordningen <1977:542) om sjuk

försäkringsersättning i vissa fall av arbetsgivarinträde skall omfatta SMHI. 

Fiircdra1:andens ii1•en·iiga11den 

Vid min beräkning av bidragsanslaget har jag med utgångspunkt från 

anslagsframställningen tillämpat huvudalternativet på SM HI. I fråga om 

PROMIS 600 vill jag nämna att överläggningar pågår mellan SMHI och 

Ericsson Radio System AB bl. a. om projektets finansiering. En del andra 

frågor i anslutning till projektet övervägs också f.n. Jag återkommer till 

regeringen i denna fråga så snart de pågående överläggningarna avslutats. 

Plan Ber;iknad ;indring 1984/85 
1983/84 

SMHI Föredra-
gandcn 

Förvalt ni ngskos t nader* 81094 6 713 4372 
!därav lönekostnader) (55 564) (3 987) (3 932) 

Lokalkostnader 6526 698 261 

Summa 87620 7411 4633 

* Häri ingår bidrag m.m. till vissa internationella organisationer. 

Frågan om ersättning från försäkringskassan för arbetsgivarinträdet 

bereds f. n. i socialdepartementet. 

Regeringen ratificerade våren 1975 en överenskommelse om gemensam 

finansiering av väderstationer i Nordatlanten - den s. k. NAOS-övcrens

kommelsen. SMHI har sedermera funnit det vara värdefullare att delta i 

det planerade internationella vädersatellitprojektet EUMETSAT. Den 

s. k. NAOS-överenskommelsen har därför sagts upp och konventionen 

angående EUMETSAT har undertecknats med förbehåll för ratifikation. 

Kostnaderna för deltagandet i EUMETSAT avses bli finansierat inom 
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ramen för de medel som frigörs genom utträdet ur NAOS. Jag avser att 

återkomma till regeringen i frågan om EUMETSAT under våren 1984. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sl'eriges meteorologiska och hydrologiska institut 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 92 253 000 

kr. 

I 8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7 365000 

3 800000* 

5620000 

Reservation 3865000 

* Inkl. disposition av finansfullmakten med 800000 kr. (beslut 1983-04-21). 

Anslaget belastas med utgifter för SMHI:s investeringar vars värde per 

objekt i princip är minst 5 000 kr. och vars livslängd är minst tre år. 

SM 11/:s anslagsframställning 

SMHI har i sin anslagsframställning begärt en höjning av anslaget med 

ca 200000 kr. jämfört med innevarande budgetårs anslag. Även under 

detta anslag har SMHI enligt särskild skrivelse hemställt om medel för 

PROMIS 600. 

Föredragandens överväganden 

Enligt min mening bör anslaget prisomräknas med 120000 kr. Härige

nom kan investeringarna bibehållas på en i princip oförändrad nivå. 

Regeringen har våren 1983 bemyndigat SMHI att anskaffa utrustning för 

bearbetning av satellitbilder. För att delfinansiera utrustningen behöver 

institutet ett medelstillskott på 2500000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust

ning för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 

5620000 kr. 

I 9. Statens .väg- och trafikinstitut 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1000 

1000 

1000 

Statens väg- och trafikinstitut (VTJ) har till uppgift att bedriva dels 

forsknings- och utvecklingsarbete främst avseende vägar, vägtrafik och 

vägtrafiksäkerhet, dels systematisk informations- och dokumentations-
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verksamhet rörande sådan verksamhet, att sprida information om de resul

tat som nåtts i arbetet och samverka med universitet och högskolor för att 

främja undervisningen på de vetenskapliga och tekniska områden som 

omfattas av institutets verksamhet. 

VTI leds av en styrelse. I denna ingår institutschefen och fem andra 

ledamöter som utses av regeringen och två som utses av personalorganisa

tionerna. Antalet heltidsanställda vid institutet uppgår till ca 195 personer. 

Institutet är administrativt uppdelat på fyra avdelningar: en vägavdelning, 

en trafikant- och fordonsavdelning, en trafikavdelning samt en driftavdel

ning. Verksamheten är för budgetåret 1983/84 indelad i fem olika program, 

nämligen trafiksystem. väg, fordon. trafikant samt myndighetsuppgifter. 

VTl:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudge

ten. dels med ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudge

ten avser att täcka kostnader för programmet Myndighetsuppgifter samt 

egen FoU-verksamhet vid institutet. 

Bidragsmedlen används huvudsakligen för att höja kunskapsnivån och 

förändra kunskapsprofilen så att institutets attraktionskraft som uppdrags

myndighet minst bibehålls samt för att utföra forskning inom områden som 

av statsmakterna angivits som viktiga men där uppdragsgivare saknas eller 

inte är bereddct att satsa egna resurser. 

Till grund för VTl:s verksamhet ligger ett av institutet utarbetat s. k. 

ramprogram för perioden 1981-1985. Programmet beskriver inriktningen 

av verksamheten och den ram inom vilken enskilda projekt bör väljas. VTI 

ser det som särskilt angeläget med insatser inom följande områden: 

- Väg- och trafikproblem i tätorter 

- Drift och underhåll av vägar. gcttor och flygfält 

- Vintertrafik 

- Mörkertrafik 

- Kollektivtrafik 

- Energifrågor 

- Trafikanters informationsinhämtning i trafik 

- Informationskampanjer 

- Oskyddade och handikappade trafikanter 

- Trafiken som arbetsmiljö 

- Fordons köregenskaper 

- Vägytans funktionella egenskaper 

- Lågkvalitativa materials användning för byggnadsändamål 

- Däckens funktionella egenskaper 

Viktiga komponenter inom de flesta av ovanstående insatsområden är 

ekonomi. trafiksäkerhet och miljö. 
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VTl:s ans/ag.~(ramstiillning 

Institutet begär kompensation för pris- och löneomräkning som bcriik

nas till 2689000 kr. 

Huvudalternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med 2 086000 

kr. Ett genomförande av detta alternativ skulle e·nligt VTI innebära väsent

ligt ökad risk för ett negativt rörelseresultat. Följden blir att VTI miiste 

göra nedskärningar inom områden som är viktiga för att VTI skall kunna 

upprätthålla sin kompetens. Detta kan komma att påverka uppdragsverk

samheten. vilket på sikt kan leda till minskade intäkter. Av institutets 

uppdragsgivare är 80 procent statliga organ som sjiilva för sina anslag 

reducerade. På grund härav kan dessa myndigheter tvingas att minska sina 

uppdrag till VTI. Huvudalternativet kan hiirigenom fil dubhla negativa 

effekter pft verksamheten. Av bl. a. ovan angivna skiil avvisar VTI huvud

alternativet. 

Fiiredragandens ih·a1·iiga11de11 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten enligt 

institutets anslagsframställning och mitt förslag. 

191!Yl!4 Beriiknad ~indring 191!4iR5 

tusental kr. Institutet Fiin:-
dragandcn 

Kostnader 
Mymlighetsuppgiftcr 6865 + 915 + 749 
Egen FoU :!0597 +1774 + 1 30:! 
FoU på uppdrag 26601 +2948 +3 586 
Div. försäljning ROO + 700 + 700 

541163 +6337 +6337 

Intäkter 

Myndighctsuppgifter 68()5 + 915 + 749 
Egen FoU :!0597 + 1774 + 1302 
FoV på uppdrag 26601 +::!948 +3586 
Div. försäljning 800 + 700 + 700 

54863 +6337 +6337 

.lag har inget att erinra mot den inriktning av forskningsverksamheten 

som framgår av institutets ramprogram. Inriktningen synes vara ändamåls

enlig och väl avspegla många aktuella och viktiga frågor inom institutets 

verksamhetsområde. 

Institutet har under senare år fått reala nedskärningar av bidragsanslaget 

genom att det s. k. huvudalternativet har tillämpats. Institutet har hittills 

lyckats kompensera dessa nedskärningar med ökad uppdragsvolym. Om 

huvudalternativet skulle tillämpas även för budgetåret 1984/85 gör jag i 

likhet med institutet den bedömningen att uppenbara risker föreligger för 
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att ett negativt rörelseresultat uppstår och att erforderlig kompetens inte 

kan upprätthållas. 

Jag förordar att huvudalternativet inte tillämpas på institutets bidrags

anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens viig- och trl{(ikinstitut för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 10. Bidrag till statens \'äg- och trafikinstitut 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

27074000 

27 462000 

29 513 000 

Reservation 515000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget 19. Statens väg- och 

trafikinstitut hemställer jag att regeringen förslår riksdagen att 

I. godkänna den allmänna inriktningen av verksamheten 

2. till Bidrag till statens 1·äg- och tr<~fikinstitut för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 29 513 000 kr. 

I Il. Statens \'äg- och trafikinstitut: Utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

428000 

500000 

500000 

Reservation 369000 

Över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars värde över

stiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

VT/:s anslagsframställning 

För budgetåret 1984/85 begär institutet ett utrustningsanslag av 500000 

kr. 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 1•äg- och trafikinstitut: Utrustning för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 500 000 kr. 
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I 12. Statens geotekniska institut 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

0 

1000 

I 000 

Statens geotekniska institut I SGI) är central förvaltningsmyndighet för 

geotekniska ärenden. SGI har till uppgift att bedriva geoteknisk forskning 

och att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för 

grundläggning. jordförstärkning, m. m. SGI skall också inventera och vär

dera efterfrågan på geoteknisk forskning samt systematiskt samla, bearbe

ta och offentliggöra resultaten av verksamheten. Vidare skall institutet 

verka för att sprida geoteknisk kunskap samt främja undervisningen inom 

sakområdet. SGI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av 

myndigheter. kommuner och enskilda. 

SGI leds av en styrelse. I styrelsen ingår övenlirektören och fem leda

möter som utses av regeringen. 

Inom institutet finns från den I januari 1984 sju enheter. nämligen 

enheten för anläggnings verksamhet, enheten för byggnadsverksamhet. en

heten för fysisk planering. enheten för mät- och undersökningsverksam

het, enheten för laboratorieverksamhet, enheten för informations- och 

marknadsverksamhet samt enheten för administrativ verksamhet. Verk

samheten är inriktad på de fyra programmen forskning. information. kon

sultation och skredfarliga områden. 

SGI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten. 

dels med ersättning för uppdrag. Bidraget avser att täcka institutets myn

dighetsuppgifter. U ppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. 

SGl:s anslagsframstiillning 

SGI har inom sina program prioriterat for:skningen. 

Institutets uppdragsverksamhet har de senaste åren legat på en erforder

lig nivå. På grund av nedgången inom byggnadssektorn befarar institutet 

en stark reduktion av konsultuppdrag inom denna sektor. Nya områden 

som ställer ökade krav på geoteknisk forskning finns inom bl. a. miljö

vårds- och energisektorn. SGI konstaterar att de geotekniska frågorna får 

en allt större betydelse i samhället. Vidare konstaterar SGI att ett speciellt 

viktigt område för institutet giiller landets säkerhet mot skred. Det samar

bete som SGl under senare ftr inlett med utländska forskningsinstitut 

kommer att intensifieras. bl. a. för att hjälpa exporten av svensk byggnads

teknik. 

Föredragandens öi·erviiganden 

Jag hernställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens R<'otekniska institut för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag på 1 000 kr. 
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I 13. Bidrag till statens geotekniska institut 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Föro;lag 

6602 793 

7 514000 

7 887000 

Reservation 948949 

Från anslaget betalas kostnaderna för SGl:s myndighetsuppgifter. 

SG I :.1 1111s/ag.1fiwnstii/111ing 

SGI begär i sin anslagsframstiillning i princip pris- och löncomriikning av 

an-;lagct enligt det s. k. huvudalternativet. ln'ititutet hemställer emellertid 

att lokal- och kapitalkostnaderna <;kall undantas från huvudalternativet 

eftersom des'ia kostnader iir opåverkhara under planeringspcrioden. Beho

vet av rådgivning inom skredverksamheten ökar bland landets länsstyrel

ser och kommuner. Med anledning hiirav hemställer SGI om 600000 kr. för 

hudgetåret 1984/85 för sådan rt1dgivningsvcrksamhct. 

Fiiredr11i:andc11s 1)1 ·cn ·iigam/c11 

I likhet med SUI anser jag att huvudalternativet inte skall tillämpas fullt 

ut pft institutet. Lokal- och kapitalkostnaderna är opåverkbara under 

perioden och bör därför undantas frfin det s. k. huvudalternativet. 

För hudgetåret 1984/85 har jag beräknatanslagsbehovet till 7 887 000 kr. 

Förvaltningskostnader 
(diirav löneko~tnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

Plan 
1983/84 

6 273 000 
(5 027 000) 
1241000 

7Sl4000 

Heriikmid ändring 1984/85 

SGI 

347 000 
1262000) 

143000 

490000 

Före
draganden 

230000 
<227 000) 
143 000 

373000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till statens Rl'Otekniska institut för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag p<l. 7 887 000 kr. 
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I 14. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

221 104 

250000 

270000 

Reservation 66310 

Anslaget belastas med kostnader för utrustning vars värde per objekt 

överstiger 20000 kr. och vars livslängd övt:rstiger tre år. 

SGl:s w1slagsframstiillning 

SGI:s planer att bredda sin verksamhet medför ett ökat behov av inves~ 
teringar. I framtiden ser institutet en tendens till minskning av traditionella 

geotekniska undersökningar och en ökning av specialundersökningar inom 

delvis nya verksamhetsområden. Denna utveckling ställer krav på mer 

tekniskt avanct:rad utrustning. Institutet begär därför en ökning av ansla

get med 20 000 kr. 

F1:ireclruga11cle11s iiverviiganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetårt:t 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag på 270000 kr. 

I IS. Transportforskningsddcgationen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20360000 

18418000 

18418000 

Reservation 4 705905 

Budgetåren 1980/81- 1982/83 har under detta anslag medel beräknats till 

dels transportforskningsdelegationen (TFD). dels kollektivtrafikbered

ningen. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 anvisas medel till bt:redningen under 

särskilt anslag. 

TFD har fått regeringens uppdrag att förbereda en omläggning av verk

samhetens organisation m. m. fr. o. m. den I juli 1984 i enlighet med vissa 

riktlinjer. 

TFD handhar uppgifter som avser initiativ. planläggning, samordning 

och stöd i fråga om forskning och utveckling rörande transporter, trafik 

och trafiksäkerhet i den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan 

statlig myndighet. 

Delegationen består av 15 ledamöter som företräder trafikverk. forsk

ning. näringsliv och intresseorganisationer inom transportsektorn. Till de

legationen är knuten en professur i trafiksäkerhet med placering vid 

Chalmers tekniska högskola .. Vidare finns ett kansli som bt:står av .st:x 

personer. Delegationen kan inrätta rådgivande och beredande expert-
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nämnder. Under budgetåret 1982/83 har det funnits tre sådana nämnder 

med inriktning mot trafiksäkerhet. transport- och trafikteknik samt trans

port- och trafikekonomi. Dessutom inrättas vid behov kommitteer för olika 

projekt med företrädare för såväl delegationen som av resp. projekt berör

da intressenter. Vid slutet av budgetåret 1982/83 fanns sammanlagt 31 

sådana kommitteer. 

En av TFD:s viktigaste uppgifter är att kartlägga behov och resurser 

inom transportforskningsområdet. På grundval härav skall delegationen 

upprätta ett FoU-program som successivt följs upp och aktualiseras. TFD 

har låtit utarbeta ens. k. perspektivplan som underlag för bedömning av de 

mer långsiktiga FoU-behoven. För den kortsiktiga forskningen utarbetar 

delegationen treårsprogram. I programmen tillämpas ett klassificcringssy

stem med huvudindelning på transportplanering, vägtransporter, spår

bundna transporter, sjötransporter och tlygtransporter. Transportplane

ring omfattar frågor som berör alla trafikgrenarna. Forskningsinsatsernas 

tyngdpunkt ligger på transportplanering och vägtransporter. 

T ra nsporrjiJrskn i ngsd el e ga tione ns a 11sl ag ~fra ms t ii 11 ni n g 

Enligt TFD uppgår pris- och löneomräkningen till I 027000 kr. Huvudal

ternativet innebär en ökning med 637 000 kr. TFD anser att en medelsre
duktion enligt huvudalternativet i sin helhet måste belasta anslaget för 

forskning. TFD begär dessutom en anslagsförstärkning med I 000000 kr. 

TFD: s hemställan uppgår härmed till 20 055 000 kr. 

Föredragandens ö1·erriigamlen 

Jag avser att i regeringens särskilda proposition om forskningspolitik i 

vår behandla vissa FoU-frågor på transportområdet. I avvaktan härpå bör 

anslaget till transportforskningsdelegationcn nu tas upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Tran.1por(fiJrsk-

11i11gsdelegatio11e11 för budgetåret 1984/85 anvisa ett rescrvations

anslag på 18418000 kr. 

I 16. Kollektivtrafikberedningen 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3489000 

3489000 

Kollektivtrafikberedningen ( KTB) tillkom år 1979 till följd av riksdagens 

trafikpolitiska beslut (prop. 1978/79:99, TU 1978179:18, rskr 1978/79:419). 

KTB är ett parlamentariskt sammansatt organ med uppgift att stimulera 

praktiskt inriktad utveckling på kollektivtrafikområdet. KTB initierar och 
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medverkar sålunda i praktiska försök med nya och mer utvecklade planc

ringsmetoder. förbättrad samordning av olika kollektiva trafikformer. för

bättrad trafikantinformation och en förbättrad anpassning av väg- och 

gatunätet till kollektivtrafikens behov. Projekten genomförs i nära samar

bete mellan KTB, trafik- och transportmedelsförctag, kommuner. länshu

vudmän. forskare och konsulter. 

Genom den ekonomisk-politiska propositionen (prop. 1982/83:50, TU 

1982/83:6, rskr 1982/83: i 10) har KTB fått vidgade uppgifter och ökade 

resurser. Det medför att KTB nu även kan bidra till merkostnaderna för 

investeringar i främst ny teknik inom områdena fasta anläggningar, fordon 

och fordonskomponenter och beställnings-, lednings- samt informations

centraler. KTB disponerar för detta ändamål ett reservationsanslag av 40 

milj. kr. 

KTB:s w1slag.\jramstiil/11i11g 

KTB:s verksamhet har successivt breddats. Antalet projekt har årligen 

fördubblats och uppgår nu till ett 60-tal. KTB:s arbetsplan för åren 1983-

1985 innehåller projekt inom följande sex omraden: 

- övcrgrip<'nde projekt 

- planering. samordning och ledning av olika trafikformer 

- trafikantinformation och marknadsföring 

- vägar och övriga anläggningar 

- fordon och fordonskomponenter 

- ekonomi och finansiering 

Tyngdpunkten i verksamheten har hittills legat inom verksamhetsområ

det planering. samordning och ledning av kollektivtrafiken. För budgetåret 

1984/85 har KTB i sin anslagsframställning förutsett en ökad satsning på 

bl. a. utveckling av fordon och fordonskomponenter. Det har enligt KTB 

visat sig finnas ett stort intresse hos trafikföretagen och industrin för att 

tillsammans med KTB genomföra projekt med denna inriktning. Ökade 

insatser planeras också för att medverka till att de nya metoder och den 

nya teknik som prövats i tidigare projekt och som nu börjar slutföras sprids 

till andra trafikföretag och kommuner. 

KTB:s verksamhetsområde har vidgats genom två tilläggsdirektiv. Detta 

har enligt KTB förbättrat möjligheterna att i olika projekt behandla kollek

tivtrafiksystemet i sin helhet. Enligt KTB:s mening har det dock visat sig 

att det finns ytterligare möjligheter till samverkan och effektivisering inom 

de områden länshuvudmännen har ansvar för, men som hittills inte be

handlats i KTB:s verksamhet. Det gäller bland annat den länsöverskri

dande "regionala" trafiken och samverkan mellan lokal, regional och 

interregional trafik. Såväl samordnad planering som samordnade termina

ler och fragor rörande valet av transportmedel samt utveckling och stan

dardisering av fordon kommer in här. KTB anser att det inom beredning

ens nuvarande direktiv finns möjlighet genom en vidgad tolkning att i 

fortsättningen iiven behandla dessa frågor. 
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Niir det giiller medel för verksamheten niista budgetår hedömer KTB att 

Jet finns ett stort behov av utökade insaher. Med hiinsyn till den ekono

miska situ~itionen hegrilnsar KTB ändfi sitt förslag till 3,5 milj. kr. exkl. 

kompensation för pris- m:h löneökningar. 

Vad giiller det reservationsanslag pii 40 milj. kr. som KTB erhållit för 

investeringar i friimst ny teknik på kollektivtrafikomrädet bedöms att 

anvisade medel kommer att riicka iiven för verksamheten under hudgetäret 

1984/85. 

FiirC'llraga11de11.1· 1! 1 ·en ·iigi111de11 

Jag avser att i regeringens siirskilda proposition om forskningspolitik i 

viir behandla vissa FoU-frågor pii transportområdet. I avvaktan härpå bör 

anslaget till kollektivtrafikberedningen nu tas upp med oförändrat belopp. 

Med hiinvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att, i avvaktan på siirskild proposition i iimnet. till Kollek1irtrafik

hert'tl11i11ge11 för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag 

pä 3 489000 kr. 

I 17. Viss internationell verksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4001025 

3370000 

3635000 

Frän anslaget betalas resor, medlemsavgifter och bidrag till vissa inter

nationella sammanslutningar. 

I. Internationella föreningen 
för fdgor rörande viig
viiscndet IPIARC) m.m. 

, Förhandlingar rörande luft
farten 

3. Förenta Nationernas ekono-
miska kommission för Europa ( EC EJ 

4. Europeiska transportminis
terkonferenscn ICEMTl 

5. lnternationellajiirnviigs
fördragen ICIM-CIVJ 

6. Vissa förhandlingar rörande 
viigtransporter 

7. Internationellt samarbete 
rörande sjöfarten samt 
Internationella sjöforts
organisationen (!MOJ 

8. Diverse internationell verk
samhet 

Summa kr. 

Anvisat 
1983/84 

60000 

300000 

225 000 

50000 

150000 

2 300000 

35000 

3370000 

B.:riiknaJ iindring 
1984/85 

25000 

25000 

- 5000 

-25 000 

180000 

65000 

265000 
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f ·örnlr11ga 11dc11.1 ii1 ·en ·iig1111dc11 

Anslagsposterna behöver i regel räknas urp på grund av kostnadsut

vecklingen. I anslagsposten 7. ingtir även bidrag till det västeuropeiska 

samarbetet angående hamnstatskontroll. I anslagsrosten 8. ingfir bl. a. 

kostnader för visst internationellt trafiksäkerhetsarhete. vissa telc- och 

satellitfrågor samt förhandlingsmöten med EG. 

Jag hemställer att n~geringen föreslår riksdagen 

att till \liu i11t('matio11ell 1wkwmhet för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag på 3 635 000 kr. 

I 18. Kostnader för visst \'ärderingsförfarande 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

0 

I 000 

I 000 

Från anslaget betalas kostnaderna för buss- och taxiviin.leringsnämn

dens verksamhet. Nämnden prövar frågor om inlösen av trafikrörelser 

enligt yrkestrafiklagen ( 1979:559J. 

Nämnden besti\.r av tre ledamöter med ersättare som utses av regering

en. Nämndens kostnader förskotteras av staten och belastar slutligt den 

som förvärvar tillståndet genom utdebitering efter varje viirdering. TPR 

svarar för nämndens kanslifunktion och rekvirerar medel från kammarkol

legiet som har disponsitionsrätten till anslaget. 

TPR:s anslag.1:fi·amstiil/11inJ! 

TPR förordar att anslagsbeloppet under nästa budgetår förblir oföränd

rat med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Föredragandens ii1·erviiga11clen 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader får l'isst 1·iirdering.\(ii1famnde för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. 

13 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 8 
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Särskilda frågor 

A. MIL,JÖSAKRA KUSTTANKFARTYG 

I prop. 1980/81: 119. bilaga 2 om miljösäkrare sjötransporter föreslog 

föredraganden att ett siirskilt avgiftssystem skull_e införas som stimulerade 

anviindningen av miljösiikrare fartyg i farvalten som iir särskilt kiinsliga 

fr{in miljösynpunkt. Avgiftssystemet skulle enligt förslaget åtminstone till 

en början hegriinsas till att giilla Viinern-Göta iilv. Miilaren och Stock

holms skiirgf1rd. Som riktpunkter för avgiftsnivån och ikraftträdandet för

ordades 2 kr. per ton respektive den I januari 1982. I propositionen 

aviserades ett uppdrag till sjöfartsverket alt utarheta förslag till utformning 

av avgiftssystemet och vidare förslag till kriterier som hör giilla för befriel

se från siirskild avgift. 

Riksdagen anslöt sig till i"öredragandens uppfattning att utvecklingen 

mot miljösiikrare fartyg bör främjas och att det förordade avgiftssystemet 

införs !TU 1980/81 :31. rskr 422). Riksdagen betonade samtidigt i sitt beslut 

att en framtida avgift inte för medföra en snedvridning av konkurrensför

hi\llandcna mellan fartygs- och landtransporter. Riksdagen beslutade vi

dare att senarcliigga tidpunkten för ikrartträdandet till den 1 juli 1984. 

Regeringen uppdrog den 8 oktober 1981 åt sjöfarts verket att utarbeta ett 

förslag till avgiftssystem med de förutsiittningar som angavs i riksdagsbe

slutet. Sjöfartsverket har redovisat sitt uppdrag i en skrivelse den 13 

oktober 1983. Den uppfattning verket redovisar i skrivelsen är att utarbe

tandet av förslag till avgiftssystem bör anstå tills vidare. Verket hänvisar 

till andra {1tgi"11"der som bedöms tjiina samma syfte. Det giillcr främst de nya 

lotspliktsbestämmelserna som triidde i kraft den I januari 1983. Enligt 

verkets föreskrifter giiller skyldighet att anlita lots för lastade tankfartyg 

med en brultodriiktighet av 800 eller tler enheter inom Landsorts, Stock

hulms/Furusunds samt Miilarens lotsplatser. För Trollhätte kanal och Vä

nern giiller en generell lotsplikt för fartyg med en dödvikt som överstiger 

800 ton eller en total liingd pi'1 60 m eller ett djupgf1ende på 4.2 meter. 

Den hehovsanpassning som kiinnetecknar det nya lotspliktssystemet 

sker till väsentlig del genom dispensgivning. Undantag från lotsplikten 

grundas pi'1 en säkerhetsmiissig prövning. varvid fartygets konstruktion 

och utrustning samt befälhavarens kunskaper om farleden och i svenska 

sprf1ket bedöms. Vidare kan befälhavare på svenskt torrlastfartyg medges 

särskilt undantag från lotsplikten i alla eller vissa farleder. Denna regel 

omfattar generellt inte tankfartyg men inkluderar oljetankfartyg med dub

bel botten under samtliga lasttankar. Sjöfartsverket anser att det ti!Wm

pade lotspliktssystemet för oljelastade tankfartyg har samma innebörd och 

syfte som den särskilda avgiften. Lotspliktsreglerna är enligt verket utfor

made s?1 att de avses gynna användningen av miljösäkrare fartyg. oavsett 
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om denna effekt nås till följd av fartygets konstruktion eller val av befälha

vare. Verket erinrar vidare om att särskilda trafikföreskrifter meddelats för· 

Stockholms och Mälarens/Landsorts trafikinformationsområden. För far

tyg med en bruttodräktighet över 300 eller med en längd över 50 meter 

föreskrivs bl. a. anmälningsplikt till trafikinformationscentral vid ankoms

ten till trafikområdet och en fortlöpande rapportering av fartygets ·färd 

genom området. Liknande regler gäller för Vänern och Trollhätte_ kanal. 

Med utgångspunkt i det aktuella fartygsbeståndet och i förändringar i det 

som kan överblickas skulle enligt verket praktiskt taget alla fartyg som 

trafikerar Stockholms skärgård. Mälaren och Vänern med olja drabbas av 

den siirskilda avgiften. Dessa kusttankers arbetar för närvarande under 

stora ekonomiska svårigheter. Uppenbar risk föreligger enligt verket att en 

ytterligare avgiftsbeläggning skulle kunna resultera i att de relativt säkra 

oljetransporterna till sjöss inom berörda områden i allt större utsträckning 

överflyttades till järnväg eller landsväg. Detta skulle enligt verket kunna 

bli ett hii.rt slag för den ännu kvarvarande svenska kustfarten med konse

kvenser beträffande sysselsättning för svenska ~jömän, försämrad bered

skap m. m. 

Fiiredraw1nde11s överviiga11den 

I statsmakternas beslut våren 1981 beträffande miljösäkra kusttankfar

tyg var det primära syftet att stimulera användningen av miljösäkrare 

fartyg i farvatten som är svårnavigerade och särskilt känsliga från miljö

synpunkt. I detta syfte skulle fartyg som uppfyller högre ställda krav på 

miljösiikerhet premieras. Det Littalades samtidigt i propositionen att avsik

ten inte var all för svenskt vidkommande utveckla en särskild fartygstyp 

som saknade förankring i internationella krav. En viktig grund för beslutet 

var samtidigt den vid den tidpunkten konstaterade spontana utvecklingen 

mot anskaffning av miljösäkrare tanktonnage.· 

I det urpdrag till sjöfartsverket som föredraganden aviserade i proposi

tionen gavs ett utrymme för verket att vid utformningen av avgiftssystemet 

beakta regionala förhållanden bl. a. i fråga om sjöfartens konkurrensförut

siittningar och tillgången på miljösäkrare tonnage. Riksdagen betonade 

ytterligare konkurrensaspekten genom sitt beslut att senarelägga ikraftträ

dandet till den I juli 1984 och genom sitt uttalande att en framtida avgift 

inte får medföra en snedvridning av konkurrensen mellan fartygs- och 

landtransporter. 

Som framgår av sjöfartsverkets redovisning skulle en särskild avgift med 

utgångspunkt i befintligt tonnage praktiskt drabba alla fartyg som trafi

kerar de farvatten som berörs av avgiften. Av bl. a. lånenämndens för den 

mindre skeppsfarten anslagsframställningar har vidare framgått att de in

vesteringar som gjorts i fartyg i allt väsentligt gällt inköp av andrahands

tonnage. Sedan riksdagen år 198 I tog ställning till förslaget om miljösäkra · 

kusttankfartyg har statsmakterna beroende på sjöfartsnäringens akuta svå-
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righeter gått in med särskilda stöd insatser för att över huvud kunna trygga 

överlevnaden hos många rederier. Sedan våren 1981 har vidare frågor som 

gäller konkurrensneutraliteten mellan olika transportmedel rönt ett ökat 

intresse. Som framgår av min redovisning i förra årets budgetproposition 

bedrivs ett översynsarbete inom departementet för att analysera effekterna 

av nuvarande kostnadsansvar och avgiftssystem för olika transporttjäns

ter. Avsikten med arbetet är att utvärdera ifall konkurrenssnedvridning 

mellan trafikgrenarna föreligger och vilka åtgärder som i så fall är påkal

lade. 

Utifrån de förutsättningar som f. n. gäller för sjöfartsnäringen generellt 

och för oljetrafiken i de aktuella farvattnen anser sjöfartsverket att den 

särskilda miljöavgiften innebär en uppenbar risk för konkurrenssnedvrid

ning till sjötransporternas nackdel. Eftersom riksdagen särskilt betonat att 

avgiftssystemet inte fi\r medföra en snedvridning av konkurrensförhållan

dena mellan fartygs- och landtransporter och att enligt min mening en 

sådan överllyttning dessutom inte innebär miljösäkrare transporter anser 

jag att den särskilda avgiften inte bör införas från den I juli 1984. Som 

sjöfartsverket framhåller i sin skrivelse tillglidoser det nu tillämpade be

hovsanpassade lotspliktssystemet samma syfte som den särskilda avgiften 

när det gäller att premiera miljösäkrare fartyg. Sjöfartsverket avser att 

noga följa upp effekterna av de åtgärder som hittills vidtagits och vid behov 

återkomma till regeringen med förslag till avgiftssystem. 

Mitt förslag är därför att den. särskilda avgiften inte införs. Det bör 

ankomma på regeringen att vid behov återkomma till riksdagen i ärendet. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att sjöfartsverket i en särskild skri

velse den 30 december 1982 rapporterat sin undersökning om bärgningsre

surser i Östersjön. Även det uppdraget aviserades i propositionen om 

miljösäkrare sjötransporter. 

Verket konstaterar att det finns bärgningsresurser tillgängliga genom 

biirgningsföretag med verksamhet lokaliserad till Sverige. Det finns vidare 

enligt verket inte behov av särskilda avtal eller ekonomiska garantier för 

att behiJlla bärgningsresurser i Östersjön. Verket redovisar vidare att man 

avser att särskilt studera hur man genom en samordnad planering beträf

fande användningen av bogserbåtar som finns i svenska hamnar kan för

bättra beredskapen vid vissa snabba ingripanden. Jag kan konstatera att 

sjöfartsverkets rapport inte kräver någon åtgärd från regeringens sida. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag 

att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört 

om en särskild avgift för att stimulera användningen av miljösäk

rare kusttankfartyg. 
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B. HAMNFRÅGOR 

Allmänt 

Vid mitten av 1960-talet inleddes en period med omfallandl: strukturför

ändringar inom sjöfart och hamnviisendl:. fram till dess hadl: fartygskon

struktioner och hanteringsteknik förändrats endast gradvis och för~indring

arna hade inte haft någon avgörande påverkan på hamnstruktLiren. De 

flesta transoceana linjerederier som trafikerade Norden anlöpte fortfaran

de vid mitten av 1960-talct ett stort antal hamnar för lastning och lossning. 

Närtrafiken, dvs. trafiken pa Europa. upprätthölls i rl:gel med sm:°1 konven

tionella fartyg. Järnvägs- och lastbilstransporterna till och fr<'m kontinenten 

hade fram till denna tid en relativt blygsam omfattning. 

Sedan mitten av 1960-talet har det skett en snabh ut veckling och foriind

ring av de utrikes transporterna. Den transuceana linjtsjöfarten har känne

tecknats av en strävan att uppnå stordriftsfördelar i fartyg, godshantering 

och hamnanläggningar, vilket bl. a. har medfört en långtgaende kom:entra

tion av hamnanlöpen. I närtrafiken har den priiglats av en kraftig ökning av 

den direkta järnvägs- och lastbilstrafikcn till och från kontinenten. vilket 

bl. a. medfört en betydligt snabbare ökning av färjetrafiken än av fartygs

trafiken i övrigt. 

Utvecklingen på sjöfartssidan har pfiverkat hamnviisendcts struktur. 

Verksamheten i olika hamnar har alltmer specialiserats. upptagningsområ

dena har blivit större. samtidigt som konkurrensen om godset har skärpts. 

Valet av hamn avgörs numera i högre grad än tidigare p<°1 basis av den 

service en hamn kan erbjuda 3narare iin på avståndet mellan hamn och 

exportör/importör. Hamnarnas Hige och anknytning till de regionala och 

interregionala väg- och jiirnviigssystemen får i det sammanhanget allt 

större betydelse. Därigenom har ut vecklingen inom lamltransportsektorn 

och de snabbt växande hanterings- och terminalkostna<lcrna samt utform

ningen av rederiernas trafikuppläggning bidragit till att ge vissa hamnar en 

mer fördelaktig utveckling iin andra. 

En tidigare i huvudsak lokal konkurrens mellan hamnarna har således 

successivt ersatts med en konkurrens som iir regional eller nationell och i 

vissa fall internationell. Detta förhi'tll<tnde stiillcr betydligt större krav än 

tidigare på bl. a. hamnligare och transportföretag vad giillcr överblick och 

förmåga till långsiktiga bedömningar av de generella utvecklingsförloppen 

inom hamn- och sjöfartsnäringen. Det är diirvid naturligt att m~mga hamn

ägare, stiillda inför en långtifrån klar utvccklingsbild. tvekar inför nyinves

teringar respektive inte accepterar all deras hamn får en förändra<.! funk

tion. 

Det har dock inte sällan hänt an hamnägare i hopp om att framgångsrikt 

kunna delta i konkurrensen har investerat stora belopp i utbyggnad och 

modernisering av sin hamn samti<ligt-som konkurreran<le hamniigare rea

gerat på liknande siitt. Följden har då ofta blivit en total överkapacitet, där 

14 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. JJi/11g11 X 
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den enskilde hamniig<1rens möjligheter att attrahera gods och tilliimpa 

laX(1r och avgifter som gcr kostnadstäckning är begränsade. Effekten av 

detta har i sin tur blivit all mt111ga hamnar inte iir självbiirande utan att 

kommunerna fiir tillskjuta skattcmedel i driftsunderstöd. 

Det1~1 utvecklingsförlopp. som under den senare delen av 1960-talct var 

mest pfitagligt i frf1ga om hamnanläggningar för modern styckegodshante

ring, synes under senare ilr ockst1 avse anliiggningar för mass- och parti

gods. De ekonomiska problemen i hamnviiscnde·t. har accentuerats genom 

all vissa stuverier drabbats av ekonomiska sv[iright:ter och bristande möj

ligheter all finansiaa eri"on.lcrliga investeringar. I ökad utsträckning har 

också kommunerna förviirvat aktier och i en del fall övertagit ett domine

ramk inflytande i stuveribolagen. 

De beskrivna förhällandena har sedan lång tid tillbaka gjort dt:t naturligt 

att söka uppi1t1 en bättre samordning av hamn verksamheten och av utbygg

naderna av svenska hamnar. De aktuella frågestiilfningarna har bl. a. varit 

förem[il för olika statliga utredningar och Je har iivcn bt:hanJlats i riksda

gen. 

Ham11pill11eri111-: 

Frågan om en övergripande hamnplanering och därmed förenad statlig 

styrning av hamnviisendet behandlades av riksdagen iir 1979 i samband 

med riksdagens ställningstagande till prop. 1978/79:99 om en ny trafikpoli

tik (TU: 18. rskr 419). 

Enligt propositionen borde tillskapandet av en övergripande hamnpla

nering och diirmcd sammanhängande faktasammanstilllningar och fram

tidsbedömningar väsentligt förbättra de olika hamniigarnas beslutssitua

tion. Därmed borde enligt föredraganden även en i vissa fall önskviird 

samordning av de ekonomiska förhållandena mellan hamnar inom samma 

område främjas. 

I propositionen betonades ockst1 all en övergripande hamnplancring 

skulle underliitta den samordning som m;lste ske mellan hamnutbyggnadcr 

och de investeringar som görs i andra delar av trafiksektorn. si'1som viigar. 

järnvägar och andra terminalanliiggningar. Vidare framhölls att en vidgad 

hamnplanering skapar bättre förutsiittningar för en samordning av investe

ringarna inom hamnsektorn med den övriga samhällsplaneringen, l. ex. 

den fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen. 

I fråga om tillvägagångssättet vid planeringen förordades i propositionen 

att en samordning borde ske av den planering som bedrivs på lokal. 

regional och nationell nivä. I anslutning härtill underströks vikten av all 

kommunerna tar aktiv del i planeringen. I sammanhanget erinrades om de 

riktlinjer som regeringen den 14 december 1978 meddelat länsstyrelserna 

angående en kartläggning av hamnförhållanden i respektive region. 

I propositionen föreslogs att sjöfarts verket skulle handha planeringen på 

nationell nivti och för landets hamnar utarbeta en perspektivplan. grundad 
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på bl. a. det av länsstyrelserna insamlade materialet. Enligt förslaget 

borde. för att siikcrstiilla dels att sjöfartsvcrket tillförs erforderlig kompe

tens i hamnfrågor. dels att olika intressen blir tillgodosedda i planeringen. 

ett siirskilt samarbetsorgan knytas till verket. 

För att planeringsarbetet skall kunna ske på ett meningsfullt och fram

synt siitt föreslogs vidare i propositionen att ägare till såväl allmiinna som 

enskilda hamnar skulle f1Higgas att i'1rligen informera sjöfartsverket och 

respektive länsstyrelse om sina investeringsplaner genom att siinda in en 

förteckning över de in\'esteringsobjekt som avses att utföras under den 

niirmaste femårsperio_den. 

för att siikcrställa samhiillcts innytande föreslogs i propositionen att 

några väsentliga utbyggnader i hamnarna inte skulle ffi göras förriin sjö

fartsvcrket avgivit utlt1tandc om deras liimplighet frfrn samhiillelig syn

punkt. Denna ordning skulle enligt förslaget giilla för projekt uppg{lende till 

minst 15 milj. kr. I frt1ga om projekt mellan 2 och 1.5 milj. kr. innebar 

förslaget krav på redovisning av planerna för sjöfartsvcrket. Pi'1 grundval 

härav skulle verket besluta om vilka investeringar i niimnda kostnadsinter

vall som skulle bli fi.iremfil för utlföandc. 

Riksdagen delade föredragandens uppfattning om behovet av en övergri

pande hamn planering och om viirdet av en perspektivplan för utvecklingen 

av hamnsystemet. bl. a. som ledning för olika hamntigare. Riksdagen god

tog också förslaget om att sjöfartsverket hör vara den myndighet som 

handhar den övergripande planeringen på nationell nivf1 och att ett samar

betsorgan biir knytas till verket. 

Niir det giiller de i propositionen föreslagna reglerna - och diirpr1 grun

dat lagförslag - för information. anmiilan och utlåtande om planerade 

. hamninvesteringar kunde riksdagen emellertid på viisentliga punkter inte 

godta regeringens förslag. Riksdagen fann sfdedes att den föreslagna av

gränsningen av de investeringar varom anmälan enligt förslaget skulle 

göras var alltför vid. Anmiilan till sjöfartsverket borde enligt riksdagens 

mening krävas bara för hamninvesteringar som i väsentlig grad påverkar 

hamnarnas struktur eller som r<'i ett avgörande siitt p;lverkar förutsiittning

arm1 för övriga trafikinvesteringar. Vidare uttryckte riksdagen t veksamhct 

till om det över huvud taget borde kriivas anmiilan annat iin för investering

ar i fasta anläggningar. Riksdagen ansf1g ockst1 att de föreslagna belorps

gränserna för informations- och anmiilningsskyldighet var för snävt till

tagna och att den föreslagna utformningen av reglerna medförde risk för att 

en onödig byråkrati vid handläggningen av hamninvesteringsiirendena 

kunde uppstå. 

Med hänsyn till att hamniigarnas rörelsefrihet inte mer än nödviindigt 

skall inskränkas genom införandet av ett utlåtandeinstitut, ansåg riksdagen 

vidare att en kort tidsfrist borde sättas, inom vilken sjöfartsverkct normalt 

bör avge sitt utlåtande. Om utlåtande av något skiil inte avgetts inom denna 

tid borde det. enligt riksdagens mening. stå hamniigaren eller annan berörd 

fritt att utan hinder hiirav fullfölja sina investeringsrlaner. 
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Med hiinvisning hiirtill återförvisade riksdagen regeringens förslag till 

handliiggningsordning och förslag till lag om hamninvesteringar med hem

stiillan om en överarhetning. 

Fd1gan om en statlig styrning av hamnviisendet hchandladcs sedan i 

rror. 1979/80: 166 om sjöfartspolitiken m. m. Föredraganden avlämnade 

diirvid inga förslag men erinrade om att sjöfartsverket d;°1 hade fått rege

ringens uprdrag att utarbeta en rersrektivplan för hamnväsendet. Plane

ringsarhetet vid sjöfarts verket borde enligt föredragandens mening avvak

tas. 

Under senhösten 1980 avl~imnade sjöfarts verket sin rapport till regering

en. I planen pekar sjöfartsverket ut 23 bashamnar. Sjöfartsverket menar 

att dessa bashamnar iir tillfyllest för att klara utrikeshandeln. svara för 

energiförsöi:iningen och tillgodose regionala behov av nära tillgtrng till 

hamnkapacitet. Verket menar att dessa bi1shamnar bör vara stommen i 

hamn systemet och all de statliga insatserna i farleder och farledsservice i 
första hand bör rrioriteras mot dessa hamnar. 

I rapporten uttalar sjöfartsverket mycket kla11 att man inte ser m01got 

behov av att införa några nya styrmedel inom hamnviisendet utan rekar i 

stiillet på de styrmedel som verket förfogar över i form av åtgärder inom 

farledssystemet. 

Sjöfartsverkets rapport har varit föremål för remissbehandling. Flertalet 

remissinstanser instämmer i de synrunkter som framförs i sjöfartsverkets 

rapport och llvvisar ytterligare styrmedel. 

Hamnfrågor behandllldes också av niirsjöfartsutredningen (SOU 

1981: 103) Sjöfartens roll i trafikpolitiken. Utredningen llVråder från statligt 

engllgemang i hamnviisendet och menllr att de kommunala huvudmännen 

- liksom hittills - bör bära det ekonomiska ansvaret för hamnarna. 

Föredra!fandens iiven•ii!fanden 

Såväl sjöfartsverkets rapport som yttrandena över denna har klart givit 

vid handen att de tidigare tankarna om någon form av tvingande statlig 

styrning av hamninvesteringar nu bör överges. Också omsorgen om den 

kommunala självbestämmllnderätten motiverar enligt min mening en sådan 

inställning från stlltens sidll. Hamniigaren. som har det ekonomiska ansvll

ret for sin hamn. bör också ha rätten att så ltmgt som möjligt själv bestäm

ma över hamnens verksamhet och inriktning. 

Däremot anser jag det vara befogat att staten mera aktivt verkar för att 

skapa förutsättningar för en samordnad hamnplanering. Inte minst angelä

gen är en förbättrad hamnplanering på regional bllsis. För att underlätta en 

bättre samordning llV hamninvesteringarna - i första hand på regionlll 

nivå - bör ett planeringsundcrlllg tas fram av sjöfarts verket. Tanken är att 

hamnägare som står i begrepp att göra investeringar skall kunna få ta del av 

ett för helll landet gemensamt underlagsmaterial och också kunna få råd. 

Enligt min mening är del lämpligt att sjöfartsverket och det till verket 
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knutna hamnrådet tar ansvar för uppgiften att fortlöpande ajourhålla för 

hamnväscndct relevant utrednings- och faktamaterial. Det kant. ex. gälla· 

handels- och trafikprognost:r. aktuell utveckling i fråga om hantcringstck

nik och fartygsteknik. lagstiftning etc. I sammanhanget kan jag erinra om 

att sjöfartsverket nyligen genomfört en enkät bland hamnarna som syftar 

till att ge verket ett akmcllt underlagsmaterial. 

Jag anser det inte meningsfullt att alltför mycket formalisera relationerna 

mellan hamnarna och sjöfartsvcrket. Det ligger i sakens natur att samarbe

tet i allt väsentligt m{1ste grundas pf1 frivillighet och ömsesidigt förtroende. 

Den beskrivna ordningen fungerar i viss mån redan nu och den kan 

utvecklas ytterligare inom ramen för det tillägg i sin instruktion som 

sjöfartsverket erhöll år 1971. Innebörden av denna är att verket skall följa 

utvecklingen och vid behov stå till förfogande för samråd och konsultation 

i fråga om den lämpliga hanteringen och bedömningen från mer övergri

pande synpunkter av aktuella lokaliserings- och utbyggnadsprojekt inom 

hamnväsendet. Enligt sin instruktion kan verket också ta initiativ till 

sådant samråd. 
Med hänvisning till min redovisning hemställer jag 

att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har 

anfört. 

C. ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Trnfikpolitiska utgångspunkter 

För att vårt samhälle skall kunna fungera väl och utvecklas vidare krävs 

att människors resbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande siitt. Den 

hittillsvarande utvecklingen visar på att transportbehoven fortlöpande 

ökar. Den restyp som ökar mest är arbetsresor. Det beror bl. a. på ökad 

förvärvsfrekvens hos kvinnor och att det blivit allt mer vanligt att bo i en 

kommun och arbeta i en annan. Det har därmed också blivit nödvändigt 

med ett regionalt samarbete för att klara kollektivtrafiken. 

Det finns inget som tyder på att arbetsresorna skulle minska. Näringsli

vets omstrukturering bidrar till att avstånden mellan bostad och arbets

plats ökar för många människor. Med hänsyn till att arbetsresorna ofta är 

dimensionerande för investeringarna i trafikanläggningarna och för driften 

av kollektivtrafiken har de också en stor samhällsekonomisk betydelse. 

Även om arbetsresorna är betydelsefulla måste hänsyn också tas till 

serviceresorna. Detta gäller inte minst i glesbygden för alla dem som inte 

har tillgång till egen bil. Många skäl talar således för att behovet av 

kollektivtrafik kommer att öka under 1980-talet och att det därför behövs 

en handlingsberedskap för en utbyggd kollektivtrafik. Inte minst inom 

storstadsområdena krävs omfattande investeringar för att klara av detta. 
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Enligt min mening är det därför angeläget med en fortsatt satsning pf1 

kollektivtrafiken. För detta talar sf1väl miljö-. energi-. resursanvändnings

ochjiimställdhetsmftl. Också ekonomiska skäl motiverar en utbyggnad och 

förnyelse av kollektivtrafiken. 

Samtidigt är det nödvändigt att konstatera att den traditionella kollektiv

trafiken inte under överskådlig tid kommer att kunna fylla alla väsentliga 

transportbehov. Bilen har många fördelar och utgör för mfmga miinniskor 

det biista transportalternativet. För en del - särskilt i glesbygderna - står 

heller inga andra alternativ till buds. Men även privatbilar kan anviindas på 

ett effektivare sätt än nu bl. a. genom en ökad samåkning. Där trafikunder

laget är litet kan också bilen tas i kollektivtrafikens tjänst genom att taxi 

och skolskjutsverksamheten samordnas med den vanliga linje- eller kom

plctteringstrafiken. 

En anstriingd ekonomi för stat. landsting och kommuner kan leda till 

krav på nedskärningar iiven på trafikområdet. Men människorna har än 

större behov av att resa kollektivt om samhällsekonomin inte utvecklas i 

snabb takt. En otillräcklig satsning på kollektivtrafiken leder därför inte i 

första hand till ett minskat resande utan till en ökad bilism. Eftersom 

kollektivt fikande i många fall är effektivt från resursanviindningssyn

punkt. är åtgiirdcr som bidrar till ett ökat kollektivresande diirför mycket 

angelägna. 

Aven om landet befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge iir det nödvän

digt att fortsätta framtidsbyggandct. Kollektivtrafiken är ett av de områden 

som vi inte har råd att eftersiitta. Därför måste inriktni'lgen vara att få till 

stånd en effektivisering av kollektivtrafiken genom bättre utnyttjande av 

befintliga resurser. 

Det allmänna kommer i framtiden inte att ha råd att bygga upp parallella 

trafiksystem. Därför är trafiken ett av de omrf1den dtir det är nödvändigt 

med planering. De medel som står till förfogande för trafikinvesteringar 

måste användas med stor omsorg. Mot den bakgrunden är det nödviindigt 

att samhällsorgan som har uppgifter på trafikområdet samarbetar. Bl. a. iir 

det viktigt med en samsUimmighet mellan landsting. kommuner och stat

liga organ. 

Staten främjar kollektivtrafikens utveckling genom en rad åtgärder. För 

att trygga en grundläggande trafikförsörjning i landets olika delar lämnas 

statsbidrag. Genom bidragets planeringsanknytning har en uppbyggnad av 

ratiönella trafiklösningar friimjats. För att iltjämna rcsevillkoren för olika 

grupper i samhället ger staten vidare bidrag till färdtjänst och riksfärd

tjänst. Vidare medger det statliga bidragsystemet för väg- och gatuhållning 

att bidrag lämnas till vissa kollektivtrafikinvcsteringar. 

Staten ger också bidrag till forskning och utveckling. Detta stöd har 

traditionellt inriktats på grundforskning och framtagande av ny teknik på 

området. Efter regeringens förslag i den ekonomisk-politiska propositio

nen 1982 har dock detta stöd byggts ut <prop. 1982/!0:50. TU 1982/8):61 
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rskr 1982/83:110). Kollektivtrafikberedningen (KTB) fick därmed 40 milj. 

kr. för att stimulera till investeringar i framför allt ny eller mer utvecklad 

teknik på kollektivtrafikområdet. Det kan gälla beställnings-. lednings- och 

informationscentraler liksom fasta anläggningar samt fordon och fordons

komponenter för den kollektiva trafiken. Staten medverkar därmed till att 

begränsa det risktagande som trafikföretag. länshuvudmän. kommuner 

och tillverkare utsätter sig för när de genomför praktiska försök. Ett anna1 

viktigt syfte med detta anslag är all främja trafiklösningar som förbättrar 

effektiviteten. Det nya stödet har rönt ett stort inlresse och KTB har på 

kort tid fått igång ett stort antal projekt. Härvid har det bl. a. visat sig att 

svenska företag är i stort behov av s. k. referensobjekt i Sverige för att 

kunna öka sin försiiljning utomlands. 

När det giiller den lokala och regionala kollektivtrafiken kan allmänt 

konstateras att samhällsekonomiska lösningar främjas om trafikbesluten 

fattas av dem som har det ekonomiska och politiska ansvaret för trafiken. 

Detta betyder vad gäller lokal och regional trafik att statens åtgiirder i 

princip bör begränsas till att ange allmänna förutsätlningar och ramar 

medan länshuvudmännen bör svara för de egentliga trafikbesluten. dvs. 

beslut om nlir, var. hur och till vilket pris kolkktivtrafiken i länet skall 

upprätthållas. 

Med denna utg?rngspunkt har jag överviigt åtgLirder inom fyra områden, 

nämligen länshuvudmiinnens ansvarsområde. statsbidragsgivningen till in

vesteringar i kollektivtrafikanläggningar. statsbidragsgivningen till drift av 

kollektivtrafik samt statens granskning av trafikplaneringen. Jag har vid 

beredningen av dessa frågor haft överläggningar med länshuvudmännens 

och de lokala trafikföretagens centrala organ Svensku Lokahralikförening-

en. 

1. Länshuvudmännens ansvarsområde 

Ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken preciserades 

genom riksdagsbeslut 1978 (prop. 1977178:92. TU 1977/78:28. rskr 

1977/78:364). Bestämmelser härom finns i lagen ( 1978:438) om huvudman

naskap för viss kollektiv persontrafik. Beslutet innebar all inom en viss 

tidsrymd skulle i varje län finnas ett samordnat politiskt och ekonomisk! 

huvudmannaskap för den lokala och regionala kollektivtrafiken på väg. 

Innan liinshuvudmannareformen lriidde i kraft kiinnetecknades kollek

tivtrafiken av en splittrad bild. Busstrafiken sköttes i huvudsak av de 

enskilda trafikföretagen med stöd av trafiktillstfmd utfärdaue gcnom sta

tens försorg. Organistorisk samordning i större utstriickning fanns endast i 

storstadsomrftdena. Lönsamheten för htndsbygdslinjer var ofta svag med 

indragningar som följd. Samhiillets inflytande inskränkte sig i huvudsak till 

länsstyrelsernas utfärdanue av traliktillsti'rnd. prövning av turlistor o<.:h 

taxor samt bussbidragsnämndens förmedling av statsbidrag. Statsbidraget 

var dock kopplat till el! visst krav p[1 planering av traliken. 
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Efter genomförandet av reformen har bilden iindrats. Antakt reseniirer i 

kollektivtrafiken har ökat kraftigt vilket till stor del kan hänföras till 

länshuvudmannareformcns genomförande med bättre resursutnyttjande, 

utökad m:h samordnad trafik, lågprislinje med mtmadskort. satsning på 

inforrr,ation och marknadsföring, upprustning av terminaler m. m. De öka

de drivmeddspriserna har samtidigt verkat d~impande på bilismen. 

Resandeökningen i kollektivtrafiken de senaste åren har v<irit betydligt 

större än ökningen av trafikutbudet vilket innebär att beliiggningen har 

förbättrats. Trafikutbudet mätt i turantal har i sin tur ocks{i ökat mer än 

insatsen av fordon och personal vilket visar på att fordonsutnyttjandet 

förbättrats. Kollektivtrafiken har därmed blivit effektivare. Den ökade 

effektiviteten har dock inte kunnat uppväga de ökade kostnader som 

standardhöjningarna orsakat. Finansieringsfrågan har därmed allt mer 

kommit i förgrunden. 

Huvudmännens obligatoriska ansvarsområde iir enligt lagstiftningen be

gränsat till lokal och regional linjetrafik på väg. Flera länshuvudmän har 

dock självmant tagit pft sig ansvar också för kompletteringstrafik, skiir

gårdstrafik och vissjärnvägstralik. I många län har också ett nära samarbe

te utvecklats mellan skolskjutstrafiken och den reguljära kollektivtrafiken. 

För att anpassa lagstiftningen till dagens förhållande och för att stimulera 

till en fortsatt samverkan och därmed effektivare resursutnyttjande anser 

jag att tiden nu är mogen till all överväga en utvidgning av l~inshuvudmän

nens ansvarsområde till att i princip omfalta all lokal och regional kollek

tivtrafik i länen. 

När det gäller jiirnvägstrafik har riksdagen redan våren 1983 uttalat sig 

för ett vidgat ansvar för Hinshuvudmännen (prop. 1982/83: 100, hil. 8. 

TU: 15, rskr:293). Riksdagens beslut innebär att Hinshuvudmiinnen fr. o. m. 

den I juli 1985 får ansvaret för persontrafik på bandelar utanför riksnätel. 

För den trafiksvaga delen av riksnätet innebär riksdagsbeslutet vidare att 

huvudmännen får ansvaret för det trafikutbud som. efter särskilt regerings

beslut. avgränsas till att ime vara av interregional karaktär. 

Jag avser mot denna bakgrund i\terkomma i annat sammanhang rrn:d 

förslag till ändringar i lagen ( 1978:438) om huvudmannaskap för viss kol

lektiv persontrafik. 

Pä sikt kan det vidare öv.:rvägas att iiven färdtjänsten inordnas i huvud

miinnens trafikansvar. Utredningsarbete med praktiska försök inom delta 

onmide sker genom KTB:s och TFD:s försorg. 

2. Statsbidrag till in\'cstcringar i kollckti\'trafikanläggningar 

Möjligheterna all erhiilla statsbidrag till kollcktivtrafikanHiggningar har 

utökats under senare ilr. Ar 1982 beslutade· s:tlunda riksdagen om nya 

riktlinjer för statsbidragen till kommunal viig- och gatuht1llning (prop. 

l'JX 1/82: IJ.•. TU 1981/82:34. rskr 1981/82:373). Lksliimmelscrna ?1tcrtinns i 
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förordningen ( 1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhfillning m. rn. 

Dessa bestämmelser innebär ökade möjligheter för de kommuner som är 

väghållare enligt väglagen ( 1971 :948J. s. k. väghållande kommuner, samt 

Stockholms Hins landstingskommun att få bidrag till investeringar i kollek

tivtratikanliiggningar som alternativ till väginvesteringar. Är 1983 har riks

dagen vidare beslutat att staten skall stå för erforderliga kapitalkostnader 

om en länshuvudman vill behålla och utveckla persontrafiken på en pröv

ningsbana (prop. 1982/83: 100 bil. 8, TU 1982/83: 15. rskr 1982/83:293). 

Jag anser det viktigt att väganslagen används på dl samhällsekonomiskt 

rationellt sätt samt att vi får en bra balans mellan individuell och kollektiv 

trafik. Möjligheterna all anviinda viiganslagen till vissa kollektivtrafikin

vesteringar - där detta är samhälbekonomiskt effektivt - fyller därvid en· 

viktig funktion. Nuvarande regel system kan dock förbättras och jag anser 

all det finns skiil all överväga följande ändringar 

- all statsbidrag till kollektiv1rafikinvesteringar skall kunna lämnas även 

till länshuvudmännen. 

- att statsbidragen till investeringar i spårbunden kollektivtrafik höjs från 

50 '/·(. till 70 ljf. samt 

- att statsbidrag skall kunna lämnas även till vissa investeringar för kol

lektivtrafik pä SJ:s bannät. 

BidraRS/Jl"<J<'t! 11re11 

När det giiller bidragsprocenten behandlas f. n. investeringar i väg- resp. 

spi\.ranläggningar olika. För väg- och gatuanläggningar, även sådana som 

direkt avser kollektiv pcrsontralik. utgör s~1lunda biurag~prnccnten 70 pro

cent medan motsvarande andel för spåranläggningJr för lokal kollekliv 

persontrafik som tillgodoser ett allmiint kommunikationshehov är 50 pro

cent. Förklaringen till den liigre bidragsandelcn iir enligt ribdagsbeslutel 

år 1982 att en s. k. kapitaliserad driftkostnad hedömdes ingi1 i kapitalkost

naderna för spi1ranläggningar. Bidrag som utgar från viiganslagen kan som 

bekanl endasl avse infraslrukturen och inle drilic:n av trafiken. 

Den nyssniimnda kapitaliserade driftkostnaden torde dock knappast. 

vara av den omfattningen. Nuvarande regelsystem innehiir st.ledes att 

investeringar i spårtrafikanlliggningar missgynnas. Jag anser att investe

ringar i spårtrafikanliiggningar samt viig- och gatuanbggningar maste kun

na ske p~i samma villklir. Jag förordar diirför att bidragsprocentcn for 

niimnda investeringar i spi'tranläggningar höjs l'riin 50 lill 70 procent. Redan 

i fördelningsplancn för aren 1984-1993 föreshis hyggande av lkra viktiga 

spilranläggningar. Det är viisentligt att iiven dessa omfattas av det nya 

bidragssystemet. Jag förordar därför att 70 procent bidrag tilliimpas for de 

spåranläggningar vars byggande p{1bö1jas efter den I januari 198.5. 

Med den av mig föreslagna hi.~jda hidragsprpccnten ökas foruhiiltningar

na att uppnå en samhällsekonomi'>kt god avviigning säviil mellan kollekliv 

och individuell trafik som mellan olika former av kolkktiva traliksy-,tem. 

15 Riksdag<"ll 198.?/!•j./. I .1·11111!. Nr /Oli. Hilag11 8 
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En sådan riktig avvägning uppnås genom den decentraliserade bcslutsonl

ning och den samhi:illsekonomiska utvärderingsmetodik som till;impas 

inom vägsektorn. 

Staten:. jiirm·iigars spåranläggningar 

Statsbidrag till investeringar i spåranli:iggningar för uteslutande lokal 

kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov 

kan med nuvarande regler lämnas till investeringar i spårvagnstrafik. tun

nelbanetrafik och egna järn vägssystem men däremot inte till anläggningar 

som hör till statens ji:irnvi:igars spåranläggningar eller som avser regional 

trafik. 

För investeringar pa bandclar som skall prövas gälkr - enligt riksda

gens beslut år 1983 - all staten bekostar nödvändiga kapitalinvesteringar 

om en länshuvudman önskar behålla lokal och regional järnviigstrafik. 

Motsvarande gäller inte för investeringar på SJ :s övriga banniit. 

För att 1rn:r likställa förutsättningarna förordar jag att investeringar på 

riksnätsdclcn av SJ :s bannät hör kunna vara bidragsberättigade investe

ringsobjekt enligt gängse prioriteringsgrunder. Detta innebiir all objekten, 

sett ur samhällsekonomisk synvinkel, skall vara konkurrenskraftiga i för

hällandc till övriga investcringsobjckt i fördelningsplancn. Jag anser det 

rimligt att sådana investeringar på SJ:s bannät bidragsmässigt skall be

handlas på samma sätt som investeringar i nyssniimnda tunnelbanor. egna 

järnviigssystem m. m. En t'öruts:ittning för detta måste dock vara att SJ och 

berörd liinshuvudman har träffat en längsiktig överenskommelse om trafik

uppläggning och niir investeringen bör genomföras. De av mig föreslagna 

utökade bidragsmöjligheterna avser framtida överenskommelser som 

främst kan vara aktuella all prioritera i kommande fördelningsplan [iren 

1989- 1998. Bidragsmöjligheterna avser inte överenskommelser som redan 

är träffade och inte heller de delar av en överenskommelse som betalas av 

SJ. 

Bidragsmöjligheterna bör även utvidgas till att omfatta investeringar för 

region<;1l trafik. Jag förordar därför att statsbidrag till investeringar i spttr

anläggningar bör kunna lämnas. till sådana spåranliiggningar som faller 

inom huvudmannens ansvarsomräde och som tillgodoser el! allm~int kom

munikationsbehov. 

Bidrngs111<1ttu;.:ore 

Med de förbiittrade bidragsrcglcrna till investeringar i kollektivtralik

anliiggningar som nyligen infonles och som jag nu föresHir bli förstiirkta. 

ökar möjligheterna att åstadkomma samhällsekonomiskt effektiva trafik

lösningar. Uin~huvudm~innen har en viktig roll all spela i det samman

hanget, eftersom de är ansvariga för kollektivtrafiken och troligen bällre 

;in andra har kunskap om kollektivtrafiken och kollektivtrafikens villkor. 

fag anser diirflir all statsbidr<1g till investeringar i kollektivtrafikanHigg-
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ningar förutom till väghållande kommuner även skall kunna lämnas till 

länshuvudmännen. Rimligtvis bör kommunerna.och berörd länshuvudman 

- pä samma sätt som i Stockholms län - kunna komma överens om vem 

som skall vara mottagare av bidrag för dessa ändamål. Liinshuvudmännen 

i övriga län bör även kunna fil del av det generella bidraget (schablonbidra

get) som de väghällande kommunerna i berört län erhåller. Den för Stock

holms län tillämpade principen för att avskilja kollektivtrafikandelen bör 

därvid utnyttjas. 

Till de icke väghållande kommunerna kan bidrag lämnas till vissa kollek

tivtrafikinvesteringar via det s. k. cykelbidraget. Jag förordar att även 

sådana bidrag - i likhet med vad jag nyss föreslagit - skall kunna Himnas 

till länshuvudmännen. 

Fiird e / 11i11g spl a 11e11 

Den i vägplaneringen tillämpade decentraliserade beslutsordningcn in

nebär en samhällsckonomisk prövning av viig- och kollektivtrafikobjekt. 

Genom att liinshuvudmännen föresl[1s få initiativriitt i frågan om investe

ringar i kollektivtrafikanhiggningar garanteras en allsidig prövning av alter

naliva trafiklösningar. 

Fördelningsplanen revideras f.n. vart femtc är. Det kan i vissa fall -

med tanke på den snabba utvecklingsprocessen - upplevas som en alltför 

lftng tid. Samtidig! mäste vi dock ha klart för oss att de byggnadsobjekt 

som ingår i fördelningsplanen ofta är myl:ket omfattande och kräver lc'tng 

förberedelsetid och ingående diskussioner med berörda enskilda männi

skor. I vissa fall kan Jet dock uppstå s<ldana ändrade förutsättningar att ett 

nytt byggnadsobjekt tillkommer under en löpande planperiod. Jag vill 

därför påpeka att gällande regler för fördelningsplanen ger utrymme för att 

i sädana akuta lägen göra smärre revideringar av planen under piig<'tcnde 

planperiod. 

Fiii:fi1 t t n i11gsii11dri n ga r 

Statshidrag till viighållande kommuner m.m. regleras i förordningen 

( 1982:853) om statsbidrag till viig- och gatuhi'tllning m.m. och förordningen 

( 1979:627) om statsbidrag för cykelleder samt anordningar och f\tgiirder 

som friimjar viss husstrafik (omtryckt 1982:854). Det hör ankomma p{i 

regeringen att hesluta de ändringar i dessa författningar som erfordras. 

Ändringarna bör triida i kraft den I januari 1985. 

fördclningsplan enligt de nya reglerna uppriittas första gången för perio

den 1989-1998. I de fall det bn hli aktuellt att göra smiirre revideringar i 

fördelningsplanen för perioden 1984-1993 bör dt: av mig föreslagna ~ind

ringarna tilHimpas från ·den I januari 1985. 
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3. Statsbidragsgivningen till drift a\' kollektivtrafik 

Jag har vid min behandling av anslaget I 5., Ersättning till lokal och 

n:gional kollcktivpersontrafik, beräknat medd för statsbidraget till den 

lokala och regionala persontrafiken. Mitt förslag innebär bl. a. att bidraget 

till länshuvudmännens kollektivtrafik uppräknas med hänsyn till förviintad 

kostnadsutvcckling. Som jag tidigare aviserade ilterkommer jag nu med 

förslag till en förenklad bidragsgivning. Först vill jag dock nt1got redogöra 

för det nuvarande bidragssystemets uppbyggnad och konstruktion. 

I samband med 1978 års riksdagsbcslut om ett samordnat huvudmanna

skap skedde en markant förbättring av statsbidraget till kollektivtrafiken. 

Det nya bidragssystemet blev i administrativt hiinseende avseviirt enklare 

än det gamla stödet till lokal resp. regional landsbygdstrafik. Som exempel 

kan nämnas att kraven på redovisning av trafikens kostnader och intäkter 

slopades. De många gånger svåra bedömningarna av trafikens grad av 

olönsamhct, som tidigare fanns, bortföll diirmcd. Till skillnad mot tiuigare 

infördes bl. a. statsbidrag till tätortstrafik med buss. spitrviigs·· och tunnel

banetrafik samt sådan jiirnvägstratik som fyller utpriiglade lokala och 

regionala trafikbehov. Hiirutöver infördes ett nytt stöu till olönsam tlygtra

fik i vissa fjällområden. Det nuvarande bidragssystemet bestiir diirmed av 

följande sex olika bidragsformer. 

Det statliga stödet till linje1rajike11 lämnas till resp. liinshuvudman. Trafi

ken skall ingå i en av huvudmannen antagen trafikförsö1jningsplan. Det 

statliga stödet lämnas med ett visst belopp per trafikerad viigmil. För 

bidragsåret 1983/84 är beloppet 26 kr. inom Gotlands. Yiirmlands, Koppar

bergs, Gävleborgs, Viisternorrlands, Jämtlands, Viisterbottens och Norr

bottens län samt 23 kr. för övriga län. Högst tre Jubbeltur,~r miindag

fredag respektive två dubbelturer lördag-söndag på varje trafikerad sträc

ka utgör bidragsgrundande trafik. Utformningen av bidragss)'slemet gyn

nar diirmcd glesbygdslän. 

Statligt stöd till komplet1eringslrqfik. lämnas till lilnshuvudman eller 

kommun med 35 r1r av den del av kostnaderna som belöper pt1 högst sex 

körtillfiillen i veckan inom vi~st omr[ide. 

Statligt stöd till skiirg1/rd.11rqfik med fartyg och till .f.jiil/1rutik med flyg 

utgi1r till den liinshuvudman eller kommun som ansvarar för trafiken. 

Statsbidraget utgör högst 35 ';/(. av bidragsgrundande kostnad. För skiir

gilrdstrafik gäller detta for högst fyra dagliga dubbelturcr J<t viss linje 

respektive högst en förbindelse fram och åter i veckan inom visst komplet

teringstralikonmlde. För ljiillllygtrafik giilkr bidraget för högst en förbin

delse fram och i"ttcr i veckan under tiden I juli - 30septemher. 

För samtliga niimnua hidragsformer gäller att högre bidrag iin i normal

fallet kan utgil om synnerlig<i skill föreligger. 

Siirskilt stöd liimnas till den trafik som bedrivs av Waxho/1111· A11;.:.fi1r1ygs 

AU. Statsbidrag till denna trafik utg<lr enligt ett _siirskilt avtal mellan staten 

och Stockholms hins land\ting. 
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Slutligen finns ett särskilt stöd till ersiittni111;strc!fik jiJr 11ed/111;d jiim

l'iigsfN!fik. Bidraget utgilr i första hand under fem år och baseras i huvud- . 

sak på handelens särkostnader för persontrafiken minskade med motsva

rande trafikintäkter. 

Det finns ett nära samband mellan statsbidragssystemets uppbyggnad 

och de trafikpolitiska målen. Stödets utformning till linjetrafiken med 

bidrag för upp till tre d;1gliga dubbelturer på alla linjer i hela landet kan 

sålunda ses som ett uttryck för statens vilja att siikei"ställa att en grundläg

gande trnfikförsörjning erbjuds i hela landet. På samma sätt kan bidragen 

till komplctteringstrafik, skärgårdstrafik. Waxholmsbolaget och fjiillflyg

trafik ses som ett uttryck för statens ambition att trygga en basstandard i 

områden även utanför de större huvudstrf1ken. i skärgården och i s. k. 

viiglöst land. 
Diiremot kan statens stiid till ersiittningstrafik inte motiveras på samma 

grund. Detta temporära stöd har införts för att förhindra kostnadsöver

vältringar niir ti\gtrafik dras in till dess ersiittningstrafikcn integrerats med 

övrig trafik. Stödet har vidare tillkommit för att stimulera en övergång till 

samhällsekonomiskt effektiva trafiklösningar. Med hänsyn till de speciella 

villkor som därmed gäller och att denna ersättning ofta är en förutsättning 

för uppgörelse mellan SJ resp. TPR och länshuvudmännen har jag bedömt 

att detta bidrag bör finnas kvar. 

För de övriga stödformerna förordar jag dock en successiv ö\·erföring 

genom att medlen förs till ett nytt generellt bidragssystem. Med tanke på 

länshuvudmännens politiska och ekonomiska ansvar för trafiken bör även 

genom ett schablonstöd statsbidraget medverka till att garantera en mini" 

mistandard. Jag anser därför att statsbidragets nuvarande konstruktion, 

med ett stöd för vissa specificerade lokala och regionala förbindelser, inte 

längre kan anses vara nödvändigt för att uppfylla samhällets målsättning 

om att trygga en grundläggande trafikförsörjning. 

Situationen är däremot något annorlunda i de län där ansvaret för kom

pletteringstrafikcn, skärgårdstrafiken och fjälltlygtrafiken ännu inte ingår i 

länshuvudmännens ansvarsområde. Med hänsyn till att trafiken här är en 

kommunal angelägenhet torde bidraget i flera fall t.v. spela en roll för att 

uppnå en tillfredsställande trafikförsörjning. 

För att främja en rationellt uppbyggd kollektivtrafik samt minska admi

nistrationsko_stnaderna både för stat och kommun anser jag därför att en 

successiv övergång fr. o. m. bidragsåret 1985/86 bör ske till en mer generell 

bidragsgivning. 

När det gäller handläggningsordningen hör statsbidragets storlek avgö

ras efter sedvanliga trafikpolitisk'a och statsfinansiella överväganden i sam

band med den årliga budgetbehandlingen. TPR bör härvid ha till uppgift att 

lämna erforderligt underlagsmaterial inför anslagsprövningen. TPR bör 

vidare utarbeta en liinsfördelning av bidragsmedel på grundval av material 

som lämnats av länshuvudmanncn. Jag förutsätter härvid att överlägg

ningar äger rum med företrädare för liinshuvudmännen. 
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Fördelningen av statsbidraget bör göras på ett starkt förenklat sätt. En 

utgångspunkt bör vara den bidragsfördelning som i dag görs till resp. läns

huvudman. vilket beaktar bl. a. de högre kostnader som är förenade med 

kollektivtrafik i glesbygd. Vid fördelningen av bidrag bör TPR vidare 

beakta kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken och att kollektivtrafi

kens utbyggnad inte kommit lika långt i alla län. Det bör ankomma p[1 

regeringen att besluta de författningar och författningsiindringar som be

hövs. 

Med det beskrivna förslaget kan effektivitetsvinster göras. De arbetsre

surser som f. n. åtgår hos länshuvudmännen för bidragsförfarandet kan 

användas för andra iindamål. För länshuvudmännen kan de därmed frigjor

da arbetsresurserna uppskattas från en vecka till en manmånad. Även hos 

länsstyrelserna och efterhand inom TPR bör den slopade bidragsprövning

en ge upphov till rationaliseringsvinster. 

4. Statens granskning av trafikplaneringen 

En grundläggande förutsättning för en samhällsekonomiskt effektiv tra

fikforsörjning är en väl utvecklad planering av investeringar i trafiksektorn 

samt en planering av kollektivtrafiken som viil tar tillvara alla samord

nings- och rationaliseringsmöjlighcter. Viigkdamle vid utformningen av 

bidragssystemet till kollektivtrafiken har därför också varit principen om 

planeringsanknytning. Denna princip innebär att kravet på att en trafikför

sörjningsplan skall finnas för att bidrag skall kunna ges har haft ett vidare 

syfte än att enbart ligga till grund för bidragsgivningen. De länsomfattande 

trafikförsörjningsplanerna har också setts som ett medel i genomförandet 

av 1979 f1rs trafikpolitiska beslut. 

Allmänt sett gäller att statlig styrning av kommunal planering blir ske 

endast när det finns starka skäl. Ett sådant skiil kan var att statlig styrning 

behövs i inledningsskedet av en ny verksamhet i syfte att driva fram en 

effektiv planering. Med hänsyn till att länsomfattande trafikförsörjnings

planer nu funnits under ett antal år i 21 av landets 24 län och till de goda 

. erfarenheter som vunnits under planarbetet. bör enligt min mening tiden 

nu vara mogen för att slopa kravet på en statlig granskning av trafikens 

standard. 

I likhet med vad som iir fallet på andra områden av samhällslivet där 

lokala och regionala organ iir ansvariga. bö; det enligt min mening ankom

ma på de kommunala trafikhuvudmännen att sjiilva närmare avgöra nivån 

på planeringen och att ut veckla planerings former som är lämpliga med 

hiinsyn till den egna situationen. Jag bedömer det som sannolikt att alla 

länshuvudmän för sin verksamhet kommer att ta fram trafikförsörjnings

planer ~om även fortsättningsvis fyller kraven på att utgöra en god grund 

niir det giiller att bedöma behovet av resu.rsinsatser mot bakgrund av de 

resbehov som finns i Hinct. 
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Uinshuvudmanncns lagstadgade uppgift att antaga en tralikförsörjnings

plan bör dock enligt min mening fortfarande ligga fast. För detta talar bl. a. · 

del legala dokument som trafikförsörjningsplanen utgör på yrkestrafiköm

rådet. Med hänsyn till all olika regler gäller inom yrkestrafiklagstiftningen 

beträffande taxefastställelse och tidtabellsfaststiillelse för trafik som inne

fattas i liinshuvudmannens trafikansvar och för sådan som ligger utanför 

detta. iir det också av stor vikt all det genom en trafikförsörjningsplan 

dokumenteras vilken trafik som huvudmannen svarar för. Del är självfallet 

endast for denna trafik som han kan ha riill att fastställa t. ex. taxan. 

Taxefaststiillelse för annan trafik får däremot ske i annan ordning. Därmed 

är också sagt att avgränsningen mellan huvudmannens trafik och annan 

trafik måste registreras av nfigon annan instans än huvudmannen sjiilv. 

Detsamma giiller de regler som nu giiller för fastställelse av tidtabell. De 

undantag friin tidtabellsfaststiillclse. alternativt del förenklade förfarande 

för fastställclse som kan medges, gi\ller givetvis endast om trafiken omfat

tas av huvudmännens ansvar. 

Även med ett generellt bidragssystem som jag tidigare förordat kvarstår 

ocksil behovet av tralikförsörjningsplaner. En plan bör således ges in till 

TPR för att det skall vara möjligt att bedöma hur trafikens omfallning 

förändras frfin ett bidragsftr till ett annat. Med hänsyn till all huvudmännen 

har hunnit olika långt i sin uppbyggnad av den kollektiva trafiken i lanet 

torde det av rättviseskäl vara angeläget att en sådan bedömning fr~m 

bidragsgivande myndighet av trafikens omfattning kommer till stånd. Vi

dare giiller att underlag kan erfordras för att klara ut trafiksamverkan över 

liinsgränserna och vilken länshuvudman som ansvarar för den aktuella 

trafiken. 

Vad nu sagts innebär således all sedan planen formellt antagits av 

huvudmannen bör gången vara den att planen sänds in till TPR för registre

ring. Därmed blir del också från statens sida bekräftat vilken trafik som 

innefattas i huvudmannens ansvar och vilken trafik som därmed kan ligga 

utanför delta och för vilken gäller siirskilda regler inom bl. a. yrkestrafik

lagstiftningen. Härmed bekräftas också omfattningen av länshuvudman

nens trafik till ledning för den årliga fördelningen på län av statsbidragsra

marna. 

Planen hör siindas in till TPR före bidragsårets början så att den kan 

beaktas vid TPR:s arbete med bidragsfördclningen. I jämförelse med vad 

som nu gäller kan liinshuvudmännen därmed få mer tid till sitt förfogande 

för att ta fram en trafikförsörjningsplan. 

Jag bedömer vidare all staten kan hjiilpa till med utvecklingen av länshu

vudmiinnens planering genom t. ex. metodutveckling, erfarenhetsutbyte 

och information. Detta iir angeliiget inte minst mot bakgrund av kollektiv

trafikens stora ekonomiska betydelse och sambandet mellan länstrafik och 

interregional kollektivtrafik . .lag anser därför att transportrådet tillsam

mans med FolJ-organen ptt området även fortsiittningsvis bör stimulera till 
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en ökad transporteffektivitet och samtidigt få det underlag från länshuvud

männen som behövs för trafikpolitiska beslut på riksplanet. Jag vill dock 

betona att det inte är fråga om några bindande föreskrifter som skall 

förmedlas till länshuvudmiinnen utan information av rådgivande karaktär. 

Mitt förslag innebär sammantaget att länshuvudmännen kan göra vissa 

administrativa besparingar. Planeringen kan anpassas m_er efter lokala och 

regionala förhållanden. Förskjutningen i arbetsinriktning på den statliga 

sidan från granskning till mer kunskapsförmedling torde vidare kunna 

bidra till administrativa besparingar, en ökad transporteffektivitet samt 

stärkt samordning mellan li-instrafik och interregional kollektivtrafik. 

Jag bedömer att den slopade plangranskningen bör kunna genomföras 

samtidigt som mitt förslag om en mer generell bidragsgivning träuer i kraft. 

Det betyder att för lokal och regional linjetrafik kan det formella kravet på 

granskning utgå fr. o. m. bidragsåret 1985/86. Fi.ir övriga trafikformer kan 

kravet slopas i takt med att länshuvudmiinnen ikläder sig ansvaret för 

trafiken. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för statshidragsgiv

ningen till kommunal väg- och gatuhållning m. m., 

godkänna de av mig förordade riktlinjerna för statsbidragsgivningen 

till kollektivtrafiken. 
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Bi/aga 8.1 

Sammanfattning av vägverkets rapport (1983:09) "Differentierade· 
bidrag till enskilda vägar'' 

Vägverket har i september 1983 redovisat en rapport (1983:09) ''Diffe

rentierade bidrag till enskilda vägar"'. 

Bakgrunden till rapporten är en granskning som riksrevisionsverkct 

<RRV) gjorde under år 1980 av v;igverkcts verksamhet avseende bidrags

givningcn till enskild väghållning. I sin rapport ( 1981 :482) framförde RRV 

bl. a. att vägverket borde utreda möjligheterna att införa ett differentierat 

driftbidrag till enskilda vägar. 

Viigvcrket tillsatte med anledning av RRV:s rnpport en projektgrupp 

med uppdrag att bl. a. klarlägga hur ett sådant system liimpligen borde 

utformas och vilka konsekvenser som kunde följa därav. Till projektgrup

pen knöts en referensgrupp. 

Under arbetets gf1rig har beslut fattats av riksdagen om en sänkning av 

bidragsprocentcn till drift av enskilda vägar från 70'7c till 50 '.'i fr. o. m. 

bidragsåret 1984. 

Projektgruppen har bearbetat ett antal alternativa modeller och slutligen 

valt all belysa en differentiering av driftbidragen utifr{m vägarnas funktion 

och den indelning i vägkategorier som f. n. giiller för bidrags vägarna. 

Arbetsgruppen har lagt ner ett omfattande arbete i syfte att prioritera de 

olika vägkategorierna. Utifrån statsmakternas trafikpolitiska beslut. vägar

nas funktion samt efter interna och externa diskussioner har följande 

beskrivning och prioritering av de olika vägkategorierna redovisats. 

Vägarna beskrivs i olika kategorier med benämning från A till E. 

A-1·iigama är en förutsättning för att människor skall kunna bo och 

verka i glesbygd. Dessutom har de ofta ett litet antal väghållare varför 

kostnaden för de fast boende blir betungande. Vägarna skall tillgodose 

behov av service. arbetspendling. etc samt är iiven viktiga för jord- och 

skogstransporter. 

Vägarnas funktion har ofta stor social betydelse. 

B-1·ägarna ligger inom eller i anslutning till byggnadsplanelagda områ

den vilket innebär att väghållarna är många. Kostnaden för väghållningen 

blir därför föga betungande för den enskilde. Jämförelser mellan stadsplan 

och byggnadsplan pekar på att dessa vägar borde vara en kommmunal 

angelägenhet. 

C-1·cigarna.1· trafik alstras till övervägande del av andra än de som bor 

utmed vägen eller svarar för väghållningen. Kravet på väghållningsåtgär

derna för denna viigkategori jämställs ofta med kravet på service och 

framkomlighet pä de allmänna vägarna. Detta medför att väghällarna be

lastas med högre kostnader än som svarar mot deras egna behov. 

D-1·iigarnas trafik alstras till övervägande del av andra än väghållarna. 
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Viigarna iir ofta tillfartsviigar till niigon anliiggning i form av allmiin had

plats. skidanliiggning m. m. eller till naturliga rekreationsomrilden. forn

liimningar etc. I vissa delar av landet har dessa viigar dessutom betydelse 

för turismen. 

E-1·iigorno. Nyttjande\ av vägarna är delvis siisongsbetonat. Fritidsqu

gorna iir ett andrahoende och frivilligt. varför det skulle vara motiverat att 

viigh<°illarna hiir en större andel av kostnaden. Antalet viighf1llare är i 

allmiinhet stort. vilket medför att kostnaden per viighållare blir relativt 

liten. 

F-1·iig11ma iir regionalpolitiskt viktiga. bl. a. för att stimulera företagsam

heten; l'mr~1den med sysselsiitlningsprohlcm. 

Efter genomg:lng och analys av viigarnas funktion med tanke pii viigens 

anviindningssiitt, anviindare och beliigenhet prioriterades de olika vtigkate

gorierna enligt fiiljande: C. !\. F. D. B och E. 

I. C-1·iig11nw iir till sin funktion viktiga komplement till det allmiinna 
viigniitet. Dessa vägar iir till största delen l'örhindelseviigar 
mellan allmiinna vägar. 

2. A-1·iigoma iir av viisentlig betydelse som utfartsvä!!ar eller uppsam
lingsviigar för fast boende i glesbygd. 

3. F-1·iigama iir av stor betydelse siisom utfartsviigar eller genomfartsvii
gar for niiringslivct. 

4. D-1·iig11m11 iir hetydelsefulla för det rörliga friluftslivet såsom utfarts
eller genomfartsviigar. 

5. R-1·iig11m11 är utfartsviigar eller uppsamlingsviig<ir för fast boende inom 
bebyggclseomrfide. ( Ex.empclvis tiitortsviigar). 

6. /:,'-1•iigama iir uppsamlingsviigar för rritidsbebyggelse. 

Prioriteringen haseras p;I den hetydclsc respektive viigkategori hitr för 

den allmiinna samfiirdscln. diir kategori C- har den största och kategori E

har den liigsta betydelsen. 

Utgc/111.:.1p1111/.:tl'r.fi'ir d(Orrl'ntiering 

En övergi'mg till ett differentierat <irligt drifthidrag kräver iiven en över

syn av de bidrag som f. n. liimnas till övriga filgiirder inom den enskilda 

viighftllningen. 

Bidrag liimnas h:irvid i form.av siirs/.:ilt dri(thidrag. reds/.:apshidrag och 

hidrag tillfii1:jdrifi. Dessutom liimnas hidrag för 11yimag11i11g a1· i·iigar. 

Bidragen för dessa åtgärder samt även möjligheten till Ji.irhiijt hidrag 

påverkas av en förändring av bidragssystemet för den årliga driften. 

Främst är det bidragen till särskild drift som kan komma att påverkas 

beroende på huruvida bidrag till t1rlig drift skall utgå eller ej. 

Siirs/.:ilt dr(fihidrng, dvs. för reparations- och trafikåtgärder samt förny

else av beläggning föreslås i verkets rapport kunna utgå med hiigst 70 %. 

Projektgruppen menar att gemensamt för dessa slag av arbeten är att de 

syftar till att trygga framkomligheten på viigarna. Det är därför viktigt att 
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väghållarna oavsett vägkategori ges möjlighet att hevara nedlagt v:igkapi" 

tal. 

Siirskilt drifihidrag till sammanläggningsförriittningar föreshlr projekt

gruppen bör kunna utgå med hiigst 51Vr. Syftet med hidraget :ir att fä till 

stånd en mer rationell väghållning genom att nera sm:irre enheter sl:'is 

samman. Då sammanHiggningen skall inneh:ira fördelar för v:ighållarna hör_ 

hidraget hcgränsas till 50Si-. 

Rcdskupshidrag föreslår projektgruppen hör kunna utg;-i med 50 r;. Pro-. 

jektgruppen menar att en begriinsning av inköp av egna redskap hör ske. 

Bidraget bör i första hand utgå till viigh{illare inom omr:'1den diir möjlighe

ter till inhyrning av lämplig utrustning iir begriinsad. 

Bidrag till drili m· enskilda fii1Jelecler hör kunna utg{1 med samma bi

dragsproccnt som nu. dvs. med högst 85 r;.;.. 

Fiirhi!it hiclrag med 15 procentenheter kan i dag utgä om siirskilda skal 

finns. Fiirhöjt hidrag utgt1r i huvudsak till v:igar tillhörande kate1wri A och 

C. Med hiinsyn till de förslagen i det följande hör systemet med förhöjt 

bidrag för vissa vägar slopas. Det förhöjda bidraget föresliis inarbetat i det 

differentierade bidragssystemet. 

DWi're11tieri11g <Il" dr({thidrag 

Det enskilda statsbidragsnätet har följande samrnansiittning. 

Kategori i Antal Andel i r; 
prioritctsonlning km 

c Gcnomfartsv~igar 10380 15. I 
A lJ tfarts viig~\r 50060 no 
F N iiringslivsviigar 536 0.8 
D Rörligt friluftsliv 1606 2.4 
B Samhiillsviigar 3 414 5.0 
E Fritidsbcbyggclsc 2 551 1.7 

·68567 km 100.0'.; 

Av sammanstiillningen framgär att de tre viigtypcr som prioriterats högst 

utgör nära 89 7r· av det enskilda statsbidragsvägniitct. 

Projektgruppen har föreslagit tre olika alternativ som ger uttryck för 

variationer i bedömningen av uet allmiinna intresset. Alternativen medför 

olika anslagsbehov och får dessutom skilda konsekvenser för viighilllarna. 

Alternativen iir följande: 

Kategori 

() 

c 70S-~ 

A 60'/i 
F 60'1 
D () ~:-; 

B ()'/( 

E 0% 

Alternativ 

80'/i 
70 (:f 
70<:,, 
50% 

nr::;: 
or:;. 

80';( 
7or:-;. 
70'.'.'r-
500 
40'7{. 
4or;;. 
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;\foti1',/('ir de 11/i/.:11 hidrc1g.1procc/lferna 

Den rrocentsats me<l vilken hi<lrag bör liimnas för respektive vägkate

gori skall sregla den nytta vägen medför rör <len allmiinna samfärdseln. 

Hiirutöver tillkommer emellertid andra motiv som bör beaktas vid faststäl

lan<le av hidragsproeentsatser. 

För det första hör inte bidragsprocenten sättas s[1 lågt att kostnaderna 

för hi<lragsgivningcn uprtar alltför stor andel av det liimnadc bidraget. 

Efter niirmarc analys har projektgruppen "funnit att procentsatsen inte bör 

understiga 4tY:'r. bl. a. för att det allmiinna skall kunna fä. ett rimligt inlly

tande pii viigstandard och framkomlighet. 

Den ·högsta procentsatsen bör ligga på en sitdan nivå som återspeglar 

väghållaransvaret och vägens funktion i anslutning till det allmiinna vägnä

tet. Projektgruppen har härvid funnit att bidraget i vart fall bör liimnas med 

minst 80 'lr .. Jiimförelse hör också kunna göras med det 95 r,;.-iga statsbidra

get som liimna~ till drift av statskommunvägar. 

Enligt projektgruppen bör C-viigarna. av vilka många i dag har förhöjt 

bidrag. tillförsiikras högsta möjliga statsbidrag. Grurpen föreslår 80% 

'iamt att det inte i något alternativ understiger 70 % . 

A- och F-viigarna måste också ses som mycket angelägna för det all

miinna. Gruppen föreslt1r att dessa viigar [1tcrfår den bidragsprocent som i 

normalfallet gällt t. o. m. 1983 dvs. 70% .. Bidraget bör inte i något alterna

tiv understiga 60 ')(. 

B-. D- och E-vägarna måste anses mindre behövliga för det allmänna 

och föreslås därför få lägre bidragsproccnt. 

Konseki·cnser av de olika altcmati1•en 

Altcrnatii· 0, som ansluter sig till 1984 års faststiillda anslagsram. innebär 

att tre vägkategorier D. B och E helt ställs utanför statlig bidragsgivning. 

Väghållningskostnadcn bortsett från eventuella kommunbidrag får bäras 

av de enskilda väghttllarna. 

Beträffande kategorierna C. A och F innebär alternativet en sänkning 

med 15-25 7c i jämförelse med 1983 års bidrag. 

En standardsänkning kommer att bli följden för kategorierna D. B och 

E. 
Siinkt standard kommer att innebära sämre framkomlighet. Många av 

dessa vägar kommer helt eller delvis att avstängas för obehörig trafik. En 

av följderna blir t. ex. att de rekreationsomräden som finns efter D och E 

vägarna inte längre kan nås av allmänheten. 

Ett ökat tryck på kommunerna till större engagemang kan förväntas. 

Projektgruppen anser att alternativet ej tillgodos_er de krav på inriktning 

av bidragsgivning som statsmakterna angivit i politiska beslut. 

Alternatil' I innebär att två vägkategorier B och E helt ställs utanför 

statlig bidragsgivning. Väghållningskostnaden bortsett från eventuella 

kommunbidrag får bäras av de enskilda v~igh~tllarna. 
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Beträffande vägkategorierna C. A och F inncbiir alkrnativet en sänk

ning med 20o/cjämfört med 1983 ärs bidrag. 

En standardsänkning kommcr att bli följden för kategorierna B och E. 

Genom att kategori D erhåller bidrag komma allmänheten ull kunnu nii 

de rekreationsområden, t. ex. badplatser. skidanHiggningar som finfö utef

ter D-vägarna. Många av E-viigarna kommer att stangas för ob.ehörig 

trafik. 

Ett ökat tryck på kommunerna till större engagemang kan förväntas 

beträffande kategorierna B och E. 
Enligt alternativ I ökar kravet på nyintagning av viigar mcd ca 20 st per 

år. 
Alternati1· 2 innebär att samtliga nuvarande vägkategorier erht1ller stats

bidrag. Kravet på kommunernas engagemang minskar jämfört med tidigare 

alternativ. Enligt detta alternativ ökar kravet på nyintagning av viigar med 

ca 60 per år. 
Genom alternativ 2 erhalls en godtagbar avvägning mellan statcns intres

se om utgiftsbegränsningar och det allmännas intresse av el! fungerande 

enskilt vägnät för person- och godstransporter. 

Differentieringen av bidragsprocenten återspeglar på el! bältre sätt sam

hällsintresset i olika vägar och systemet kan anpassas till samhällets ev. 

förändrade krav på inriktning av bidragsgivningen. 

För väghållarna innebär alternativ 2 sänkta bidrag, jlimfört med de som 

hittills gällt. mest för vägkategorierna D, 8 och E och endast obetydligt för 

vägkategorierna C. A och F. 

Projektgruppen rekommenderar en övergång från nuvarande system till 

ett differentierat system. Ett differentierat system ger en för dcn enskilde 

rättvisare fördelning av medlen samtidigt som samhällets varierande in

tresse i de olika vägarna biitlre kan återspeglas. Ett differentierat systcm 

enl. förslaget kan även anpassas till och möjliggöra förändrade prioritering

ar från samhällets sida. 

Med hänsyn till de stora negativa konsekvenser for viighilllarna som 

alternativ 0 och I medför, och till det allmänna intresset av ett fungcrandc 

enskilt vägnät bör enligt projektgruppen alternativ 2 liiggas till grund för ett 

ändrat bidragssystem. 

Det årliga driftbidraget till enskilda vägar bör således ges med 

80% till Genomfartsviigar 
70% till Utfarts- eller uppsamlingsvägar för fast boende och 

Utfarts- eller uppsamlingsviigar för näringslivet 
50 % till Utfarts- eller genomfarts vägar för det rörliga friluftslivet 
40 %, till Utfarts- eller uppsamlings vägar för boende inom bebyggelseom

råden samt 
Uppsamlings vägar för fritidsbebyggelse 

Rekommendationen innebiir samtidigt att förhöjt bidrag slopas. 
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Register 

Önrsikt 

Siiille /111rnd1i1c/11 

20 A. Kommunikationsdcparteml!ntcl m. m. 

20 K11111111unikationsdc:partc.:Jllc.:ntet 
21 2 Kommittec.:r m. m. 
21 3 Extra utgiftc:r 

1 ~ B. \"ägväsl!ndc 

4.'i v;,gverkct: Ämhc.:twcrksuppgiftcr 
.Jh 2 Drift av statliga dgar 
49 3 Hyggandc av <.,tatliga viig;tr 
51 4 Bidrag till drift av kommunala v;igar oc.:h gator 
52 .'i Bidrag till hyggan<lc.: av kummunala v;igar och gator 
.'i4 6 Bidrag till driti av c.:n,kilda vfigar m. m. 
55 7 Bidrag till byggande av enskilda v;igar 
5h 8 Tjäns1cr till utomstaendc 
57 9 Vägvcrkt:t: Fursvarsuppgifter 

58 c. Trafiksäkerhet 

Trafiks;ikcrhctsvcrket: 
59 Trafik och administration 
62 2 Fordon och körkort 
64 3 Hil- och kiirkortsn:gister m. m. 
66 4 Bidrag till nationalföreningen for traliksiikerhctens fr;im-

jandc.: 

·70 D. .lärn\·ägar 

70 Statens jiirnviigar 
82 2 Ersiittning till statens j;irnv;igar for vissa tj;inster 
88 .~ Försvarsinvesteringar vid statens jiirnviigar 

89 E. Sjtifart 

!>jiUi1r1.1·1•erkcr 

91 Farledsverksamhc.:t cxkl. isbrytning 
99 2 Isbrytning 

100 3 Fartygs verksamhet 
102 4 Sjiifartsmateriel m. m. 
103 .'i Ovrig verbamhct 

01-rig11 .1j,~fi1r1.1ii11d11mt1/ 
106 6 Han<ldsflottans pcnsionsanstalt 
107 7 Handelsflottans kultur- och friti<lsråd 
109 8 Ersättning till viss k<maltrufik m. m. 
109 9 Lin till <len mindre skeppsfarten 
111 10 Stiid till svenska rederier 

17010000 
4600000 

-BOOOO 

220-10000 

h985 000 
3 9h I 000 000 

900000000 
h980tl0000 
3-\()(\()(\l)\)I} 

2hh.'i000(10 
30000000 
28-100000 
28500000 

6259385000 

noxsooo 
I 000 
I 000 

25 800000 

-18887000 

I 898 800000 
1511400000 

11500000 

H21700000 

366 380000 
173 500000 
30600000 
56 160000 
37 111 000 

I 000 
I 000 
I 000 

40000000 
200000000 

903754000 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet :!19 

112 F. Luftfart 

112 
124 2 
124 3 

12; 4 

Flygplatser m. m. 
Beredskap för civil luftfart 
Ersättning till Linjeflyg AH för siirskilda rahatter vid tlyg
tralik 
på Gotland 
Statens haverikommission 

126 G. Postväsende 

126 Posthus m. m. 
132 2 Ersiittning till post verket för befordran av tjänsteiörsiin-

1.lelser 
133 Ersiittning till postv.:rket for tidningsdistrihutitH1 

134 H. Telekommunikationer 

156 Försvarsinvesteringar vid televerket 

161 I. Institut m. m. 

161 Transport rådet 
164 2 Transportstöd för Norrland m. m. 
165 3 Transportstöd för Gotland 
166 4 Riksfärdtjänst 
179 5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 
181 6 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
182 7 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
183 8 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: L.:trust-

ning 
183 9 Statens viig- och trafikinstitut 
186 10 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 
186 11 Statens väg- och tralikinstitut: Utrustning 
187 12 Statens geotekniska institut 
188 13 Bidrag till statens geotekniska institut 
189 14 Statens geotekniska institut: Utrustning 
189 15 Transportforskningsddegationen 
190 16 Kollektivtrafikberedningen 
192 17 Viss internalit>nell verksamhet 
193 18 Kostnader rör visst viirderingsförfarande 

Summa 

Särskilda frågor 

194 A. Miljösiikra kusttankfartyg 
197 B. Hamnfdgor 
201 C. Atgiirder för att främja kollektivtrafiken 

213 Bilaga 8.1 Sammanfallning av viigwrkeh rapport I 1983: 09) 
"Differentierade bidrag till enskilda viigar·· 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 

131900000 
11 OOllOOO 

14500000 
I 000 

157-iOI 000 

3020000 

51.'000000 
42000000 

558020000 

11 000000 

1111011000 

144!COOO 
202000000 

47 000000 
38000000 

251 800000 
I 000 

92 253 000 

5 620000 
I 000 

29 513 000 
500000 

I 000 
7 887 000 

270000 
18418000 
H89000 
3 h35 000 

I 000 

714871000 
12 097 0511000 





Bilaga 9 till budgetpropositionen 1984 

Finansdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1983/84:100 
Bilaga 9 

Finansdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor om 

ekonomisk politik och skattepolitik samt frågor som rör statens budget. 

Vidare omfattar verksamheten frågor om skatteutjämningsbidrag m. tl 
generella statliga bidrag till den kommunala sektorn och andra kommunal

ekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör också 

pris-, konkurrens- och konsumentfrågor. Vidare bereder departementet 

frågor som rör statligt byggande, tullväsendet, bank- och försäkringsrörel

serna. värdepappershandeln. myntväsendet, statliga lotterier och spel. 

m.m. 
De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsområde 

som nu läggs fram för budgetåret 1984/85 omfattar ca 13 722 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med ca 261 milj. kr. i förhållande till motsvarande 

utgifter under innevarande budgetår. För nästa budgetår utgör skatteut

jämningsbidrag till kommunerna m. m. liksom tidigare den största utgifts

posten. I avvaktan på en särskild proposition under våren 1984 om kom

munalekonomiska åtgärder har anslaget till skatteutjämningsbidrag till 

kommunerna förts upp med oförändrat belopp. 

Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpoliti

ken redovisas i finansplanen tillsammans med förslaget till statsbudget. I 

underbilagor till finansplanen redovisas en preliminär nationalbudget 

iPNB) samt riksrevisionsverkets inkomstberäkning och beräkning av bud

getutfallet. 

Inom finansdepartementet utarbetas de allmänna riktlinjerna för den 

ekonomiska politiken. Med utgångspunkt i budgetförslaget och PNB be

skrivs och analyseras den ekonomiska utvecklingen under det kommande 

året. Vidare utarbetas budgetpolitiska riktlinjer på kort och längre sikt. 

Regeringskansliets arbete med budgetförslaget leds och samordnas av 

finansdepartementet. Utöver beräkningar över statsutgifternas utveckling 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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görs i budgetförslaget en reviderad beräkning av statsinkomsterna på 

grundval av riksrevisionsverkets inkomstberäkning. 

Inom finansdepartementet görs även kalkyler och analyser av den eko

nomiska utvecklingen på längre sikt. Finansdepartementet svarar bl. a. för 

utarbetandet av de statliga långtidsutredningarna. I dessa kartläggs såväl 

den möjliga framtida tillgången på resurser som vilka anspråk som kan 

komma att ställas från olika användningsområden beträffande utnyttjandet 

av dessa resurser. Vidare analyseras vilka spänningar som kan uppkomma 

mellan utbud och efterfrågan på olika delområden i ekonomin och samti

digt hur de grundläggande ekonomisk-politiska målen skall uppnås under 

prognosperioden. Arbetet med nästa långtidsutredning, som avseer perio

den fram till 1990, pågår. Utredningen avses presenteras under våren 1984. 

Finansdepartementet svarar för de årligen utarbetade långtidsbudge

tarna för statens utgifter och inkomster för de kommande fem budgetåren. 

Långtidsbudgetkalkylerna beskriver vilken budgetutveckling som blir följ

den om inga nya utgiftsåtaganden görs och inga nya beslut fattas om 

ändrade skatte- och utgiftsregler. De utgör däremot inte någon prognos 

över innehållet i kommande statsbudgetförslag, utan är rena konsekvens

framskrivningar av gällande bestämmelser. 

Kredit- och valutapolitik 

I finansdepartementets uppgifter ingår att följa utvecklingen på kredit

marknaden och att svara för kontakterna mellan regeringen och riksban

ken i frågor som rör kredit- och valutapolitiken. Riksbanken har under året 

sänkt det svenska diskontot till 8,5 % som en anpassning till den internatio

nella räntenedgången. De korta marknadsbestämda räntorna har hållits 

uppe på en relativt hög nivå. Detta har varit nödvändigt för att motverka 

privat kapitalutflöde och möjliggöra en fortsatt betydande statlig upplåning 

hos företagen. 

Bankernas kreditgivning begränsas av riksbankens rekommendation om 

att öka utlåningen till allmänheten med högst 15 % mätt över 24 månader. 

Efter den bitvis mycket snabba expansionen under år 1982 har därför 

utlåningsökningen i år varit betydligt mindre. 

Lagen om kreditpolitiska medel har förlängts att gälla till utgången av år 

1986. 

Valutakommitten väntas lägga fram sitt betänkande under första halv

året 1984. 

Skatte- och indrivningsväsen 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets 

verksamhet. Åtgärder vidtas fortlöpande i syfte att förbättra organisatio

nen för beskattning och uppbörd. 
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Riksskatteverkct svarar för den centrala ledningen av beskattnings-, 

uppbörds- och folkbokföringsväsendet. En huvuduppgift för verket inom 

skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och likformig beskatt

ning. Denna uppgift fullgör verket genom råd, anvisningar och föreskrifter, 

genom information till myndigheter och allmänhet, genom kontrollverk

samhet samt genom en kontinuerlig uppföljning och anpassning av organi

sation och arbetsformer inom skatteväsendet till utvecklingens krav. Det 

är angeläget att skatteförvaltningen ses som en helhet. Vissa åtgärder för 

att förstärka riksskatteverkcts lednings-, uppföljnings- och samordnings

ansvar för hela skatteväsendet föreslås därför samtidigt som andra åtgär

der f.n. planeras inom regeringskansliet. 

Skatteförvaltningen har i likhet med flertalet andra myndigheter utsatts 

för en strikt budgetprövning med ökade krav på prioriteringar och höjd 

effektivitet. Mot bakgrund av den alltmer utbredda skattellykten har dock 

skatteförvaltningen tillförts betydande resurser för bl. a. granskning av 

komplicerade deklarationer och för en mera aktiv arbetsgivarkontroll. 

Avsikten med anslagspolitiken är således att förskjuta tyngdpunkten i 

skattekontrollen mot de mer komplicerade kontrollobjekten och mot så

dana områden där skatteundandragandet kan antas vara betydande. 

Skatteförenklingskommitten <B 1982: 03) har bl. a. i uppgift att föreslå en 

förenkling av taxeringsförfarandet. Först när ett förslag från kommitten 

kan genomföras kan resurser som nu utnyttjas för granskning av löntagar

deklarationer frigöras och överföras till de mer svårkontrollerade deklara

tionerna. 

För att ytterligare förbättra kontrollen av mcrviirdeskatten föreslås att 

länsstyrelsernas mervärdcskatteenhetcr tillförs sex milj. kr. 

Riksskattevcrket tillförs, liksom övriga delar av skatteförvaltningen, 

kontinuerligt nya arbetsuppgifter genom statsmakternas beslut. Verket 

föreslås i årets budgetförslag få vissa medel för dessa nya arbetsuppgifter. 

Riksskattcverket har i sin anslagsframställning begärt medel för bl. a. 

revision hos oljebolag. Dessa önskemål har även framförts till kommis

sionen mot ekonomisk brottslighet. Kommissionen kommer i ett betänkan

de kring årsskiftet 1983-84 att behandla frågan om resurser till skatteför

valtningen för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Dessa frågor 

kommer därför att behandlas av regeringen efter det att kommissionen har 

presenterat sitt förslag. 

Ett antal kronofogdemyndigheter har under de senaste budgetåren dis

ponerat särskilda medel för bekämpande av kvalificerad skatteflykt och 

ekonomisk brottslighet. Erfarenheterna från dessa satsningar är mycket 

goda. Ifrågavarande myndigheter bör även fortsättningsvis kunna förfoga 

över dessa förstärkningar. 

Under år 1983 har införts ett påminnelseförfarande hos skattemyndighe

terna, som innebär att alla skattskyldiga som ej i tid erlagt debiterad 

B-skatt eller K-skatt aviseras innan ärendet överlämnas för indrivning. 
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Förfarandet har bl. a. medfört att uppemot 18 % av det totala B-skattebe

loppct betalas innan restlängd framställs. Trots denna och flera andra 

åtgärder av förenklande art fortsätter de restförda beloppen att öka. 

Prispolitik 

För att den ekonomiska politiken skall hli framgångsrik krävs åtgärder 

på ett brett fält. Till dessa hör prisövervakning och ingripanden mot 

prisstegringar. Tillämpningstiden för den allmänna prisregleringslagen har 

därför förlängts ett år. Genom den prisövervakning som bedrivs av statens 

pris- och kartellnämnd följer regeringen noga hur prissättningen utvecklas. 

Nya riktlinjer för denna övervakning har utfärdats av regeringen. 

En utredning som syftar till en modernisering och en allmän översyn av 

den allmänna prisregleringslagen har nyligen tillsatts. 

Konkurrenspolitik 

Genom den nya konkurrenslagen. som trädde i kraft den I januari 1983, 

infördes ett system för kontroll av förctagsförvärv. För att hl. a. underlätta 

näringsfrihetsombudsmanncns I NO) utredning av företagsförvärv har åt
gärder vidtagits för att ett register skall kunna hyggas upp hos statens pris

och kartellnämnd <SPKl med uppgifter om bl. a. olika företags marknads

andelar på skilda varu- och tjänsteområden. Import- och exportuppgifter 

kan överföras från tullverket genom en ändring i tullagen. Produktionsupp

gifter m. m. överförs från statistiska centralbyrån efter samtycke från de 

berörda företagen. 

Konsumentpolitik 

I ekonomiskt kärva tider är det särskilt viktigt med en effektiv konsu

mentpolitik. Regeringens ambitioner är att försvara de konsumentpolitiska 

landvinningar som gjorts på 1970-talet men också att förbättra det skydd 

som har byggts upp. 

En kommitte ser f. n. över konsumentpolitikens roll och uppgifter i 

samhället. Kommitten skall ha avslutat sitt arbete senast den 30 april 1985. 

Mot bakgrund av att många konsumenter möter komplicerade problem i 

samband med främst förvärv av småhus har regeringen för avsikt att 

förbättra rådgivningen på detta område. Liinsbostadsnämndcrna kommer 

att få i uppgift att svara för en utvidgad rådgivning i småhusfrågor när det 

gäller fastighetsjuridiska och därmed sammanhängande byggnadstekniska 

problem (jfr. bilaga 1 Il. Konsumentverket kommer att ha ett ansvar gente

mot länsbostadsnämnderna när det gäller utbildning av personal vid nämn

derna, materialservice och stöd i särskilt komplicerade frågor. 
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Tullverket 

Bekämpning av narkotikasmuggling och åtgärder mot den ekonomiska 

brottsligheten är verksamheter som tullverket även i fortsättningen bör 

ägna största uppmärksamhet. De inkomstförstärkningar generaltullstyrel

sen föreslagit inom sin verksamhet kommer till stor del att tillgodoräknas 

tullverket för förstärkning av insatserna de prioriterade områdena. Kon

trollen av importen av tekovaror, tillsynen av att olika miljöbestämmelser 

efterlevs samt oljebekämpning är andra prioriterade områden för tullver

ket. 
Ett omfattande samarbete äger sedan länge rum mellan de nordiska 

ländernas tullmyndigheter bl. a. inom ramen för Nordiska tulladministra

tiva rådet. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att förse de statliga myndigheterna 

med ändamålsenliga lokaler. Styrelsen arbetar fortlöpande med åtgärder 

för att öka effektiviteten i lokalutnyttjandet och att förbättra lokalekono

min. Som ett led i detta arbete ser styrelsen över vissa standard- och 

normfrågor, omfattande bl. a. areastandard för enskilda tjänsterum, möj

ligheter till större samutnyttjande av lokaler, utarbetande av effektivare 

planlösningar samt översyn av de bestämmelser som reglerar byggandet av 

lokaler. Styrelsen arbetar vidare med åtgärder i syfte att öka myndigheter

nas kostnadsmedvetande i lokalfrågor och att skapa incitament för att få 

till stånd ett rationellare utnyttjande av myndigheternas lokaler. 

Bank- och försäkringsverksamhet m. m. 

Banklagstiftningen är sedan år 1976 föremål för en omfattande översyn 

av banklagsutredningen (Fi 1976: 04). En av utredningens huvuduppgifter 

är att anpassa banklagarna till den nya aktiebolagslagen. Utredningens 

slutbetänkande beräknas föreligga under år 1984. 

Under år 1983 har tillsatts en kommitte (Fi 1983:06) med uppgift att se 

över kreditmarknadens struktur. Utredningen kommer bl. a. att behandla 

frågan om vilka skiljelinjer som bör upprätthållas mellan olika typer av 

kreditinstitut. Utredningen skall också ta upp frågor som rör utländska 

kreditinstituts etableringar i Sverige. 

På försäkringsområdet pågår bl. a. en utredning inom försäkringsverk

samhetskommitten (E 1979: 01 ). Denna utredning behandlar de grundläg

gande principerna för bedrivande av försäkringsrörelse. Nämnda utred

ning har under år 1983 avlämnat ett delbetänkande som behandlar konces

sion för försäkringsrörelse och frågor rörande de s.k. captivebolagens 

verksamhet. Betänkandet är f.n. föremål för beredning inom finansdepar

tementet. 
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Det skattesparsystem som infördes av de borgerliga regeringarna kom

mer från den 1 april 1984 att ersättas med ett nytt och fördelningspolitiskt 

mer rättvist system för att stimulera hushållssparandet benämnt Allemans

sparandet. Allemanssparandet har två former, sparande på rikssparkonto i 

bank. varifrån medlen slussas vidare till riksgäldskontoret, och aktiespa

randet m. m. i kapitalsparfond. 
I övrigt kan nämnas att viirdepappersmarknadsutredningen (E 1979· 02) 

och utredningen (E 1980: 05) angående de små och medelstora företagens 

finansiella situation lämnat sina slutbetänkanden under hösten 1983. Vär

depappersmarknadsutredningen föreslår bl. a. att ett förbud mot s.k. insi

derspekulation införs vid sidan av gällande informationsplikt. I samband 

med den fortsatta beredningen av dessa förslag kommer vissa övriga frågor 

rörande förhållandena inom börshandeln att aktualiseras. Utredningen 

angående små och medelstora företags finansiella situation har lagt fram 
olika förslag för att förbättra förutsättningarna för dessa företags finansi
ering bl. a. vid generationsskift'en. Betänkandena är f.n. föremål för re

missbehandling. 

Skatteutjämningsbidrag till kommuner m. m. 

Skatteutjämningssystemet syftar till att utjämna de stora skillnader som 

finns mellan enskilda kommuner resp. landstingskommuner i fråga om 

skattekraft och kostnader för bedrivande av kommunal verksamhet. Bi

dragssystemet är ett av de främsta medlen för en i möjligaste mån likvärdig 
kommunal service i olika delar av landet. 

Riksdagen beslöt våren 1979 (prop. 1978179: 95, FiU 35, rskr 335, SFS 

1979: 362) om en omfattande reformering av skatteutjämningssystemet. 

Denna reform var fullt genomförd fr. o. m. år 1982. 
För år 1984 får kommuner och landstingskommuner ordinarie skatteut

jämningsbidrag med tillsammans 10951 milj. kr. Av landets totalt 284 

kommuner erhåller 258 kommuner (ca 90%) ordinarie skatteutjämningsbi

drag år 1984. Samtliga landsting utom Stockholms läns landsting får skat

teutjämningsbidrag. Utöver ordinarie bidrag har beviljats extra skatteut

jämningsbidrag. Extra skatteutjämningsbidrag ges till kommuner som av 

olika skäl har kommit i ekonomiska svårigheter. För år 1984 har beviljats 

85 milj. kr. för detta ändamål. I form av extra skatteutjämningsbidrag har 

för år 1984 dessutom beviljats 300 milj. kr. som särskilt riktat stöd för att 

motverka skattehöjningar i de kommuner och landstingskommuner som är 

i ett finansiellt utsatt läge. Det särskilda stödet utgår till kommuner och 

landstingskommuner som får en lägre ökning av skatteintäkterna mellan 

åren 1983 och 1984 än den genomsnittliga ökningen i landet. Som ytterliga

re villkor för stödet gäller att de finansiella reserverna är små i förhållande 
till genomsnittet i riket. 

Skatteutjämningsbidragen för år 1984 motsvarar en kommunal skatte-
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sats på 3: 68 kr. per skattekrona (skr.) i genomsnitt för landet eller I 360 

kr./invånare. För att ge en bild av skatteutjämningsreformens betydelse för 

olika delar av landet"redovisas i följande tabell hur bidragen fördelar sig 

länsvis under åren 1979 och 1984. Det extra skatteutjämningsbidraget inkl. 

det riktade stödet för år 1984 ingår i bidragssummorna. 

Länsvis fördelning av skatteutjämningsbidrag åren 1979 och 1984 

Län 19791 19842 

M:ilj. Kr.13 Totalt varav extra skatte-
kr. skr utjämningsbidrag 

Milj. Kr.P Milj. Kr.I' 
kr. skr. kr. skr. 

Stockholms 86.0 0: 18 240,3 0:32 45.3 0:06 
Uppsala 62.2 I: Il 162.8 1: 76 2.4 0:03 
Södermanlands 64.3 1:09 247,5 2:64 47,7 0:51 
Östergötlands 117, l 1: 27 468.7 3:25 11,3 0:08 
Jönköpings 127,2 I: 84 489.3 4:64 7,1 0:07 

Kronobergs 97J 2:53 346,7 5:76 3,8 0:06 
Kalmar 204,4 3:93 578.0 7: 14 5,4 0:07 
Gotlands 132,9 11: 75 217.9 11:99 
Blekinge 112,6 3:34 324,4 6: 16 20.2 0: 39 
Kristianstads 163.0 2:68 560,2 5:94 0,6 0:01 

Malmöhus 92.0 0:49 514.6 2:02 63.4 o· "" . -~ 
Hallands 111.2 2: 19 318,9 3:93 
Göteborgs och 
Bo hus 155, l 0:84 308.6 I: 63 24,9 0:09 
Älvs borgs 232.6 2:46 616.3 4: 12 0,2 0:00 
Skaraborgs 177,6 3:05 563,5 6:20 3.7 0:04 

Värmlands 234.8 3:65 588,6 5:90 9,0 0:09 
Örebro 59.7 0:91 398,5 3:90 42,0 0:41 
Västmanlands 43,0 0:68 135,2 1:37 6.7 0:07 
Kopparbergs 196.8 3:04 619.1 6: Il 38, l 0:37 
Gävleborgs 245.6 3: 61 555,4 5:23 14,0 0: 13 

Västernorrlands 358,2 5:69 658.4 6:75 4.4 0:04 
Jämtlands 341,3 11: 68 586.0 12:55 16,4 0:35 
Västerbottens 463.9 8:47 771.3 8:76 9,4 0: Il 
Norrbottens 715.6 11:43 I 065,4 10:90 9.4 0:09 

Summa 4594,4 2:22 11335,7 3:68 385,0 0: 12 

Dito i kr./inv. 555 I 360 46 

1 Inkl. den förhöjning med två procentenheter som hiinför sig till 1979 års särskilda 
statsbidrag till kommuner och landstingskommuner. Skatteutjämningsbidraget till 
de kyrkliga kommunerna som avskaffats fr. o. m. år 1983 ingår ej i de för år 1979 
redovisade beloppen. 
2 Preliminära uppgifter 
3 Beräknad förändring av utdebiteringsbehovet vid slopande av skatteutjämningsbi
dragen. 

Det största betydelsen har skatteutjämningsbidragen för Gotlands. Jämt

lands och Norrbottens län. Som framgår av tabellen motsvarar bidragen 

för ~r 1984 en kommunal skattesats på 12: 55 kr./skr. i Jämtlands län, 11: 99 

kr./skr. i Gotlands län och 10: 90 kr./skr. I Norrbottens län. I kronor per 
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invånare utgör bidragen i de nämnda tre länen 4 340 resp. 3 890 och 4 025. 

Minst betydelse - sett med länet som enhet - har skatteutjämningssyste

met för Stockholms län. där bidragen motsvarar 0: 32 kr./skr och 155 kr. 

per invånare. 
Det extra skatteutjämningsbidraget inkl. det riktade stödet för år 1984 

har störst betydelse för Södermanlands. Blekinge, Örebro, Kopparbergs 

och Jämtlands län. 
Skatteutjämningsbidragens utveckling under senare år framgår av föl

jande sammanställning. 

Skatteutjämningsbidra!', till den kommunala sektorn aren 1979-1984 \milj. kr. t 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Ordinarie bidrag 4604 6613 8186 9886 9956 10951 

varav till 
kommuner 2705 3 793 4598 5467 5664 6260 
land~tingskommuner 1774 2688 3450 4337 429:! 4691 
kyrkliga kommuner 125 132 138 82 

Extra skatteutjämnings-
bidrag 115 96 226 206 402 385 

varav särskild kompen-
sation (1981-83)/ 
riktat stöd (1984) 127 105 306 300 

Totalt 4 719 6709 8412 10092 10358 11336 

Under sommaren 1983 utfärdades direktiv till en parlamentarisk utred-

ning med uppdrag att se över skatteutjämningssystemet. Översynen skall 

utgå från att ramen för skatteutjämningsbidragen inte kan göras större. 

Därutöver skall utredningen bl. a. ta upp hur automatiken i bidragen skall 

kunna begränsas. 

Kommunsektorns reala och finansiella utveckling har under senare år 

tilldragit sig ett allt större intresse. Förutsatt att pris- och lönekostnadsök

ningarna kan hållas vid en nivå som är förenlig med regeringens inflations

mål indikerar nu föreliggande bedömningar en tämligen stabil finansiell 

situation i kommunsektorn totalt sett de närmaste åren. Dock skiljer sig de 

finansiella förutsättningarna åt mellan enskilda kommuner resp. lands

tingskommuner. De kommunalekonomiska frågorna inför år 1985 kommer 

att behandlas i en särskild proposition våren 1984. 1 bilaga I till budgetpro

positionen (finansplanen) redovisas vissa utgångspunkter för övervägan

dena i dessa frågor. 

Internationellt ekonomiskt samarbete 

Sverige tar aktiv del i arbetet inom flera internationella organisationer 

för ekonomiskt-politiskt och valutapolitiskt samarbete. Finansdeparte

mentet verkar härvid i samråd med övriga berörda departement och myn-
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digheter. De ekonomiska attacheerna i Bryssel, Paris resp. Washington 

spelar en viktig roll genom att tillhandahålla värdefull information på det 

ekonomisk-politiska området. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är 

den mest betydande organisationen för ekonomiskt samarbete mellan de 

västliga industriländerna. Inom ramen för OECD analyseras det ekono

miska läget och diskuteras aktuella ekonomisk-politiska problem. Årligen 

granskas dessutom varje enskilt land med avseende på den ekonomiska 

utvecklingen och den förda ekonomiska politiken. 

Finansdepartementet deltar också i arbetet inom FN: s ekonomiska 

kommission för Europa (ECEJ där främst den långsiktiga ekonomiska 

utvecklingen analyseras. 

Internationella valutafonden (IMF) spelar en central roll i det internatio

nella valutasamarbetet. Den ekonomiska utvecklingen efter de kraftiga 

oljeprishöjningarna under sjuttiotalet har karaktäriserats av betydande 

bytesbalansproblem. Finansieringsbehoven är avsevärda, behoven att an

passa ekonomierna till de ändrade förhållandena likaså. Fondens roll i 

anpassningsprocessen har kontinuerligt ökat. IMF spelar vidare en alltmer 

central roll i arbetet med att lösa akuta betalningsproblem i de skuldtyngda 

länderna. Regelbundet sker konsultationer mellan IMF och varje enskilt 

medlemsland om främst betalningsbalansläget i landet. 

Inom ramen för det europeiska frihandelsavtalet (EFT AJ diskuteras 

främst handelsfrågor men även det allmänna ekonomiska läget i EFT A

länderna bl. a. i den ekonomiska kommitten. 

Inom ramen för Sveriges samarbete med EG hålls årligen ett möte 

mellan representanter för EG-kommissionen och finansdepartementet då 

frågor om den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken 

diskuteras. 

Det nordiska samarbetet på det ekonomiska området är väl utbyggt. 

Nordiska möten äger rum regelbundet för att granska den ekonomiska 

utvecklingen i de nordiska länderna. Nordiska ekonomiska forskningsrå

det ger stöd till analyser av och utredningar om det ömsesidiga beroendet 

mellan de nordiska ekonomierna. I nordiska ämbetsmannakommitten för 

valutafrågor och finansiella frågor förbereds bl. a. gemensamma nordiska 

ståndpunkter i IMF. 

FN: s konferens för handel och utveckling (UN CT AD) håller normalt 

möten var fjärde år. Finansdepartementets medverkan avser främst mone

tära och vissa finansiella frågor. 

Finansdepartementet medverkar vidare i de bilaterala blandade rege

ringskommissionerna med Förbundsrepubliken Tyskla11d, Norge samt Ja
pan. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret 

1984/85 framgår av följande sammanställning. 

Anvisat Förslag Förändring 
1983/84 1984/85 

A Finansdepartementet m. m. 59,2 63,5 + 4,3 
B Skatte- och indrivningsväsen 1599,8 1695,2 + 95.4 
c Pris-. konkurrens- och konsu-

mentfrågor 85.3 93,7 + 8.4 
D Vissa centrala myndigheter m. m. 740,2 804.9 + 64,7 
E Bidrag och ersättningar till 

kommunerna 10811,3 10811.1 - O,:! 
F Övriga ändamål 165.0 253.1 + 88.1 

Totalt för finansdepartementet 13460,8 13 721.5 +260,7 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Utdrag 

PROTOKOLL 

11 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser finansdepar

tementets verksamhetsområde 

Sjunde huvudtiteln 

A. FINANSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Finansdepartementet 

1982/83 Utgift I 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

44208092 

36868000 

39548000 
1 Utgiften avser anslagen till ekonomi- och budgetdepartementen 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

1983/84 

217 

36868000 
(32 565 000) 

36868000 

Beräknad ändring 
1984/85 

+2680000 
(+1200000) 

+2680000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 39 548 000 kr. Jag har därvid tillämpat en modell för beräkning 

av medelsbehovet som motsvarar huvudförslaget i myndigheternas _an

slagsframställningar. Under anslaget har beräknats medel för ytterligare 

maskinutrustning för ord-och textbehandling m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Finansdepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 39548000 kr. 
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A 2. Finansråd/ekonomiska attachcer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1498339 

1439000 

1867000 

12 

Från anslaget bestrids kostnaderna för finansråd/ekonomiska attacheer. 

Sådana tjänster finns inrättade i Bryssel, Paris och Washington. Anslags

behovet beräknar jag till I 867 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Finansrådlekonomiska attacheer för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av I 867 000 kr. 

A 3. Kommitteer m.m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

213025001 

19 300000 

21300000 

Reservation 8384001 

' Beloppen avser anslagen till kommittecr m. m. under sjunde och åttonde huvudtit
larna. 

Från anslaget bestrids förutom kostnaderna för finansdepartementets 

kommitteer även kostnaderna för de ekonomiska långtidsutredningarna. 

Sju nya kommitteer har tillkallats under år 1983. Dessa är placerings

utredningen (Fi 1983: 01 ), utredningen om differentierad mervärdeskatt (Fi 

1983: 02), konsumentpolitiska kommitten <Fi 1983: 03), 1983 års folkbok

föringskommitte, kommitten med uppdrag att S'~ över skatteutjämnings

systemet (Fi 1983: 05), kommitten med uppdrag att göra en översyn av 

kreditmarknadens struktur (Fi 1983: 06), kommitten med uppdrag att utre

da hur statsskuldspolitiken skall samordnas (Fi 1983: 07) samt delegationen 

för allemanssparandet (Fi 1983: 08). Under år 1983 har vidare tio kommit

teer fullgjort sina uppdrag, nämligen lönspardelegationen (E 1978: O I), 

Kronoholmsutredningen (8 1978: 08), bruttoskattekommitten ( B 1979: 04), 

1980 års kommittc (1980: 0 I) för översyn av reglerna för beskattning av 

statsbidrag, kommunala grundgarantiutredningen (8 1980: 02), utredning

en (E 1980: 05) om de små och medelstora företagens finansiella situation, 

skattekreditutrcdningen (B 1982: 02), vinstdelningsgruppen (B 1982: 08), 

placeringsutredningen (Fi 1983: 01 l och utredningen (Fi 1983: 02) om diffe

rentierad mervärde skatt. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget föras upp med 21 300 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 21 300000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1981/82 utgift 838012 1 Reservation 750001 

1982/83 Anslag 635000 

1983/84 Förslag 795000 
1 Beloppen avser anslagen till extra utgifter m. m. un<ler sjun<lc och åttonde huvu<l
titlarm1 

Jag förordar att anslaget förs upp med 795 000 kr. i statsbudgeten för 

nästa budgetår. Därvid har medel beräknats för en konferens om ekono

misk planering på medellång sikt som skall hållas i Stockholm under 

hösten 1984 med deltagare från andra europeiska finansdepartement m. m. 

Det svenska finansdepartementet skall vara värd för konferensen. Jag har 

vidare räknat med att fortsatt bidrag till utgivningen av Sveriges statska

lender skall bestridas från detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utg(fier för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations
anslag av 795 000 kr. 
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B. SKATTE- OCH INDRIVNINGSVÄSEN 

Allmänt om skatte- och indrivningsväsendet 

Vid I 975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 87, SkU 

31. rskr 229). dels ett nytt system för automatisk databehandling inom 

folkbokförings- och beskattningsområdet (prop. 1975: 57. SkU 32, rskr 

230). Besluten innebär bl. a. att alla deklarationer skall granskas och före

dras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän vid länsstyrelse eller lokal 

skattemyndighet och ambitionen i granskningen skall vara att upptäcka fall 

av väsentliga undandraganden. Skatteadministrationen effektiveras bl. a. 

genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för granskningen och taxe

ringen. Den nya taxeringsorganisationen började genomföras vid 1979 års 

taxering. 

Vid 1982 års taxering granskades dock fortfarande ca 50 % av samtliga 

deklarationer av fritidsfunktionärer. Detta beror bl. a. på att antalet dekla

rationer ökat efter det att organisationen dimensionerades och på att de 

produktionstal som satts upp som mål för deklarationsgranskningen inte 

har kunnat uppnås bl. a, beroende på den ökade komplexiteten i lagstift

ningen. Enligt riksskatteverkets beräkningar skulle det behövas ytterligare 

I 500 gransknings-och biträdestjänstcr för att fullfölja RS-reformens mål

sättningar. I takt med att statsfinanserna försämrats har även skatteförvalt

ningen fått genomgå en allt striktare budgetprövning där det ställs ökade 

krav på prioriteringar och höjd effektivitet. Den alltmer utbredda skatte

flykten och den kvalificerade ekonomiska brottsligheten har medfört att 

det blivit allt angelägnare att föra över resurser till svårkontrollerade och 

komplicerade deklarationer. Den under år 1982 tillsatta skatteförenklings

kommitten (B 1982: 03) har bl. a. i uppgift att föreslå en förenkling av 

taxeringsförfarandet. En första huvuduppgift för kommitten är att försöka 

finna ett förenklat system för löntagarbeskattningen. Kommitten kommer 

att lämna ett sådant förslag i böi:_jan av år 1984. Jag finner det mycket 

angeläget att arbetet med att föra över tyngdpunkten av kontrollen till 

kvalificerade och svårkontrollerade deklarationer drivs vidare. I avvaktan 

på att en reform kan komma till stånd på grund av förslag från skatteför

enklingskommitten måste befintliga rutiner för förenklad granskning til

lämpas i ökad utsträckning. De förstärkningar som tidigare år tillförts 

skatteförvaltningen med inriktning på handläggningen av de nu åsyftade 

komplicerade ärendena bör i princip permanentas. 

I årets budgetförslag föreslås dessutom ytterligare resurser för kontroll 

av mervärdeskatt. Vidare anser jag att en ytterligare förstärkning av kon

trollen av vägtrafikskatt är nödvändig. 
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Det nuvarande debiterings- och uppbördssystemet för socialavgifter har 

en rad brister. Bl.a. har de hittills gällande reglerna för avgiftsberäkningen 

fått till följd att betydande belopp påförs och betalas in med upp till två års 

eftersläpning. Mot denna bakgrund har socialavgiftsutredningen i ett be

tänkande i juli 1983 (Ds S 1983: 7) föreslagit att ansvaret för debitering och 

uppbörd av arbetsgivaravgifter överförs från riksförsäkringsverket till 

skatteförvaltningen. Förslaget innebär att uppbörden administrativt och 

tidsmässigt samordnas med uppbörden av källskatt och att redovisningspe

rioderna förkortas från två månader till en månad. Avsikten är att arbetsgi

varna vid varje tillfälle skall beräkna och betala in ett i princip riktigt 

avgiftsbelopp. Regeringen bör under våren 1984 föreslå riksdagen att so

cialavgiftsutredningens förslag genomförs per den I januari 1985. Försla

get, som även innebär en höjning av ambitionsnivån i kontrollen av arbets

givaravgifterna, medför ett behov av resurstillskott för skatteförvaltning

en. Samtidigt minskar dock resursbehoven vid riksförsäkringsverket. 

Det är angeläget att effektivisera skatte- och indrivningsväsendet genom 

att samordnat kunna bedöma resursernas omfattning och anviindning och 

de regler som styr skattemyndigheternas och övriga hithörande myndighe

ters verksamhet. Som ett led i en sådan samordningsprocess överfördes 

ansvaret för lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna 

den I januari 1983 till finansdepartementet. Det är viktigt att organisatio

nen anordnas så att lednings- och styrfunktionerna blir så effektiva som 

möjligt. Målsättningen måste vara att hela skatteförvaltningen skall frams

tå och kunna fungera som en sammanhållen enhet - en koncern - med 

riksskatteverket i ledningen. Detta synsätt medför att skatteförvaltningens 

organisatoriska anknytning till länsstyrelserna bör prövas. Möjligheterna 

för länsledningarna att påverka inriktningen av skatteavdelningarnas verk

samhet är av naturliga skäl begränsade. Frågan om hur skatteavdelning

arna organisatoriskt skall anknytas till övriga delar av skatteförvaltningen 

bör därför utredas närmare. Regeringen har givit statskontoret i uppdrag 

att i samband med utredningen om en framtida länsförvaltning i Norrbot

tens län göra en specialstudie av lämpliga former för en från länsstyrelsen 

fristående skatteadministration i detta län. Som ett komplement till denna 

utredning avser jag att begära regeringens medgivande att få tillsätta en 

särskild utredningsman för att utreda hur en från materiella utgångspunk

ter effektiv styrning och samordning av hela skatteförvaltningen skall 

utformas. I avvaktan på resultatet av dessa utredningar kommer chefen för 

civildepartementet att senare föreslå regeringen att det i regleringsbrevet 

för länsstyrelserna för budgetåret 1984/85 anges de för skatteavdelningarna 

beräknade beloppet för i vart fall lönekostnader. 
lndrivningsväsendet har genom olika åtgärder förstärkts. Införandet av 

utsökningsbalken den I januari 1982 har förändrat kronofogdemyndighe

ternas sätt att arbeta. Under budgetåret 1983/84 ansluts återstående krono

fogdemyndigheter till ADB-systemet för exekutionsviisendet <REX) vad 
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gäller de allmänna målen. Registreringen av de enskilda målen i ADB

systemet påbörjades också budgetåret 1983/84 och utbyggnaden kommer 

att fortsätta. Detta leder till en bättre gäldenärsöverblick och enklare 

samordning av verkställigheten av målen. Genom införandet av det tidi

gare nämnda påminnelseförfarandet, har antalet mål sjunkit. Trots detta 

fortsätter de restförda beloppen att öka. På grund av bl. a. myndigheternas 

sinsemellan ojämna arbetsbelastning är det svårt att i den nuvarande 

organisationen öka effektiviteten. Riksskatteverket har bl. a. föreslagit att 
antalet kronofogdedistrikt skall reduceras från nuvarande 81 till 45 distrikt. 

Frågan bereds f.n. inom regeringskansliet. 

B 1. Riksskatteverket 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

234 700 152 

242104000 

255 983 000 

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be

skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och val. dels centralmyndighet 

för administration av exekutionsväsendet: allt i den mån uppgifterna ej 

ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskattningsmyn

dighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig en 

överdirektör. Verket är organiserat på åtta huvudenheter, nämligen en 

avdelning för verkets administration, en för rättsärcnden. en för direkt 

skatt, en för indirekt skatt. en för kontroll och revision. en för administra

tion av exekutionsväsendet, en för folkbokföring och val samt en för 

driftteknik. Dessutom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekreta

riat för vcrkslcdningen. 
Inom riksskattcvcrket finns en nämnd för rättsärendcn och sjömansskat

tenämnden. Till verket är energiskattenämndcn och rcklamskattcnämnden 

knutna. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Riks- Före-
skatte- draganden 
verket 

Personal I 016 +61 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 177710000 +21142000 + 9306000 
(därav lönekost-
nader) (133 292 000) ( + 17 454 000) (+ 8397000) 

Expenser för annat 
än eget behov 42476000 + 4509000 + 3 120000 
Utbildning och 
information 21918000 + 2 192000 + 1453 000 

242104000 +27843000 +13879000 

Riksskatteverkets yrkanden 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har riksskattcver

ket som huvudförslag i anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 re

dovisat ett huvudalternativ som, jämfört med det pris- och löneomräknade 

anslaget för innevarande budgetår, innebär en minskning med 2 %. 

I. Löne- och prisomräkning uppgår till 15950000 kr. 

2. Riksskatteverkets huvudförslag innebär att anslaget föreslås nedräk

nat med 5 169000 kr. sedan löne- och prisomräkning gjorts. Minskningen 

hänför sig till lönekostnader, 3 169000 kr., Expenser för annat än eget 

behov I 000000 kr. samt till Utbildning och information I 000000 kr. Ver

ket avser att genomföra den personalminskning som följer av besparingsal

ternativet genom naturlig avgång. Förslaget innebär bl. a. att tre tjänster på 

distriktskontoren avsedda för revisioner dras in. Vidare föreslås att sy

stemdriftsektionens lönebudget minskas med 1500000 kr. samt att tre 

tjänster för användareservice och utvecklingsinsatser på ADB-driftsek

tionen dras in. 

3. Utöver huvudförslaget lämnar riksskatteverket ett utbyggnadsalter

nativ innebärande en utbyggnad av verksamheten med 4.6% eller 

11 893 000 kr. Verket har i detta förslag beaktat genomförandet av nödvän

diga åtgärder på grund av ny lagstiftning. genomförandet av pågående 

rationaliseringsprojekt. fullgörandet av offensiva insatser samt ett fortsatt 

stöd åt den regionala och lokala skatteförvaltningen. 

FöredraRandens överviiR<mden 

För nästa budgetår bör medel för riksskatteverkets verksamhet beräk
nas med utgångspunkt i verkets huvudförslag. Riksskatteverket har under 

ett flertal .år tilldelats medel efter en princip som innebär en reducering av 

anslaget med 2 % efter pris- och löneomräkning. Jag delar i viss mån 

verkets uppfattning att en reducering med 2 % kan komma att leda till att 

2 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. BihiRa 9 
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även högt prioriterade områden berörs. Jag anser därför att den av verket 

föreslagna besparingen av ADB-driftpersonal och systemutveckling inte 

bör genomföras. Jag beräknar att en viss del av de medel som på så sätt 

undantas från besparingskravet kan användas för samordning av kontors

datorsystem inom riksskatteverkets verksamhetsområde. 

Riksskatteverkets arbetsbörda fortsätter att öka till följd av ny lagstift

ning på skatteområdet. Jag beräknar därför resurser bl. a. för arbetet med 

tillfällig vinstskatt, vinstdelningsskatt, omsättningsskatt på aktier, dispens

ärenden och reformerad inkomstbeskattning. För arbetet i samband med 

1985 års allmänna val och för översyn av länsstyrelsernas mervärdeskat

teenheter bör verket vidare tillföras tillfälliga förstärkningar. Under bud

getåret 1983/84 tas ett nytt ADB-system för punktskatter i drift. Till följd 

härav har jag även beräknat medel för driftkostnader för den dator som 

anskaffats till det nya ADB-systemet. Jag räknar med att det nya systemet 

skall leda till besparingar fr. o. m. budgetåret 1985/86. 
Som jag tidigare anfört bör regeringen under våren 1984 föreslå riksda

gen att samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgifter införs. 

Riksskatteverket kommer när detta nya system införs att behöva en viss 

personalförstärkning. Jag återkommer till denna fråga under våren. 

Riksskatteverket har under de senaste budgetåren disponerat särskilda 

medel för offensiva insatser på skattekontrollens och indrivningsväscndets 

områden. Jag anser att verket även i fortsättningen bör tillföras I milj. kr. 

för sådana insatser. 

Riksskatteverket har i sin anslagsframställning yrkat medel för bl. a. 

revis;on hos oljebolag, utbyggnad av revisionsverksamheten hos verkets 

distriktskontror samt för offensivt utredningsarbete. Dessa önskemål har 

även framförts till kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Kommis

sionen kommer inom en snar framtid i ett betänkande att behandla frågan 

om resurser till skatteförvaltningen för kampen mot den ekonomiska 

brottsligheten. Jag anser att frågan om resurser till riksskatteverket för 

denna verksamhet därför bör behandlas efter det att kommissionen har 

presenterat sitt förslag. 

Hos riksskatteverket utförs för närvarande tekniska undersökningar av 

kilometcrräknarapparatur som misstänks vara manipulerad. Denna uppgift 

skall från och med den , juli 1984 utföras av statens kriminaltekniska 

laboratorium. Jag har beaktat detta vid medelsberäkningen för riksskatte

verket. 

I syfte att förstärka riksskatteverkets samordnande roll avser jag att 

föreslå regeringen att uppdra åt riksskatteverket att fördela vissa medel 

inom exekutionsväsendet. Beloppet motsvarar en del av den besparing på 

2 % som tillämpas för kronofogdemyndigheterna och som bör återföras för 

att förstärka de mest resurssvaga kronofogdemyndigheterna. Jag har vid 

beräkningen av medel för kronofogdemyndigheterna, vilket jag senare 

återkommer till, reserverat dessa medel under anslagsposten Till regering-
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ens disposition. Aven för de lokala skattemyndigheternas del bör vissa 

medel som beräknas under anslaget ställas till riksskatteverkets förfogan

de. 

Med hänvisning till vad jag anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 255 983 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskatte1•erke1 för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 255 983 000 kr. 

B 2. Lokala skattemyndigheterna 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

651486616 

704382000 

750535000 

De lokala skattemyndigheterna verkställer mantalsskrivning. upprättar 

allmän röstlängd. tar befattning med taxcringsarbetc samt debitering och 

uppbörd av skatt m. m .• bestämmer pensionsgrundandc inkomst samt ut

övar kontroll över att viss uppgiftskyldighet inom den allmänna försäk

ringskassan fullgörs. 

Varje län är indelat i fögderier. Inom varje fögderi finns en lokal skatte

myndighet. Länsstyre!sen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndig

heterna i länet. I hela landet finns 120 lokala skattemyndigheter. Varje 

sådan myndighet förestås av en fögderichef. Antalet tjänster vid de 120 

lokala skattemyndigheterna i landet uppgår till ca 4 400. 

A 11.1· l ag.1fra mst ä l l 11 i ngarna 

Varje länsstyrelse lämnar anslagsframställning för de lokala skattemyn

digheterna i länet. Länsstyrelsernas anslagsframställningar för budgetåret 

1984/85 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå som utgör pris- och 

löneomräknat anslag för budgetår 1983/84 minskat med 2 %. Medelsbeho

vet enligt detta alternativ ökar med 36 655 000 kr. 

Åtskilliga länsstyrelser har yrkat att huvudförslaget. dvs. innevarande 

budgetårs anslag pris- och löneomräknad .minskat med 2 rfc., inte skall 

tillämpas vid resurstilldelningen för budgetåret 1984/85. Länsstyrelserna 

anser att en minskning av resurserna för lokala skattemyndigheterna enligt 

huvudförslaget inte kan mötas med omprioriteringar och rationalisering av 

verksamheten i någon nämnvärd grad. En reducering med 2 %· kommer 

därför att leda till att kraven på service och rättssäkerhet allvarligt efter

sätts. Länsstyrelserna understryker att lokala skattemyndigheternas ar

betsbörda under de senaste åren fortsatt att öka till följd av bl. a. ny och 
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ändrad lagstiftning. För att klara besparingar är lokala skattemyndigheter

na beroende av förenklande författningsändringar. 

Länsstyrelserna yrkar sammanlagt 154 nya tjänster för de lokala skatte

myndigheterna. De personalförstärkningar som begärs avser dels tjänster 

för fortsatt utbyggnad av granskningsorganisationen för taxering i första 

instans dels förstärkning på grund av ökade ärende- och arbetsvolymer. 

Ett flertal länsstyrelser redovisar dessutom ett behov av nya tjänster till de 

lokala skattemyndigheterna men avstår med hänsyn till det statslinansiella 

läget från att framföra yrkanden. Länsstyrelsernas yrkanden om personal

förstärkningar m. m. innebär att medelsbehovet ökar med 83930000 kr. 

Riksskatte1·erkets yttrande 

Riksskatteverket har yttrat sig över anslagsframställningarna för de lo

kala skattemyndigheterna. 

Riksskattevcrket uttalar sig mot en schablonmässig nedskärning av re

surstilldelningen med 2 %, för budgetåret 1984/85. 

Även riksskattevcrket framhåller att skatteförvaltningens resurser i för

hållande till arbetsuppgifterna avsevärt minskats under senare år. Antalet 

deklarationer har nämligen, jämfört med det antal som låg till grund för 

RS-reformens bemanningsberiikningar i mitten av 1970-talct. likat med ca 

900000 eller med drygt 15%·. Praktiskt taget varje beslutad förändring i 

skattelagstiftningen har dessutom i sig inneburit att skatteförvaltningen har 

tillförts ytterligare permanenta arbetsuppgifter. För att långsiktigt kunna 

förbättra de lokala skattemyndigheternas arbetssituation anser verket att 

det krävs förändringar i både de administrativa och materiella lagreglerna 

som styr verksamheten. Skatteförenklingskommittens förslag (8 1982: 03) 

beräknas i detta sammanhang få stor betydelse. 

Riksskatteverket anser att arbetsgivarkontrollen bör förstärkas ytterli

gare. En sådan satsning bör huvudsakligen samordnas med ett genomfö

rande av socialavgiftsutredningens förslag (Ds S 1983: 7) angående sam

ordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgifter. Verket föreslår att 10 

milj. kr. under budgetåret 1984/85 anslås för en intensifierad arbetsgivar

kontroll vid länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna. 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

Ett antal länsstyrelser har i sina anslagsframställningar för de lokala 

skattemyndigheterna yrkat att anslagen inte skall minskas med 2 %. enligt 

det s.k. huvudförslaget. Riksskatteverket delar denna uppfattning. Antalet 

självdeklarationer har under åren 1975-1982 ökat med ca 2 % per år. Det 

är de mer svårgranskade deklarationerna som ökat kraftigast. Författ

ningsbestämmelserna som styr de lokala skattemyndigheternas verksam

het ändras ofta och medför i stor utsträckning en ökad arbetsbörda för 

myndigheterna. Mot denna bakgrund och da det är viktigt att genom en 

effektiv skatteförvaltning öka statens intäkter har lokala skattemymlighe-
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tema under budgetåret 1983/84 undantagits från den generella besparingen. 

Jag gör samma bedömning inför det kommande budgetåret och föreslår 

således att lokala skattemyndigheterna tilldelas medel utan besparing på 

2%. 

Enligt planerna för den s.k. RS-organisationen återstår ca 160 tjänster 

för att organisationen vid de lokala skattemyndigheterna skall vara fullt 

utbyggd. Tjänsterna är huvudsakligen avsedda för granskning av löntagar

deklarationer. Riksskatteverket har under hösten utrett behovet av gransk

ningsresurser i första instans. Resultatet av utredningen visar att det i 

nuläget på grund av den ökade deklarationsmängden skulle behövas ytter

ligare 1 500 tjänster för att nå upp till RS-reformens målsättning beträffan

de tjänstemannagranskning och fördjupad kontroll. Riksskatteverket anser 

emellertid att situationen hos myndigheterna i första hand bör förbättras 

genom förenklingar i de administrativa och materiella lagregler som styr 

verksamheten. I avvaktan på resultatet av skatteförenklingskommittens 

arbete avstyrker verket en utbyggnad av resurserna för löntagargransk

ning. Däremot anser riksskatteverket att skillnaderna mellan olika län vad 

gäller resurser för granskning av rörelsedeklarationer bör utjämnas. Skill

naderna beror bl. a. på variationer mellan länen i rörelsedeklarationernas 

tillväxt. Riksskatteverket anser att en utbyggnad för detta ändamål bör ske 

med sammanlagt 227 handläggartjänster. Med hänsyn till det statsfinan

siella läget föreslås att utbyggnaden sker successivt. Riksskatteverket 

föreslår för budgetåret 1984/85 en förstärkning med 45 tjänster. 

Jag är medveten om att resurserna för granskning av rörelsedeklara

tioner inte är tillräckliga. Av den anledningen tillfördes 16 län sammanlagt 

3 milj. kr. i extra medel i årets statsbudget. Jag föreslår att dessa medel 

skall tilldelas ifrågavarande myndigheter även i fortsättningen. 

Skatteförenklingskommittens väntade förslag beräknas leda till att 4 

milj. löntagare i stället för att avge självdeklaration får ge in en försäkran 

efter dansk modell. Detta förslag leder sannolikt till att medel för löntagar

granskning kan frigöras och överföras till granskning av rörelsedeklara

tioner. Jag är därför inte beredd att förorda den av riksskatteverket före

slagna förstärkningen. 

Riksskatteverket har även föreslagit att länstyrelsernas skatteavdelning

ar och lokala skattemyndigheterna skall tillföras sammanlagt 10 milj. kr. 

för en fortsatt intensifierad arbetsgivarkontroll. Riksdagens revisorer som 

granskat organisationen för arbetsgivarkontrollen. har ansett att gransk

ningen efter den nya uppbördsorganisationens genomförande inte kommit 

igång i önskvärd omfattning. Av bl. a. den anledningen tillfördes lokala 

skattemyndigheterna för budgetåret 1983/84 sammanlagt 8,5 milj. kr. En

ligt inkomna redogörelser från myndigheterna för medlens användning 

framgår att myndigheterna i enlighet med statsmakternas intentioner an

vänt resurserna för offensiv källskatte- och avgiftsrevision. Jag anser att 

satsningar av den här karaktären måste ha en viss varaktighet för att ge 
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önskat resultat. Jag föreslår därför att den höjda kontrollnivån får bestå 

även under de kommande budgetåren. Förslaget angående samordnad 

uppbörd av källskatt- och arbetsgivaravgifter innebär som jag tidigare 

anfört en höjning av ambitionsnivån i kontrollen av arbetsgivaravgifter. 

Jag återkommer därför till frågan om ytterligare medel för intensifierad 

arbetsgivarkontroll senare i annat sammanhang. 

För budgetåret 1983/84 tilldelades de lokala skattemyndigheterna dess

utom extra medel för utökade arbetsuppgifter med särskild fastighetstaxe

ring och för arbetet med insamling av basuppgifter till ett register över 

företag och organisationer som skall inrättas hos statistiska centralbyrån. 

Då det även i framtiden kommer att åligga de lokala skattemyndigheterna 

att sköta d~ssa arbetsuppgifter förefaller det lämpligt att medel för ända

målet anvisas. 

Lokala skattemyndigheterna disponerar vidare under innevarande bud

getår 15 milj. kr. för arbetet med den reformerade inkomstbeskattningen. 

Dessa medel bör enligt min mening stå till myndigheternas förfogande i 

vart fall till och med budgetåret 1985/86. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 

för täckande av vissa engångsutgifter samt en reserv för oförutsedda 

medelsbehov. Med hänsyn till att riksskatteverket fortlöpande följer verk
samheten och då verket har i uppgift att svara för samordningen inom 

området kommer jag att senare föreslå regeringen att dessa medel fortsätt

ningsvis ställs till riksskatteverkets disposition. 

Chefen för civildepartementet har aktualiserat en översyn av myndighe

ternas behov av nya elektroniska telefonväxlar. I avvaktan på resultatet av 

en sådan översyn bör därför stor restriktivitet iakttas vad gäller tilldelning 

av medel för inköp av sådan utrustning. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag, vilka redovisas när

mare i det följande, innebär med bortseende från det under anslaget beräk

nade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om 803214000 kr. Ökningen i 

förhållande till innevarande budgetår uppgår till 48 908 000 kr. De särskilda 

uppbördsmedlen beräknar jag till 52679000 kr. vilket är en ökning med 

2 755 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 
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Sammanställning 

Lokala skatternyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Diverse ändamål 

Uppbördsmedel 

Ersättning från allmänna 
pensionsfonden 

Nettoutgift 

Stockholms län 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

länsstyrelsens yrkanden 

1983/84 

4400 

632 141000 

(589690000) 

109340000 
12 825 000 

754306000 

49924000 

704382000 

1983/84 

946 

125 503000 

(117 522 000) 

25 059000 

150562000 

23 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns-
styrelserna 

+154 

+65909000 

(+55881000) 
(+ 5882000) 
+ 18021000 

+83930000 

+83930000 

Före-
draganden 

+39762000 

(36988000) 

+ 9146000 

+48908000 

- 2755000 

+46153000 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+80 

+27 858000 +7872000 

( + 25 960 000) (+ 7401000) 
(+ I 100000) 
+ 2667000 + 1266000 

+30525000 +9138000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 9 521000 kr. 

2. Med anledning av volym- och ärendeökningar yrkas förstärkning med 

33 handläggare och 47 assistenter. Vidare yrkas medel för tillfällig personal 

övergångs vis ( + 19 904 000 kr.) 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas ( + 3 20 I 000 kr.) 

4. Telefonväxeln vid Huddinge fögderi behöver bytas ut< +600000). För 

anskaffning av säkerhetsskåp för förvaring av taxeringslängdcr m.m. hos 

samtliga fögderier begärs 500000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct till 

159 700 000 kr. Vidare har jag under anslags posten Till regeringens disposi

tion beräknat preliminärt 250000 kr. för inköp av säkerhetsskåp till en del 

av länets lokala skattemyndigheter. 

Uppsala län 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

1983/84 

105 

15 507 000 

( 14401 000) 

2582000 

18 089000 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+14 

+2654000 

(+1972000) 
(+ 595 000) 
+ 165000 

+2819000 

Före
draganden 

+980000 

(+903000) 

+ 18000 

+998000 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 996000 kr. 

2. Länsstyrelsen. yrkar förstärkning med en expeditionsvakt och två 

handläggare till Enköpings fögderi samt ett kontorsbiträde till Tierps fög

deri. Vidare begärs till Uppsala fögderi två handläggare för gransknings

verksamheten och tre handläggare för uppbörds- och avgiftskontroll samt 

dessutom fem kontorsbiträden alternativt medel motsvarande fem årsar

betskrafter ( + 1553 700 kr.J. 

3. För Uppsala fögderi begärs en ny växel ( +400000 kr.) i samband med 

flyttning. Samtliga fögderier behöver säkerhetsskåp för längdförvaring 

(+120000 kr.). Vidare behöver Uppsala fögderi utrustas med bl.a. nya 

skriv- och räknemaskiner ( + 75 000 kr.). 

Föredragandens Öl'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

19 087 000 kr. Jag har under an slagsposten Till regeringens disposition 

beräknat 400000 kr. för en ny telefonväxel i samband med flyttning till nya 

lokaler av Uppsala fögderi samt 120000 kr. för inköp av säkerhetsskåp. 
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Södermanlands län 

1983/84 

Personal 112 

Anslag 

Förvaltningskostnader 17237000 
Därav 

lönekostnader (15 803 000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 2 908000 

20145000 

Länsstyrelsens yrkanden 

25 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+517000 

(+411000) 

+ 152000 

+669000 

Före
draganden 

+1081000 

(+ 995000) 

+ 4000 

+1085000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 093 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

21230000 kr. 

Östergötlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 166 

Anslag 

Förvaltningskostnader 24 771000 + 803000 +I 553000 
Därav 

lönekostnader (23257000) (+ 685 000) (+1455000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 3 221000 +1611000 + 972000 

27992000 +2414000 +2525000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m.m. 2148000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas beträffande lönemedlen. 

3. I samband med flyttning av Mjölby fögderi till nya lokaler beräknas 

lokalkostnaderna öka med 788 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

30517000 kr. 
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Jönköpings län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

163 

23 371000 

(21874000) 

4016000 

27 387000 

Läns
styrelsen 

+1253000 

(+1104000) 

+I 004000 

+2257000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 257 000 kr. 

Före
draganden 

+ 1458000 

(+1358000) 

- 387000 

+I 071000 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas ( + 593 000 kr.). 

Föredragandens iiverviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet till 

28 458 000 kr. 

Kronobergs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

96 

13451000 

(12 709000) 

2 128 000 

15579000 

Läns
styrelsen 

+ 811000 

(+ 607000) 

+ 213000 

+I 024000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 894000 kr. 

Före
draganden 

+981000 

(+802000) 

-215000 

+766000 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+329000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka ( + 130000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet till 

16345000 kr. Jag har därvid beräknat ytterligare 130000 kr. årligen för 

lokalvårdskostnader. 
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Kalmar län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostna<ler 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

118 

17 394000 

(16218000) 

2604000 

19998000 

Läns
styrelsen 

+1411000 

(+1235000) 

+ 260000 

+I 671000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 263 000 kr. 

Före
draganden 

+I 085000 

!+1018000) 

+ 96000 

+1181000 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas ( +425 000 kr.). 

3. Medel yrkas för personal under utbildning m.m. (+413000 kr.). 

Föredragandens Öl'erräganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct till 

21179000 kr. 

Gotlands län 

Personal 

Anslag 

Förval tningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

1983/84 

30 

4668000 

(4 401 000) 

546000 

5214000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 362000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+4 

+671000 

(+591000) 
(+ 20000) 
+ 100000 

+771000 

Före
draganden 

+296000 

(+280000) 

- 31000 

+265000 

2. Med hänsyn till volymökning yrkas tre handläggare och ett kontorsbi

träde för granskningsenheten (+461000 kr.). 

3. För inbindningskostnader begärs ett engångsbelopp ( + 20000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka !+36000 kr.). 
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Föredragandens öven·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet till 

5479000 kr. 

Blekinge län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 74 

Anslag 

Förvallningskostnader 11 880000 + 739000 + 733 000 
Därav 

lönekostnader (I 0 586 00()) (+ 610000) (+ 658 000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 1926000 +1061000 + 946000 

13806000 +1800000 + l 679000 

Liin.1·styrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 725 000 kr. 
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget <minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+310000 kr.). 

3. För kostnader i samband med flyttning har beräknats 75 000 kr. 

Föredragandens Öl'erl'äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct till 

15 485 000 kr. Jag har under anslagsposten Till regeringens disposition 

beräknat medel för kostnader i samband med flyttning till nya lokaler av 

lokala skattemyndigheten i Karlskrona. 

Kristianstads län 

1983/84 

Personal 135 

Anslag 

Förvaltningskostnader 19200000 
Därav 

lönekostnader (17 905 000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 2293 000 

21493000 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+I 035 000 

(+ 905 000) 

+ 132000 

+I 167000 

Före
draganden 

+I 186000 

(+1112000) 

22000 

+I 164000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 167000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+453000 kr.). 

Föredragandens överväg1mden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

22 657 000 kr. 

Malmöhus län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 407 

Anslag 

Förvaltningskostnader 57886000 + 1849000 +3632000 
Därav 

lönekostnader (54089000) (+1554000) (+3416000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 13 878000 +I 083000 57000 

71 764000 +2932000 +3575000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 4 457 000 kr. 

2. Länsstyrelsen har redovist ett behov av nya inventarier ( + 170 000 

kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka (+305000 kr.). 

4. För kostnader i samband med flyttning av lokala skattemyndigheten i 

Trelleborg begärs 645 000 kr. 

Föredragande11s öi·erl'iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet till 

75 339000 kr. Under anslagsposten Till regeringens disposition har prelimi

närt beräknats 485 000 kr. för kostnader i samband med flyttning till nya 

lokaler av lokala skattemyndigheten i Trelleborg. 
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Hallands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 111 +6 

Anslag 

Förvaltningskostnader 15 998000 +3661000 +I 003000 
Därav 

lönekostnader (15043000) (+2554000) (+ 947 OOOl 
engångsutgifter ( l 033 000) 

Lokalkostnader 1645000 + 199000 + 80000 

17643000 +3860000 +1083000 

länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 858 000 kr. 

2. Kungsbacka fögderi behöver förstärkas med två handläggare till 
granskningsenheten. Vidare föreligger behov av ett biträde till gransk
ningsenheten och ett biträde till serviceenheten. Till Varbergs fögderi 

begärs två kontorsbiträden. Vidare yrkas medel för motsvarande 11 
årsarbetskrafter (+I 793 990 kr.) till fögderierna i länet. 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas beträffande lönekostnaderna ( + 316 000 kr.). 

4. För kostnader i samband med flyttning av Halmstads fögderi begärs 

932 000 kr. Vidare begärs medel för nyanskaffning av inventarier ( + 10 I 000 

kr.) 

Föredragandens ö1·en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

18 726 000 kr. Vidare har jag under anslagsposten Till regeringens disposi

tion beräknat 700000 kr. för kostnader i samband med flyttning till nya 

lokaler av Halmstads fögderi. 

Göteborgs och Bohus län 

1983/84 

Personal 472 

Anslag 

förvaltningskostnader 70572000 
Därav 

lönekostnader (65 146000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 12484000 

83056000 

Bt:räknad lindring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+2 345 000 

(+1921000) 

+3 899000 

+6244000 

Före
draganden 

+4 345 000 

(+4047000) 

+3488000 

+7833000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 8066000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

90 889 000 kr. 

Älvsborgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 201 

Anslag 

Förvaltningskostnader 28 223 000 +1495000 +1753000 
Därav 

lönekostnader (26556000) (+1328000) (+ 1656000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 4397000 + 726000 31000 

32620000 +2221000 +1722000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Lönc- och prisomräkning m. m. 2 221 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %·) inte 

skall tillämpas ( +697 000 kr.). 

Föredragandens åverl'iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet till 

34 342 000 kr. 

Skaraborgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen drag.anden 

Personal 132 +9 

Anslag 

Förvaltningskostnader 18641000 +1926000 + 1173000 
Därav 

lönekostnader ( 17 578000) (+ 1572000) <+ 1 106000) 
engångsutgifter I+ 271 000) 

Lokalkostnader 2 308000 +1318000 +1121000 

20949000 +3244000 +2294000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 386000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

nio handläggare ( + I 053 000 kr.). 

3. För flyttning av Tidaholms fögderi begärs särskilda medel ( + 271 000 

kr.). 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

23 243 000 kr. Jag har under anslagsposten Till regeringens disposition 

preliminärt beräknat 250000 kr. för kostnader i samband med flyttning till 

nya lokaler av Tidaholms fögderi. 

Värmlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 149 +6 

Anslag 

Förvaltningskostnader 21420000 + 1589000 + 1338000 
Därav 

lönekostnader ((9811000) (+I 033000) (+ 1238000) 
engångsutgifter (+ 395000) 

Lokalkostnader 4151000 + 208000 53 000 

25 571000 +1797000 +1285000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 402 000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

sex handläggare. 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas ( +452 000 kr.). 

4. För flyttning av Säffle fögderi begärs särskilda medel ( + 395 000 kr.). 

Föredragandens öven•äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

26856000 kr. Jag har under anslagsposten Till regeringens disposition 

beräknat preliminärt 300000 kr. för kostnader i samband med flyttning till 

nya lokaler av Säffle fögderi. 
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Örebro län 

1983/84 

Personal 123 

Anslag 

Förvaltningskostnader 17 285 000 
Därav 

lönekostnader ((6280000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 1954000 

19 239000 

Länsstyrelsens yrkanden 

33 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+ 914000 

(+ 814000) 

+I 088000 

+2002000 

Före
draganden 

+I 076000 

(+1019000) 

+ 948000 

+2024000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2002000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget !minskning med 2 %) inte 
skall tillämpas (+363000 kr.). 

Föredragandens Öl'en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

21 263 000 kr. 

Västmanlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 118 +4 

Anslag 

Förvaltningskostnader 16815000 + 1277000 +I 046000 
Därav 

lönekostnader (15 646000) (+I 004000) (+ 975000) 
engångsutgifter ·(+ 182000) 

Lokalkostnader 2 235 000 + 167000 + 46000 

19050000 +1444000 +I 092000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 115000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

två handläggare till Västerås och en handläggare till Sala. Till Västerås 

begärs vidare en handläggare för B-skatt och ytterligare medel för tillfällig 

personal (+550000 kr.). 

3. För utbyte av inventarier m.m. begärs särskilda medel ( + 182 000 kr.). 

3 RiksdaRetl 198318./. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

20142000 kr. 

Kopparbergs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 145 

Anslag 

Förvaltningskostnader 20273 000 +2062000 +1323000 
Därav 

lönekostnader ( 19 09600()). ( + 1355 000) (+1207000) 
engångsutgifter (+ 510000) 

Lokalkostnader 3 462000 + 270000 - 158000 

23735000 +2332000 +1165000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 1419000 kr. 
2. För volymökningar begärs medel för tillfällig personal ( +400000 kr.) 

3. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas beträffande lönemedlen (+401000 kr.). 

4. För kostnader i samband med flyttning av Mora fögderi begär särskil

qa medel. Vidare begärs medel för utbyte av inventarier m.m. ( + 510000 

kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka ( + 105 000 kr.). 

Föredragandem ö1·erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

24 900 000 kr. Därvid har jag beräknat ytterligare 35 000 kr. per år för 

telefonkostnader. Jag har vidare under anslagsposten Till regeringens dis

position beräknat preliminärt 400000 kr. för kostnader i samband med 

flyttning till nya lokaler av Mora fögderi. 
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Gävleborgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 142 +14 

Anslag 

Förvaltningskostnader 21402000 +3 381000 +1341000 
Därav 

lönekostnader (20081 000) (+2399000) (+1259000) 
engångsutgifter (+ 896000) 

Lokalkostnader 3 026000 + 325000 + 280000 

24428000 +3706000 +1621000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 510 000 kr. 
2. Länsstyrelsen yrkar att fögderierna förstärks med tretton handlägga

re och ett kontorsbiträde ( + l 817 000 kr. J. 

3. För kostnader i samband med tlyttning av Bollnäs fögderi begärs 

medel (+896000 kr.). 

F<>redragandens öven·är:anden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

26049000 kr. Jag har under anslagsposten Till regeringens disposition 

beräknat preliminärt 500000 kr. för kostnader i samband med flyttning till 

nya lokaler av Bollnäs fögderi. 

Västernorrlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 131 +8 

Anslag 

Förvaltningskostnader 20557000 +3 808000 +1353000 
Därav 

lönekostnader (19154000) (+3460000) ( + 1204000) 
engångsutgifter I+ 214000) 

Lokalkostnader 3 231 000 + 204000 + 98000 

23788000 +4012000 +1451000 

Lii11sstyrelse11s yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 366000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen begärs 

till Sundsvalls och Örnsköldsviks fögderier tre resp. två handläggare. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 9 36 

Kramfors fögderi behöver förstärkas med en telefonist. För arbetet med 

riksförsäkringsverkets skatteredovisning yrkas en handläggare och ett 

kontorsbiträde till Sundsvalls fögderi ( +942 000 kr.). 

3. För fögderierna gemensamt yrkas medel för tillfällig personal 

(+] 942000 kr.). 

4. För kostnader för utbyte av inventarier m.m. yrkas särskilda medel 

(+214000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka!+ 110000 kr.). 

Föredragandens öven·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

25 239000 kr. Jag har därvid beräknat ytterligare 70000 kr. för lokalvårds

kostnader i Härnösands fögderi. 

Jämtlands län 

1983/84 Heriiknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 69 

Anslag 

Förvaltningskostnader 10430000 +424000 +650000 
Diirav 

lönekostnader (9 648 000) (+287000) 1+605000) 
engångsutgifter (+ 60000) 

Lokalkostnader 872000 + 148000 + 102000 

11302000 +572000 +752000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 752 000 kr. 

2. För inköp av klädskåp begärs särskilda medel (+60000 kr.). 

Föredragandens ö1·erviiga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovct till 

12 054 000 kr. 
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Västerbottens län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 125 +9 

Anslag 

Förvaltningskostnader 18076000 +2279000 + 1137000 
Därav 

lönekostnader (16907000) ( + 1532000) . <+I 067000) 
engångsutgifter (+ 596000) 

Lokalkostnader 2 895000 + 174000 + 22000 

20971000 +2453000 +1159000 

länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 144000 kr. 

2. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen yrkas 
fem handläggare. Till Lycksele fögderi begärs en telefonisttjänst. Till Vil

helmina fögderi begärs vidare en granskningsassistent, en handläggare för 

<trbetsgivarkontroll samt ett kontorsbiträde (+I 034000 kr.). 

3. För kostnader i samband med flyttning av Lycksek fögderi begärs 

408000 kr. För anskaffning av bl.a. snabbtelefonanläggning till Umeå 

fögderi begärs särskilda medel (+188000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka (+60000 kr.). 

Föredragandens iiverviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag rnedclsbehovet till 

22130000 kr. Jag har under anslagsposten Till regeringens disposition 

beräknat preliminärt 300000 kr. för kostnader i samband med flyttning till 

nya lokaler av Lycksele fögderi. 

Norrbottens län 

198J'84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 130 

Anslag 

Förvaltningskostnader 21760000 +1147000 +1367000 
Därav 

lönekostnader ( 19979000) (+ 988000) !+ 1260000) 
engångsutgifter (+ 10000) 

Lokalkostnader 5 340000 + 847000 + 613 000 

27100000 +1994000 +1980000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2013000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas beträffande medlen för löner och lokalkostnader ( + 543 000 

kr. l. 

3. Till Luleå fögderi yrkas medel för utbyte av inventarier (+I 0000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 10000 kr.). 

Föredragandens Öl'erl'iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

29 080 000 kr. 

Diverse ändamål 

Lokala skatte
myndigheterna 

Till regeringens 
disposition 

Föredragandens örerl'äganden 

1983/84 

12 825 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Myndighet Före
draganden 

Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag beräknat medel 

b\.a. för viss övertalig personal hos lokala skattemyndighetens i Stock

holms fögderi och för de under respektive län särskilt redovisade engångs

utgifterna. 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 750 535 000 kr. 

B 3. Kronofogdemyndigheterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

505 118 130 

500208000 

531633000 

Kronofogdemyndigheternas verksamhet avser dels det allmännas ford

ringar för skatter. böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som an

hängiggörs av enskilda rättsägare. Den förra ärendegruppen dominerar. 

Kronofogdemyndigheternas indrivnings verksamhet regleras bl. a. i utsök

ningsbalken ( 1981: 744) i vilken det finns bestämmelser om exekutiv för

säljning av fast egendom. Dessutom är kronofogdemyndighet skyldig att 

handlägga ärenden enligt lagen (1970: 74]) om statlig lönegaranti vid kon-
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kurs. Fr.o.m. den I januari 1980 är vissa kronofogdemyndigheter tillsyns

myndigheter enligt 42 §konkurslagen (1921: 225) och har i denna egenskap 

tillsyn över förvaltningen i konkurser. 

För den exekutiva verksamheten är landet indelat i kronofogdedistrikt. I 

varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller 

kronofogde som chef. Inom länet åligger det länsstyrelsen särskilt att ta 

befattning med bl. a. beskattnings väsendet, uppbördsväsendet och exeku

tionsväsendet. Riksskatteverket är centralmyndighet för administration av 

exekutionsväsendet. 

I landet finns 81 kronofogdedistrikt med sammanlagt ca 2 800 tjänster. 

Riksskatteverket har i juni 1983 presenterat en översyn av kronofogde

myndigheternas arbetsorganisation. Riksskatteverket föreslår bl. a. att an

talet kronofogdedistrikt reduceras till 45. 

Anslagsframstäl/ningarna 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar för kronofogdemyndigheterna 

för budgetåret 1984/85 innehåller som huvudförslag en anslagsnivå som 
utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1983/84 minskat med 

2 %. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med 21055000 kr. 

Åtskilliga länsstyrelser har yrkat att huvudförslaget, dvs. en minskning 

med 2 %, inte skall tillämpas vid resurstilldelningen för budgetåret 1984/85. 

Verksamheten är strikt reglerad i lagar och författningar varför kronofog

demyndigheternas möjligheter till rationaliseringar och omprioriteringar är 

begränsade. Ett flertal länsstyrelser anför att budgetläget under innevaran

de budgetår är ansträngt. En ytterligare minskning av anslagen kan därför 

leda till att uppsägningar blir nödvändiga. 

Länsstyrelserna yrkar ca 33 nya tjänster. Ett flertal länsstyrelser redovi

sar dessutom ett behov av nya tjänster men avstår bl. a. på grund av 

riksskatteverkets förslag till ny distriktsindelning från att framföra yrkan

den. 

Länsstyrelsernas yrkanden om personalförstärkningar m. m. innebär att 

medelsbehovet ökar med 36 563 000 kr. 

Ri.ksskatte1·erket.1· yttrande 

Riksskatteverket har yttrat sig över länsstyrelsernas anslagsframställ

ningar för kronofogdemyndigheterna. 

Verket konstaterar att arbetsmängden inom kronofogdemyndigheternas 

arbetsområde fortfarande är stor. Trots en ökad satsning på komplicerade 

indrivningsfall och införandet av det ADB-baserade redovisningssystemet 

för exekutionsväsendet (REX) m. m. fortsätter de restförda beloppen att 

öka. Antalet inkomna allmänna mål minskar dock medan antalet inkomna 

enskilda mål ligger kvar på en oförändrat hög nivå. Andelen levererat 

belopp i förhållande till beloppet att indriva tenderar att minska. 

Riksskatteverket avstyrker att huvudförslaget genomförs vid kronofog-
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demyndigheterna. En tvåprocentig besparing innebär en minskning av 

tilldelade medel motsvarande 55-60 årsarbetskrafter. De negativa effekter

na vid en fortsatt besparing riskerar att bli kännbara. Om statsmakterna 

skulle välja att inte förändra distriktsindelningen för exekutionsväsendet 

innebär en tillämpning av huvuJförslaget att de relativt sett mest arbets

tyngda myndigheterna drabbas hårdast. För det fall anslaget minskas med 

2 % motsätter sig verket en generell minskning. Enligt riksskatteverket är 

det nödvändigt att en tvåprocentig besparing sker på ett sådant sätt att 

myndigheter som har en relativt låg arbetsbelastning får vidkännas större 

besparing än två procent. Ett genomförande av riksskatteverkets förslag 

till ny distriktsindelning bidrar enligt verket till att lösa problemet med den 

ojämna arbetsbelastningen myndigheterna emellan. 

För att tillgodose statsmakternas besparingskrav och samtidigt förstärka 

insatserna mot de större gäldenärerna föreslår riksskatteverket att REX

systemet införs i sin helhet även för de enskilda målen. Dessutom föreslås 

att bestämmelserna 1 utsökningsbalken ändras så att kronofogdemyndighe

terna får möjlighet att göra prioriteringar i sin verksamhet. Riksskattever

ket bör också ges möjlighet att ge direktiv beträffande bl. a. prioriterings

frågor för att åstadkomma en rättvis och likformig samt effektiv indrivning 

i riket. Slutligen föreslår verket att exekutionsväsendet omstruktureras i 
enlighet med riksskattevcrkets förslag. 

Riksskatteverket anser att de särskilda medel som de senaste åren 

anvisats myndigheterna för bl. a. anlitande av ekonomer även i fortsätt

ningen bör anvisas. Resultatet av de gjorda satsningarna är goda. Riksskat

teverket föreslår därför att ytterligare 10 milj. kr. anslås för att bygga ut 

dessa satsningar. 

Riksskatteverket tillstyrker en förstärkning av kronofogdemyndighe

terna med fyra tjänster. 

Föredragandens ö1·erväganden 

Kronofogdemyndigheternas huvudsakliga arbetsuppgifter är att verk

ställa allmänna mål - skatter, böter och allmänna avgifter - och enskilda 

mål. Vad gäller statsverkets fordringar uppgick beloppet att indriva under 

1983 till 11300 milj. kr. varav 2700 milj. kr. drevs in och 1400 milj. kr. 

avskrevs. Av det oredovisade beloppet - 7200 milj. kr. - var drygt 

hälften tillfälligt oåtkomligt för direkta indrivningsåtgärder på grund av 

pågående konkurser eller anstånd. Andelen indrivet beloppet av det totala 

beloppet att indriva tenderar att sjunka. Av riksskatteverkets statistik över 

det allmännas fordringar vid de myndigheter som i augusti 1983 var anslut

na till REX-systemet framgår vidare att 36% av gäldenärerna har skulder 

understigande I 000 kr. De gäldenärer som har skulder till staten översti

gande 200000 kr. utgör endast 2,2 % av antalet gäldenärer men dessa 

svarar för 52 % av den totala skulden. 

För att bl. a. öka effektiviteten inom exekutionsväscndet föreslår riks-
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skatteverket en reducering av antalet kronofogdedistrikt från 81 till 45. Jag 

har för avsikt att återkomma till frågan om en omstrukturering av exeku

tionsväsendet under våren 1984. 

För att komma till rätta med det allt svårare indrivningsarbctel tillfördes 

12 myndigheter inför budgetåret 1983/84 förstärkningar. Syftet med för

stärkningarna var att myndigheterna skulle anlita funktionärer med ekono

misk kompetens. Enligt vad jag erfarit är resultatet av dessa satsningar 

gott. Jag föreslår därför att dessa förstärkningar. liksom de medel som 

tidigare budgetår anvisats för samma ändamål. permanent knyts till myn

digheterna. Däremot vill jag inte, inför en eventuell omorganisation av 

exekutionsväsendet, ta ställning till frågan huruvida denna typ av förstärk

ningar skall utbyggas. 

Kronofogdemyndigheterna har under de senaste budgetåren tilldelats 
medel som beräknats enligt det s.k. huvudförslaget dvs. ett pris- och 

löneomräknat anslag minskat med 2 %. 1 anslagsframställningarna har 

anförts att budgetläget hos många myndigheter är ansträngt. Jag är medve

ten om att kraven på årliga besparingar kan leda till att vissa myndigheter 
med minimibemanning snabbt får stora problem medan myndigheter med 

relativt låg arbetsbelastning i förhållande till bemanningen inte påverkas i 

någon större utsträckning. Problematiken hänger samman med den ojämna 

arbetsbelastningen myndigheterna emellan. I förslaget till statsbudget för 

nästa budgetår har jag. som framgår av sammanställningarna. beräknat 

medel för kronofogdemyndigheterna i enlighet med huvudförslaget. vilket 

innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med totalt 10,5 

milj. kr. I avvaktan på ställningstagandet till riksskatteverkets förslag till 

en ändrad distriktsindelning för kronofogdemyndigheterna bör myndighe

terna i viss mån undantas från besparingskravet. Jag avser därför att 

föreslå regeringen att uppdra åt riksskatteverket att fördela 6 milj. kr. inom 

exekutionsväsendet. Dessa medel skall fördelas mellan kronofogdemyn

digheterna på ett sådant sätt att de mest resurssvaga myndigheterna tillförs 

extra medel. I syfte att förstärka riksskatteverkets samordnande roll avser 

jag dessutom. som jag tidigare nämnt, att föreslå regeringen att vissa 

medel, som tidigare stått till regeringens disposition, ställs till riksskattc

verkets förfogande. Avsikten är att medlen skall användas för bl. a. de 

engångsutgifter som jag avsatt medel för till respektive län. 

För det fortsatta införandet av de enskilda målen i REX-systemet har jag 

för budgetåret 1984/85 beräknat I milj. kr. 

Chefen för civildepartementet har aktualiserat en översyn av myndighe

ternas behov av elektroniska telefonväxlar. I avvaktan på resultatet av en 

sådan översyn bör därför stor restriktivitet iakttas vad gäller tilldelning av 

medel för inköp av sådan utrustning. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas anslagsframställninar, vilka 

redovisas närmare i det följande innebär, med bortseende från det under 

anslaget beräknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om 542152000 
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kr. Ökningen i förhållande till innevarande budgetår uppgår till 30060000 

kr. De särskilda uppbördsmedlen beräknar jag till 10 519 000 kr. Detta 

innebär en minskning med ca I 365 000 kr. i förhållande till innevarande 

budgetår. 

Sammanställning 

Kronofogdemyndigheterna 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningsnings

kostnader 
Diverse ändamål 

Uppbördsmedel 

Ersättning från allmänna 
pensionsfonden 

Nettoutgift 

Stockholms län 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

1983/84 

2853 

388 336 000 

( 358 125 000) 

70939000 

6415000 
46402000 

512092000 

11884000 

500208000 

1983/84 

678 

90488000 

(83422000) 

22 786000 
2120000 

115394000 

Beräknad ändring 1984185 

Läns-
styrelserna 

+29 

+23 531000 

( + 18 394 00()) 
(+ 2091000) 
+ 9890000 

+ 3142000 
+ 6 629000 

+43192000 

+43192000 

Före-
dragandcn 

+10423000 

!+ 9190000) 

+ 3490000 

+ 263 000 
+ 15 884000 

+30060000 

+ I 365 000 

+31425000 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+6 

+ 5494000 +2319000 

(+ 4 788000) (+2031000) 

+ 2946000 + 713000 
+ 2380000 + 86000 

+10820000 +3118000 
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Liinsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 7076000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (-t2450000 kr.). 

3. Med hänsyn till de stora arbetsvolymerna m.m. begär länsstyrelsen 

en kronokommissarie till Handen, en kronofogde (i utbyte mot kronofog

desekreterare) till Nacka resp. Södertälje, en kronofogdesekreterare och 

ett biträde till Stockholm samt en ekonom till Täby distrikt ( + 576000 kr.). 

F öredragande11s överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

118 512 000 kr. V nder- anslagsposten Till regeringens disposition har jag 

beräknat I milj. kr. till Stockholms distrikt för insatser till bekämpande av 

ekonomisk brottslighet. 

Uppsala län 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

Lä11sstyrelsens yrkanden 

1983/84 

61 

8458000 

(7 853 000) 

1254000 
70000 

9782000 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns-
styrelsen 

+6 

+I 003000 

(+ 956000) 

+ 44000 
+ 7000 

+l 054000 

Före
draganden 

+237000 

(+212000) 

- 21000 
+ 3000 

+219000 

· 1. Löne- och prisomräkning m. m. 504 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar förstärkning med sex tjänster(+ 728 000 kr.). 

Föredraga11de11s överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

10001 000 kr. 
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Södcrmanlands län 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

Liinsstyrelsens yrkanden 

1983/84 

·76 

9992000 

(9188000) 

1342 000 
97000 

ll 431000 

44 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+304000 

(+244000) 

+ 39000 
+ 10000 

+353000 

Före
draganden 

+309000. 

!+276000) 

- 42000 
+ 4000 

+271000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 593 000 kr. 

Föredragandens ö1·en·iiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

11 702 000 kr. 

Östergötlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal ll3 +2 

Anslag 

Förvaltningskostnader 15 159000 + 826000 +421000 
Därav 

lönekostnader (14 085 000) (+ 743000) (+377000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader I 824000 + 703000 +417000 
Exekutiva förrättningskostnader 63000 + 6000 + 3000 

17 046000 +1535000 +841000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisornräkning m. rn. I 305 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att kronofogdemyndigheten i Norrköping för

stärks med en kronofogde samt en ekonomtjänst (+328000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

17 887 000 kr. 
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Jönköpings län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 85 +5,5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 11563000 +I 294000 +322000 
Därav 

lönekostnader ( I0655 000) (+I 154000) (+285000) 
engångsutgifter (+ 35 000) 

Lokalkostnader l 771000 + 442000 - 83000 
Exekutiva förrättningskostnader 90000 + 9000 + 4000 

13424000 +t 745000 +243000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 079000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget .(minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas ( + 289000 kr.). 

3. Eksjö distrikt bör förstärkas med ett och ett halvt biträde. Jönköpings 

distrikt med en ekonom och ett biträde samt Värnamo med två biträden 

( +616000 kr.). Dessutom yrkas 50000 kr. till inventarier för de nya tjäns

terna. 

Fbredragandens ö1·erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

13 66700 kr. 

Kronobergs län 

1983/84 

Personal 47 

Anslag 

Förvaltningskostnader 6944000 
Därav 

lönekostnader (6274000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 933 000 
Exekutiva förrättningskostnader 28000 

7905000 

Länsstyrelsens yrkanden 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+229000 

(+177000) 

+ 73000 
+ 3 000 

+305000 

Före
draganden 

+201 000 

(+173000) 

-170000 
+ 2000 

+ 33000 

I. Löne- och prisomriikning m. m. 471000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

7938000 kr. 

Kalmar län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 74,5 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 10494000 +846000 +300000 
Därav 

lönekostnader (9643000) (+604000) (+265000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 1215000 + 122000 1000 
Exekutiva förrättningskostnader 86000 + 9000 + 3000 

11795000 +977000 +302000 

Länsstyrelsens yrkanden 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 751000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 o/c) inte 

skall tillämpas ( + 251 000 kr.). 

3. Kronofogdemyndigheten i Oskarshamn bör förstärkas med en assi

stenttjänst ( + 112 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 114000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

12 097 000 kr. 

Gotlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 19 

Anslag 

Förvaltningskostnader 2 582000 +85000 + 74000 
Därav 

lönekostnader (2432 000) (+72000) (+68000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 268000 + 12000 + 5000 
Exekutiva föITättningskostnader 11000 + 2000 + 1000 

2861000 +99000 +80000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 158000 kr. 

Föredraganden.i· överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 
2 941000 kr. 

Blekinge län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 46 +l 

Anslag 

Förvaltningskostnader 6 332 000 +394000 + 176000 
Därav 

lönekostnader (5 842 000) ( + 345 00()) !+156000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 977000 + 43000 - 26000 
Exekutiva förrättningskostnader 96000 + 10000 + 4000 

7405000 +447000 +154000 

Läns.l'tyrelsens yrkanden 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 397 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+156000 kr.). 

3. Länet bör tillföras en ekonom för komplicerade indrivningsfall 

( + 146000 kr.). 

4. För kostnader i samband med flyttning begärs 50000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

7 559000 kr. Under anslagspostcn Till regeringens disposition har jag be

räknat medel för kostnader i samband med flyttning till nya lokaler av 

kronofogdemyndigheten i Karlskrona. 
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Kristianstad län 

1983/84 

Personal 96,5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 13 198000 
Därav 

lönekostnader (12 294000) 
engångsutgifter 

Lokalkoscnader I 597000 
Exekutiva förrättningskostnader 69000 

14864000 

Länsstyrelsens yrkanden 

48 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+ 711000 

(+ 621 000) 

+ 344000 
+ 100000 

+I 155000 

Före
draganden 

+369000 

( + 332 000) 

+239000 
+ 3000 

+611000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 055 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+317000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

15 475 000 kr. 

Malmöhus län 

1983/84 

Personal 281.5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 38606000 
Därav 

lönekostnader (35526000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 8684000 
Exekutiva förrättningskostnader 1678000 

411968000 

Länsstyrelsens yrkanden 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+I 386000 

(+1146000) 
(+ 977 000) 
+ 677000 
+ 131000 

+2194000 

Före
draganden 

+I 024000 

I+ 898000) 

- 332 000 
+ 68000 

+ 760000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 238000 kr. 

2. Den s.k. EK-gruppen i Malmö distrikt bör införlivas i den fasta 

organisationen och en kronofogdetjänst i Helsingborg bör permanentas. 

3. Länsstyrelsen har redovisat ett behov av nya inventarier ( +417 000 
kr.). 
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4. Omkostnaderna beräknas öka (+343000 kr.). 

5. För kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheten i 
Trelleborg begärs medel ( + 560 000 kr.). 

Föredragandens örerviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

49728000 kr. Under anslagsposten Till regeringens disposition har prelimi

närt beräknats 420000 kr. för kostnader i samband med flyttning av myn

digheten i Trelleborg till nya lokaler. Vidare har under nämnda anslagspost 

beräknats I milj. kr. till Malmö distrikt för bekämpande av ekonomisk 

brottslighet. 

Hallands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984185 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 65 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 8 844000 + 1571000 +253000 
Därav 

lönekostnader (8 155 000) (+ 976000) ( +225 000) 
engångsutgifter (+ 541000) 

Lokalkostnader I 004000 + 53000 - 13000 
Exekutiva förrättningskostnader 130000 + 10000 + 5000 

9978000 +1634000 +245000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 495 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget <minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas beträffande lönemedlen ( + 171 000 kr.). 

3. Kronofogdemyndigheten i Varberg bör tillföras en kronofogdetjänst 

och arbetsgruppen för svårare indrivningsfall i Halmstad bör förstärkas 

(+564000 kr.). 

4. För kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheten i 

Halmstad m.m. begärs medel (+541000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet till 

10 223 000 kr. Under anslags posten Till regeringens disposition har jag 

preliminärt beräknat 500000 kr. för kostnader till följd av flyttning till nya 

lokaler av myndigheten i Halmstad. 

4 Riksdagen 1983184. I samt. Nr 100. Bilaga 9 
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Göteborgs och Bohus län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 300 

Anslag 

Förvaltningskostnader 39113 000 
Därav 

lönekostnader (36464000) 
engångsutgifter 

L•.lkalkostnader 7968000 
Exekutiva förrättningskostnader I 080000 

48161000 

Liinsstyre/sens yrkanden 

Läns
styrelsen 

+ 1358000 

(+I 076000) 
(+ 75000) 
+ 291000 
+ 84000 

+1733000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2674000 kr. 

2. För inköp av en kontorsdator yrkas 75 000 kr. 

Föredmg1mden.1· iiverväganden 

Före
draganden 

+I 044000 

(+ 936000) 

61000 
+ 44000 

+l 027000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdclsbehovet till 

49 188 000 kr. Under anslags posten Till regeringens disposition har jag 

beräknat I milj. kr. till myndigheten i Göteborgs distrikt för bekämpande 

av ekon()misk brottslighet. 

Älvsborgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 112 +l 

Anslag 

Förvaltningskostnader 15 534000 +649000 +440000 
Därav 

lönekostnader ((4376000) ( +539000) ( + 393 000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 2 176000 +340000 -253000 
Exekutiva förrättningskostnader 72000 + 6000 + 3000 

17782000 +995000 +190000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 152000 kr. 

2. Kronofogdemyndigheten i Vänersborg bör förstärkas med en eko

nomtjänst ( + 170000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovct till 

17 972 000 kr. 

Skaraborgs län 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

1983/84 

75 

10763000 

(9783000) 

1585000 
40000 

12 388000 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen dragandcn 

+2 

+ 365000 + :!83000 

(+ :!89000) (+ 243 000) 

+I 051000 + 905000 
+ 103 000 + I 000 

+1519000 +1189000 

I. Löne- och prisomräkniryg m. m. I 701 000 kr. 

2. Lidköpings distrikt bör förstärkas med ett biträde och Skövde bör 

tilldelas 200000 kr. för bekämpande av ekonomisk brottslighet. Vidare bör 

en extra tjänst i Lidköpings distrikt permanentas. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

13 577 000 kr. 

Värmlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 89 +l 

Anslag 

Förvaltningskostnader 12 078 000 +901 000 +339000 
Därav 

lönekostnader (I I 184000) (+707000) (+303000) 
engångsutgifter (+ 30000) 

Lokalkostnader 1627000 + 39000 - 40000 
Exekutiva förrättningskostnader 64000 + 6000 + 3000 

13769000 +946000 +302000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 708000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+256000 kr.). 

3. Arvika distrikt bör tillföras ytterligare lönemedel (+ 133000 kr.). 

4. Medel för ökade omkostnader och engångsutgifter begärs ( + 105 000 

kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

14071000 kr. 

Örebro län 

1983/84 

Personal 76 

Anslag 

Förvaltningskostnader 10315000 
Därav 

lönekostnader (9658000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 1483 000 
Exekutiva förrättningskostnader 116000 

11914000 

Länsstyrelsens yrkanden 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns
styrelsen 

+ 539000 

(+ 473 000) 

+ 531 000 
+ 11000 

+1081000 

Före
draganden 

+ 184000 

(+ 157000) 

+ 923 000 
+ 5000 

+1112000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 081 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte skall 

tillämpas ( + 211 000 kr.). 

F öredraganden.1· överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet till 

13 026 000 kr. 
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Västmanlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

73 

9927000 

(9240000) 

2077000 
129000 

12133000 

Läns
styrelsen 

+382000 

(+268000) 
(+ 60000) 
+ 73000 
+ 10000 

+465000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 661 000 kr. 
2. För inköp av flextidsutrustning yrkas 60000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Före
draganden 

+264000 

(+236000) 

- 5000 
+ 6000 

+265000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

12 398 000 kr. 

Kopparbergs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

80 

11569000 

(10434000) 

2809000 
96000 

14474000 

Läns
styrelsen 

+2 196000 

(+I 022000) 
(+I 005000) 
+ 791 000 
+ 58000 

+3045000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 1205000 kr. 

Före
draganden 

+291000 

(+245000) 

+349000 
+ 4000 

+644000 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas (+314000 kr.). 

3. Myndigheterna bör tilldelas extra lönemedel ( +500000 kr.). 

4. För bl.a. kostnader i samband med flyttning av myndigheterna 

Falun och Mora begärs medel ( + 1005000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka (+80000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

15 118000 kr. Under anslagsposten Till regeringens disposition har jag 

beräknat medel för kostnader i samband med flyttning av myndigheterna i 

Falun och Mora till nya lokaler. 

Gävleborgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 92 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 12578000 + 631 000 +343000 
Därav 

lönekostnader (11672000) <+8463000) (+306000) 
engångsutgifter (+ 106000) 

Lokalkostnader 2031000 + 218000 + 191 000 
Exekutiva förrättningskostnader 80000 + 158000 + 3000 

14689000 +l 007000 +537000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 936 000 kr. 

2. Till kronofogdemyndigheten i Gävle yrkas en byråsekreterare för 

handläggning av ärenden ang. exekutiv fastighetsförsäljning ( + 124 000 

kr.). 

3. Till kronofogdemyndigheten i Söderhamn yrkas 106000 kr. för kost

nader i samband med flyttning av lokalkontoret i Bollnäs. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

15 226 000 kr. Under anslags posten Till regeringens disposition har jag 

preliminärt beräknat 75 000 kr. för kostnader i samband med flyttning till 

nya lokaler av lokalkontoret i Bollnäs. 
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Västernorrlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 94 +I 

Anslag 

Förvaltningskostnader 12664000 + 554000 +357000 
Därav 

lönekostnader (11732000) (+475000) (+319000) 
engångsutgifter (+ 6000) 

Lokalkostnader 1 542000 +121000 + 76000 
Exekutiva förrättningskostnader 49000 + 4000 + 2000 

14255000 +679000 +435000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 841 000 kr. 
2. För arbetet med exekutiv fastighetsförsäljning yrkas en byråsekretc

rartjänst till kronofogdemyndigheten i Härnösand. Dessutom yrkas medel 

för kostnader till följd av inrättandet av tjänsten ( + 140000 kr.I. 

F öredrngandens iil'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

14690000 kr. 

Jämtlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 48 +1 

Anslag 

Förvaltningskostnader 6455000 +382000 +185000 
Därav 

lönekostnader (5 952 000) (+322000) (+ 165000) 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 590000 +159000 + 129000 
Exekutiva förrättningskostnader 43000 + 20000 + 2000 

7088000 +561000 +316000 

Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 553 000 kr. 

2. För arbetet med svåra indrivningsfall m.m. yrkas en ekonomtjänst 

(+158000 kr.). 
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Föredragandens ö1·erräganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

7404000 kr. 

Västerbottens län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Exekutiva förrättningskostnader 

Länsstyrelsens yrkanden 

65,6 

9165000 

(8 266 000) 

921000 
35000 

10121 000 

Läns
styrelsen 

+513000 

(+243000) 
( + 125 000) 
+303000 

+816000 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 810000 kr. 

2. För inventarier m.m. yrkas engångsbelopp ( + 125 000 kr.). 

3. Kostnaderna för utbildning beräknas öka ( + 75 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Före
draganden 

+262000 

(+225000) 

+242000 
+ 1000 

+505000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

I 0 626 000 kr. 

Norrbottens län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 106 

Anslag 

Förvaltningskostnader 15 515 000 + 918000 +426000 
Därav 
Lönekostnader ( 13 995 000) (+ 691000) (+364000) 

engångsutgifter (+ 108000) 
Lokalkostnader 2475000 + 475000 +348000 
Exekutiva förrättningskostnader 73000 + 5000 + 3000 

18063000 +1398000 +777000 
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Länsstyrelsens yrkanden 

I. Löne- och prisomräkning m. m. I 325 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget (minskning med 2 %) inte 

skall tillämpas betr. löne- och lokalkostnader ( + 353 000 kr.). 

3. Medel yrkas för utbyte av inventarier ( + 108 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

18 840 000 kr. 

Diverse ändamål 

Utbildning av personal vid 
kronofogdemyndigheterna 

Kostnader för datamaskintid 
Blanketter 
Bokföringsmaskiner 
Till regeringens disposition 

Föredragandens överväganden 

1983/84 

4672000 
29570000 

2828000 
216000 

9116000 

46402000 

Beräknad ändring 1984/85 

Myndig
het 

+ 901000 
+5 253 000 
+ 583000 
- 108000 

+6629000 

Före
draganden 

+ 318000 
+ 5253000 
+ 221 000 

108000 
+ 10200000 

+15884000 

Under anslagsposten Kostnader för datamaskintid har jag beräknat yt

terligare 5 253 000 kr. för ökade kostnader efter införandet av ADB-stöd i 

samtliga kronofogdedistrikt. Vidare har jag i anslagsposten beräknat medel 

för registrering av de enskilda målen i REX-systemet. Under anslagspos

ten Till regeringens disposition har jag beräknat medel för bl.a. under 

respektive län redovisade engångsutgifter. Jag har därutöver reserverat 6 

milj. kr. att återföras som bl.a. förstärkningar till resurssvaga kronofogde

distrikt. 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 531633 000 kr. 
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8 4. Stämpelomkostnader 

l 982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1804000 

2207000 

2624000 

58 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postverkets befattning med 

stämpel väsendet. 

Kostnaderna för stämpelväsendet under nästa budgetår beräknar jag till 

2624000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att en särskild utredare (B 

l 977: 06) arbetar med att se över reglerna om stämpelskatt och expedi

tionsavgift, m. m. Översynen syftar i första hand till att få till stånd ett 

förenklat och mer lättöverskådligt system än det nuvarande. Behovet av 

förenkling är särskilt påtagligt i fråga om expeditionsavgifterna. Utredaren 

skall undersöka möjligheterna till en genomgripande förändring av den 

avgiftslista som finns fogad till expeditionskungörelsen. Vid sidan om 

användande av grövre schabloner skall övervägas om prestationer för 

vilka expeditionsavgift nu tas ut i stället kan beläggas med kostnadstäck

ande avgifter. Vidare skall möjligheterna till rationalisering av stämpelme

delsuppbörden undersökas. Utredaren skall även överväga om stämpel
märkena, som redan i huvudsak har avskaffats för domstolarnas skatte

och avgiftsredovisning, bör mönstras ut ur ett framtida system. 

Jag vill vidare erinra om att riksdagen (SkU 1981182:15, rskr62) beslutat 

att kostnaderna för inskrivningsväsendet i princip helt skall täckas genom 

avgifter samt att statens, kommunernas och landstingskommunernas av

giftsfrihct vid tingsrätterna slopats. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stämpelomkostnader för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 2 624 000 kr. 

8 5. Kostnader för årlig taxering m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

137313 399 

[ 17000000 

117000000 

Från detta anslag betalas f.n. bl. a. ersättningar till ordförande och 

kronoombud i taxeringsnämnder enligt 129 § ( 1956: 623) samt kostnader för 

handräckning på grund av avtal med främmande makt i vissa beskattnings

ärenden. 

Från detta anslag bör även andra kostnader som kan bli aktuella för 

allmän eller särskild fastighetstaxering kunna få bestridas. 

Regeringen har genom beslut den 15 december 1983 fastställt det högsta 
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antal av lekmän förstahandsgranskade deklarationer inom va1je län för 

vilken ersättning utgår vid 1984 års taxering. 

Med ledning av detta beslut och med beaktande av att någon allmän 

fastighetstaxering inte är aktuell under år 1985 förordar jag att anslaget förs 

upp med oförändrat belopp i statsbudgetförslaget för budgetåret 1984/85. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för årlig taxering m .m. för budgetåret 1984/85 
anvisa ett förslagsanslag av 117 000 000 kr. 

B 6. Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

34109236 
33 900000 
37 400000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket, affärsbankerna, spar

bankerna och föreningsbankerna för deras medverkan vid skatteuppbör

den. Ersättningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som 

inbetalas genom postverket och bankerna, utbetalning genom postkon

toren av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för postverkets 

bestyr med mervärdeskatten. Från anslaget betalas vidare ersättning till 

postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyn

digheterna underrättas om permanenta adressförändringar som har an

mälts till posten. 

Enligt en promemoria som har upprättats inom postverket beräknas 

medelsbehovet för verket för nästa budgetår till 30 186 577 kr. Därav avser 

29 925 681 kr. ersättning för post verkets arbete i samband med in- och 

utbetalningar av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser, bestyret 

med mervärdeskatt m. m. samt drygt 260000 kr. ersättning för information 

till folkbokföringsmyndighet. 

Postbefordringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av 

postverket beräknats i gällande avgiftsnivå. 

FöredraRtmdens överväganden 

Med utgångspunkt i postverkets beräkningar och det avtal som har 

träffats med bankerna om dessas medverkan i skatteuppbörden förordar 

jag att anslaget förs upp i statsbudgetförslaget för nästa budgetår med 37,4 
milj. kr. Det ankommer emellertid på regeringen att sedermera besluta om 

de ersättningsbelopp som skall utgå. Detta sker på grundval av särskilda 

framställningar som bygger på vederbörandes faktiska medverkan, m. m. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 9 60 

Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för 

distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter betalas 

från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till 

postverket för befordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till postl'erket m.jl. för bestyret med skatteupp

hörd m .m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

37 400000 kr. 
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C. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

Kontroll av vissa insamlingar 

Riksdagen behandlade under 1979/80 års riksmöte på grundval av betän

kandet (SOU 1977: 95) Måste insamlare kontrolleras? frågan om samhälle

lig kontroll av insamlingar för ideellt ändamål (prop. 1978/79: 111, NU 21, 

rskr 132). Offentlig insyn eller kontroll avvisades såväl av regeringen som 

av riksdagen bl. a. mot bakgrund av den frivilliga kontroll som redan 

utövades. Riksdagen gav emellertid som sin mening regeringen till känna 

att den insamlingsmetod, som innebär att fristående företag medverkar vid 

insamlingar, främst klädinsamlingar, borde bli föremål för ytterligare upp

märksamhet. Även de marknadsförings- och informationsproblcm som 

kan hänga samman härmed borde övervägas ytterligare. Regeringen borde 

därför ytterligare bereda frågan om fristående företags medverkan vid 

insamlingar och. om undersökningsresultatet ger anledning till det. lägga 

fram förslag till erforderliga åtgärder på området. Den kritik som riktades 

mot denna typ av insamlingar var främst att en huvudsakligen kommersiell 

verksamhet gavs en humanitär och ideell prägel. 

Vid tidpunkten för riksdagens behandling av dessa frågor utövades den 

frivilliga kontrollen av penninginsamlingar och viss försäljningsverksam

het för ideellt ändamål av Näringslivets granskningsnämnd. Förhandlingar 

pågick emellertid med organisationer bl. a. på arbetsmarknaden om ett 

övertagande av nämndens uppgifter. Granskningsnämnden utövade ingen 

kontroll av varuinsamlingar. 

Som ett resultat av de nämnda förhandlingarna avvecklades i slutet av år 

1980 granskningsnämndens verksamhet och uppgifterna övertogs av den 

nybildade Stiftelsen för insamlingskontroll (SFJ). Stiftare var Landsorgani

sationen, Tjänstemännens centralorganisation. Centralorganisationen 

SACO/SR. Svenska arbetsgivareföreningen och Föreningen auktoriserade 

revisorer. Enligt sina stadgar skall stiftelsen verka för att insamlingar för 

ideellt ändamål sker under betryggande kontroll. att insamling inte belastas 

med oskäliga kostnader. att sunda marknadsföringsrnetoder används på 

insamlingsområdet och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll 

utvecklas. SFI förfogar, liksom tidigare granskningsnämnden, över s. k. 

kontrollgirokonton hos postgirot och bankgirot (90-konton). SFI kan enlig! 

stadgarna, till skillnad från granskningsnärnnden. påta sig att kontrollera 

även annan offentlig insamling än penninginsamling. 

SFI:s verksamhet har inledningsvis huvudsakligen avsett kontroll av 

större penninginsamlingar. Härefter har emellertid även riktats uppmärk

samhet mot den typ av varuinsamlingar i samarbetr med fristående före

tag som riksdagen särskilt behandlade. Så har i SFI:s regi i samråd med 
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finansdepartementet (tidigare handclsdcpartementet) genomförts en ana

lys av marknaden för klädinsamlingar och de ekonomiska förutsättningar

na för berörda organisationer och företag. 

SFI har i december 1983 tillskrivit finansdepartementet i ärendet och 

överlämnat en PM om utredningen och de åtgärder som vidtagits av SFI. 

Av utredningen, som avser klädinsamlingar under år 1982, framgår att det 

totala värdet av insamlat material uppgick till ca 20 milj. kr. varav ca 8 milj. 

kr. samlades in av fristående kommersiella företag i samarbete med ideella 

organisationer. Det totala värdet av penningmedel insamlade via kontroll

girokonton uppgick samma år till ca 400 milj. kr. Härutöver samlade bl. a. 

kyrkliga organisationer in ungefär lika mycket. Totalt var ungefär 200 

personer sysselsatta med klädinsamlingar. Antalet kommersiella företag 

som sysslade med sådana insamlingar var 6 st. Vid denna typ av insamling 

är det normalt så, att den ideella organisationen enligt avtal med det 

kommersiella företaget erhåller en till beloppet bestämd summa eller en 

viss summa per kilo insamlat material. Organisationen har normalt ingen 

befattning med själva insamlingen, och insamlat material säljs vanligtvis 

vidare som lump av det kommersiella företaget. I vissa fall tillfaller plagg 

från insamlingen den ideella organisationen. Den andel som tillfaller den 

ideella organisationen uppgår enligt utredningen till 5-10 % av det totala 

värdet. Kostnaderna för denna typ av insamling är enligt utredningen stora 

och verksamheten ger normalt ett förhållandevis litet överskott. För orga

nisationer utan egna insamlingsresurser bedöms emellertid även ett sådant 

mindre tillskott till verksamheten som värdefullt. I utredningen har inte 

påvisats några missförhållanden kring skötseln av insamlingarna eller i 

fullgörandet av gällande avtal. 

AV SFI:s skrivelse framgår vidare att SFI har beslutat om vissa generel

la anvisningar för varuinsamlingar. Anvisningarna innehåller närmare upp

gifter om anmälan om planerad insamling till SFI, om avtalsinnehåll vid 

samarbete med fristående företag samt om utformning av informationen 

kring planerade insamlingar. Till anvisningarna finns fogat ett standardav

tal för insamlingar i samarbete med fristående företag. Anvisningarna 

antas av SFI få en självsanerande effekt. De ideella organisationerna 

förutsätts ha ett eget intresse av att följa utfärdade anvisningar. 

Mot bakgrund av den genomförda utredningen och det arbete som SFI 

numera bedriver kring varuinsamlingar finner jag inte skäl föreslå ytterliga

re åtgärder från regeringens sida i denna fråga. Riksdagen bör informeras 

om detta. 
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C I. Marknadsdomstolcn 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2137000 

2380000 ' 

2292000 

63 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen 

( 1982: 729), marknadsföringslagen (1975: 1418), lagen ( 1971: 112) om för

bud mot oskäliga avtalsvillkor, konsumentkreditlagen (1977: 981), lagen 

(1978: 763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker 

och lagen (1978: 764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av to

baksvaror samt konsumentförsäkringslagen ( 1980: 38). 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt tio 
andra ledamöter, av vilka fyra är särskilda ledamöter, tre för ärenden om 

konkurrensbegränsning och en för ärenden om marknadsföring och ären

den om oskäliga avtalsvillkor. Till domstolen är knutet ett kansli. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Marknads- Före-
domstolen draganden 

Personal 9 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr I 786800 + 39000 -20000 
(därav lönekostnader 1384000) (+ 3000) (-20000) 

Lokalkostnader 553 200 - 3000 -28000 
Engångs;rnvisning 40000 -40000 -40000 

2380000 - 4000 -88000 

Marknadsdomstolen 

Under verksamhetsåret 1982 har 28 ärenden inkommit till marknads

domstolen och 27 ärenden har avgjorts. Domstolen hade den 30 juni 1983 

en balans på 25 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla 

typer av ärenden var under år 1982 ca 12 månader. 

Markriadsdomstolen anför i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 84000 kr. 

2. Genom att en tjänsteman med en personlig assistenttjänst har förtids

pensionerats fr. o. m. den I juli 1983 räknar domstolen med att huvudför

slaget (-48000 kr.) skall kunna genomföras. 

Föredragandens iil'erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 2 292 000 kr. 
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C 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4916600 

5800000 

6005000 

64 

Näringsfrihetsombudsmannen <NOJ handhar uppgifter som tillkommer 

honom enligt konkurrenslagen (1982: 729) och förordningen (1982: 1048) 

med instruktion för NO. 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verk

samheten är uppdelad på rotlar. vilka omfattar olika branscher av närings

livet. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Näringsfrihetsomhudsmannen 

31 

5 346000 
(4973 000) 

454000 

5800000 

NO 

+239000 
1+205()()0) 
+ 9000 

+248000 

Före
draganden 

+217000 
(+191000) 
- 12000 

+205000 

Under de senaste 10-15 åren har antalet ärenden hos NO visat en 

stigande trend. Denna utveckling kan väntas fortsätta särskilt som nya 

uppgifter tillkommit genom den nya konkurrenslagen, som trädde i kraft 

den I januari 1983. NO finner det svårt att nu göra några säkra bedömning

ar av det framtida medelsbehovet. då den utökade organisationen knappast 

hunnit nå full effekt. NO bedömer därför att den nuvarande anslagsnivån 

måste behållas för att NO tillfredsställande skall kunna fullgöra de krav 

som ställs på verksamheten. 

NO anför i sin anslagsframställning också bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning 248 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle för NO innebära en minskning av anslaget med 

121000 kr., vilket ungefär motsvarar en tjänst. 

Föredragandens iii·en·iiganden 

Sedan den I januari 1983 har NO att tillämpa en förstärkt konkurrenslag. 

Det är svårt att närmare bedöma effekterna i resurshänset:nde. Jag har 

därför räknat med ett begränsat huvudförslag, innebärande en besparing 

på en procent. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Niiring4rihetsomhudsmannen för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 6 005 000 kr. 
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C 3. Statens pris- och kartellnämnd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

32 807 000 

29737000 

34 275 000 
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Statens pris- och kartellnämnd <SPK) är central förvaltningsmyndighet 

för frågor rörande prisövervakning och har till uppgift att följa utveckling

en av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden 

inom näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. SPK 

skall föra kartell- och marknadsregister samt utföra sådana utredningar 

som behövs för den löpande pris- och konkurrensövervakningen och för 

tillämpning av konkurrenslagen ( 1982: 729) och lagen ( 1971: 112) om förbud 

mot oskäliga avtalsvillkor. SPK administrerar al,lmänna prisregleringsla

gen (1956:236) när denna är i tillämpning (jfr. prop. 1983/84:32. FiU 12, 

rskr 14). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

SPK Före-
draganden 

Personal 1751 1 + 3 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 24588000 +5949000 +4354000 
<därav lönekostnader <22005000) <+4425000) (+3911000) 
(t:ngångsanvisning, 
ADB+ telt:) (+ 210000) 

Lokalkostnader 5 149000 + 526000 + 184000 

29737000 +6475000 +4538000 

1 Exklusive 26 vakanta tjänster. inklusive extra anställd personal den I juli 1983 <23 
tjänster). 

Statens pris- och kartellniimnd 

SPK begär medel enligt ett konsolideringsförslag som utgår från ett pris

och löneomräknat anslag utan någon minskning med 2 procent och med 

tillskott av resurser för sådana nya arbetsuppgifter som ålagts nämnden de 

senaste budgetåren. Förslaget skall enligt SPK ses mot bakgrund av att de 

särskilda besparingar som genomförts under de två senaste budgetåren 

inneburit stora påfrestningar på SPK:s organisation. Regeringens priorite

ring av inflationsbekämpningen kommer enligt SPK att ställa ytterligare 

krav på nämndens pris- och konkurrensövervakand~ samt utredande verk

samhet. Uppgiften att övervaka att prisbildningen i näringslivet är effektiv 

och i möjligaste mån fri från konkurrensbegränsningar samt att förse 

konsumenterna med prismässiga underlag för rationella inköpsbeslut kom

mer att ta stora resurser i anspråk. Den nya konkurrenslagen, som trädde i 

kraft den I januari 1983. ställer också nya krav på nämndens verksamhet. 

5 Riksdai:en 1983/M. I suml. Nr 100. Bilaga 9 
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Bl. a. skall SPK enligt riksdagens beslut aktualisera sitt marknadsregister. 

Nya uppgifter har också tillkommit när det gäller den pris- och kostnads

uppföljning som genomförs inom ramen för jordbruks- och liskprisreglc

ringarna. 

SPK föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

I. Huvudförslag 30814000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning + I 706000 kr. 

3. SPK begär att medel motsvarande det årliga medgivandet från rege

ringen att överskrida ordinarie anslag för 23 tjänster öve1förs till ordinarie 

anslag ( + 3 656000 kr.). Överskridandet innebär numera att en del av 

personalen har anställningsförhållanden som avviker från huvuddelen av 

personalen utan att någon skillnad i arbetsuppgifter föreligger. 

4. För konsolidering av verksamheten begärs undantag från 2 o/c-bespa

ringen {+ 629000 kr.). 

5. För utökade arbetsuppgifter inom ramen för jordbruks- och liskpris

regleringarna och utredningar för statliga myndigheter om kostnadsmäs

siga konsekvenser av förslag till nya eller ändrade regler begärs tre tjänster. 

i högst F 15 !+ 433000 kr.). 

6. Medel begärs för byte av telefonviix.cl (+ 480000 kr.. varav 160000 
kr. som engångsanvisning) och för datakostnader för övervakning av fisk

priser ( + 100000 kr., varav 50000 kr. som engångsanvisning). Dessutom 

anmäls behov av medel för datakostnader för att föra marknadsregistret. 

Fc)redra!{andens ö1·erviiganden 

Jag delar SPK:s uppfattning att de medel vilka hittills disponerats efter 

särskilda årliga medgivanden av regeringen om överskridande av anslag nu 

bör föras in under ordinarie anslag~ Det belopp som bör föras in under 

anslaget beräknar jag till 3 583 000 kr. Jag är härutöver inte beredd att 

förorda de resursförstärkningar som redovisats i SPK:s konsoliderings

förslag. Medel har därför i övrigt beräknats enligt huvudförslaget. När det 

gäller frågan om datakostnader för bl. a. marknadsregistret har ett särskilt 

uppdrag lämnats till SPK. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 34 275 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 9 

C 4. Konsumentverket 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

39 710000 

39640000 

43215000 
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Konsument verket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrå

gor och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras 

ställning på marknaden. I anslutning härtill fullgörs de uppgifter som enligt 

marknadsföringslagen (1975: 1418) och lagen <1971: 112) om förbud mot 

oskäliga avtalsvillkor ankommer på konsumentombudsmannen. Verket 

fullgör vidare uppgifter enligt konsumentkreditlagen ( 1977: 981 ), konsu

mentförsäkringslagen ( 1980: 38) och förordningen om statligt stöd till gles

bygd (1979: 638). 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne 

är tillika konsumentombudsman !KO). 

Medel för konsumentverkets verksamhet anvisas i programtermer. Föl~ 

jande programindelning gäller f. n. 

I. Marknadsinriktade aktiviteter 

2. Systeminriktade aktiviteter 

3. Allmän information 

4. Varuprovningar m. m. på uppdrag 

Programmet Varuprovningar m. m. på uppdrag redovisas under en för

slagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på I 000 kr. Under 

denna post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdrags verksam

het. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga likviditetspro- . 

blem för uppdragsvcrksamheten disponerar konsumentverket en rörlig 

kredit hos riksgäldskontoret på f. n. högst 200000 kr. 

Programsammanställning 

I 000-tal kronor 

1983/84 1984/85 

Anslag Konsument- Före-
verket draganden 

I. Marknadsinriktade 
aktiviteter 25 210 26937 26 762 

2. Svstcminriktade 
aktiviteter 10199 10816 10746 

3. Allmän informa-
tion 13460 13979 13 891 

4. Varuprovningar 
m. m. på uppdrag 

Summa kostnader 48870 51733 51400 

Avgår intäkter under 
anslaget 9230 8185 R 185 

Summa anslag 39640 43548 43215 
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Utredni11g 0111 KO:s stiil/ning 

Den nuvarande organisationen har gällt sedan den I juli 1976. Med 

anledning av en motion vid 1980/81 års riksmöte begärde riksdagen att 

regeringen skulle föranstalta om att frågan om en självständig KO-funktion 

skulle utredas och att resultaten av utredningen skulle redovisas för riksda

gen (motion 1980/81: 1870. NU 50. rskr 408). En särskild utredare 1 som 

skulle pröva frågan om konsumentombudsmannens stiillning tillkallades år 

1982 (Dir 1982: 12). Utredaren avlämnade den 2 februari 1983 betänkandet 

(Os Fi 1983: 2) Konsumentombudsmannens ställning. Utredaren har inte 

kunnat finna att rättsäkerhetsskäl motiverar en ändring av nuvarande 

ordning samtidigt som han anser att effcktivitetsskäl talar för en fortsatt 

samordning av den producentpäverkande verksamheten. Utredaren har 

funnit att samtliga organisationsalternativ med en mer sjiilvständig KO

funktion medför komplikationer utan att uppvägas av uppenbara fördelar. 

Han anser vidare att det inte har kunnat påvisas några påtagliga nackdelar 

med nuvarande ordning. Hans slutsats iir därför att det saknas tillräckliga 

skäl för att ändra den nuvarande organisationen. En sammanfattning av 

utredarens förslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 9.1. 

Ko11s11111e1111·erket 

Konsumentverket hemställer om medel i enlighet med huvudförslaget. 

Mot bakgrund av regeringens beslut den 10 februari 1983 att tillkalla en 

kommitte för översyn av konsumentpolitiken (Dir 1983: 15) föreslår verket 

inga väsentliga föriindringar av verksamhetens inriktning. Frågor om hus

hållens ekonomi och säkerhet prioriteras liksom tid;gare och kommer att ta 

i anspråk en allt större del av resurserna. Lagtillämpningen kommer vidare 

att inriktas mot de nämnda områdena. Konsument verket påpekar att den 

nuvarande ambitionsnivån när det gäller marknadsbevakning, utrednings

verksamhet samt produktion av informations- m:h utbildningsmaterial inte 

kan upprätthållas med en medelstilldelning enligt huvudförslaget. För att 

motverka ambitionssänkningar kommer verket att söka rationalisera verk

samheten. Översyn av organisations- och arbetsformer. lokalanviindning 

samt kontorsautomationsfrågor kommer att göras. Samverkan med offent

liga organ. folkrörelser och andra organisationer kommer att intensifieras. 

Programmet Marknadsinriktade aktiviteter 

I. Pris- och löneomräkning för programmet uppgår till 2 277 000 kr. 

2. Verksamheten under programmet kommer att koncentreras på pro

dukktsiikerhetsfrågor samt frågor av större ekonomisk betydelse för hus

hållen elkr frågor av särskild betydelse för sär~kilt utsatta konsumentgrup

per. Marknadsbevakningen får med en anslagstilldclning enligt huvudför-

1 f. d. landshövdingen Erik fluss. 
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slaget begränsas. På avtalsvillkorsområdet kommer ingripanden i första 

hand att göras mot villkor som innebär särskilt betydande risker för hus

hållens ekonomi. Verkets planering omfattar bl. a. projekt angående regist

rering av olyckor i hemmet och på fritiden. hushållens matekonomi, brand

egenskaper hos textilmaterial i kläder, prisinformation. riktlinjer för brand

säkerhet hos produkter som ingår i bostaden, energideklaration av små

hus, konsumentskydd på bitområdet, revidering av riktlinjer för marknads

föring av krediter. riktlinjer för hem- och telefonförsäljning samt provning 

av produkter från energisynpunkt. 

Programmet Systeminriktade aktiviteter 

I. Pris- och löneomräkningen för programmet uppgår till 838 000 kr. 

2. Det långsiktiga utvecklingsarbete som bedrivs under programmet 

inom områdena hushållsekonomi. glesbygd. utbildning inom ungdomssko

lan och stöd till lokal konsumentverksamhet kommer att fortsätta och ta 

merparten av de disponibla resurserna i anspråk. En mindre förändring av 

resursfördelningen kommer dock att göras för att insatserna på det hus

hållsekonomiska området skall kunna upprätthållas på oförändrad nivå. 

Inom dc prioriterade områdena kommer verksamheten att koncentreras till 

de konsumentproblem som särskilt utsatta grupper har. 

Programmet Allmän information 

I. Pris- och löneomräkningen för programmet uppgår till 804000 kr. 

2. Verksamheten under programmet omfattar massmediekontakter. 

publikationer och förlagsverksamhet och påverkas i hög grad av utred

nings-. informations- och förhandlingsarbetet inom främst programmet 

marknadsinriktade aktiviteter. 

Programmet Varuprovningarm.m. på uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m. m. som verket mot betalning 

åtar sig att utföra. 

Under budgetåret 1982/83 var verksamhetens ekonomiska omslutning 

I 121 200 kr. Verksamhetens omfattning blev därmed ca 40 % större än 

under budgetåret 1981/82. 

Intäkter under anslaget 

Konsumentverkets verksamhet finansieras f. n. till ca 20 % genom in

täkter från försäljning av publikationer m. m. Erfarenheterna har enligt 

verket visat att kraftiga prishöjningar på bl. a. verkets huvudsakliga in

komstkälla Råd och Rön inte längre ger ökade intäkter. En negativ uppla

geutveckling förutses de närmaste åren. Intäkterna för innevarande bud

getår bedöms komma att bli ca I milj. kr. lägre än vad som tidigare 

beräknats. 

Konsumentverket beräknar att intäkterna under budgetåret 1984/85 

kommer att uppgå till 8 185 000 kr. 
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Föredragandens vverviiga11de11 

De yttre förutsättningarna för konsumentpolitiken har förändrats genom · 

de samhällsekonomiska obalanser som vuxit fram det senaste decenniet 

med åtföljande återverkningar för hushållen. Konsumentpolitiken måste i 

första hand inriktas mot de grupper som bäst behöver samhällets stöd samt 

på hushållens grundläggande behov. Introduktionen av nya media, mark

nadsföring över gränserna etc. ställer också konsumenterna inför nya 

situationer. En kommitte har mot den här bakgrunden tillsatts under år 

1983 för en ö1·ersy11 av konsumentpolitiken. Arbetet skall vara avslutat 

senast den 30 april 1985. En utgångspunkt för kommitten är att den statliga 

organisationen på det konsumentpolitiska området med bl. a. ett konsu

mentverk som central förvaltningsmyndighet i stort skall ligga fast. 

När det gäller den statliga organisationen på konsumentområdet vill jag i 

det här sammanhanget ta upp frågan om konsume11tomh11dsmanne11s !KOJ 

ställning. Chefen för konsumentverket är f. n. tillika KO. Den utredare 
som nyligen. med anledning av en begäran från riksdagen, har granskat 

KO:s ställning har funnit att samtliga organisationsalternativ med en mer 
självständig KO-funktion medför komplikationer utan att uppvägas av 

påtagliga fördelar. Han har vidare inte kunnat påvisa några påtagliga 

nackdelar med nuvarande ordning. Hans slutsats är därför att det saknas 

tillräckliga skäl för att ändra den nuvarande organsiationen. Jag delar 

denna bedömning och anser därför att nuvarande organisation bör ligga 

fast. 

Jag vill också beröra en annan organisationsfråga. Chefen för civildepar

tementet kommer senare idag att föreslå en indragning m· hemkonsulent

tjänsterna där per den 1 januari 1985. Förslaget innebär att verksamheten 

kommer att koncentreras till central. statlig och lokal. kommunal nivå (jfr 

bil. 15). Man bör därför överväga hur kontakterna mellan konsumentver

ket och kommunerna skall utformas. Denna fråga bör prövas av den nyss 

nämnda konsumentpolitiska kommitten och ligger redan i linje med dess 

uppdrag. I det sammanhanget får särskilt övervägas konsekvenserna på 

kommunal nivå av avvecklingen av hemkonsulenterna och om ytterligare 

stöd till kommunerna från konsumentverket kan behöva ges med anled

ning av avvecklingen. Redan innan ställning kan tas till kommittens kom

mande förslag måste dock vissa anpassningsåtgärdcr vidtas. Jag kommer 

därför senare idag att föreslå regeringen att konsumentverket ges i uppdrag 

att vidta de omedelbara åtgärder respektive lämna de förslag, som över

gångsvis är påkallade. 

Många konsumenter möter tekniskt och juridiskt komplicerade problem 

i samband med främstfön·än· a1· smahus. Rådgivning till enskilda är sedan 

år 1975 en kommunal uppgift. Konsumentverket har emellertid uppriitthål

lit en viss direktrådgivning. Denna avvecklades i huvudsak år 1982. Kon

sumentverket anmälde i anslutning härtill att de problem som konsumen

terna stäl\des inför på småhusområdet var så komplicerade att det var 
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tveks.amt om det var möjligt att helt låta kommunerna svara för denna 

rådgivning. Verket föreslog därför i en skrivelse till regeringen att en 

central rådgivningsbyrå skulle inrättas. Förslaget remissbehandlades. Re

missinstanserna var ense om att behovet av rådgivning på småhusområdet 

var stort. Flera instanser var dock negativa till att en ny instans inrättades 

och menade att befintliga informationskanaler borde förstärkas. 

Även jag anser det angeläget att kvalificerad rådgivning rörande köp av 

småhus kan tillhandahållas. Chefen för bostadsdepartementet kommer 

senare idag att föreslå att länsbostadsnämnderna får i uppgift att svara för 

fastighetsjuridisk rådgivning och därmed sammanhängande byggnadstck

nisk rådgivning till enskilda konsumenter (jfr bilaga 11 ). För konsument

verkets vidkommande innebär förslaget att verket kommer att få svara för 

viss utbildning av personalen vid länsbostadsnämnderna. för materialser

vice och för stöd till nämnderna i särskilt komplicerade frågor. Dessa 

uppgifter bör kunna utföras inom ramen för verkets nuvarande resurser. 

Konsumentverkets anslag har beräknats med utgångspunkt i huvudför

slaget. 
När det gäller intäkter m. m. av publikationsverksamhet har jag utgått 

från konsumentverkets beräkningar. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentl'erket för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 43 215 000 kr. 

C 5. Allmänna reklamationsnämnden 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7 598000 

7782000 

7881000 

Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift all på begäran av enskild 

konsument pröva tvister mellan konsument och näringsidkare rörande 

vara eller tjänst samt rekommendera hur tvisten bör lösas. Nämnden skall 

dessutom på begäran av domstol avge yttrande enligt lagen I 1974: 8) om 

rättegången i tvistemål om mindre värden. 

Chef för nämnden är en heltidsanställd ordförande. 
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Personal 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Allmänna reklanu.tionsnämnden 

1983/84 

39 

7 281000 
!6239000) 

501 000 

7782000 

72 

Beräknad ändring 1984/85 

Allmänna 
reklama
nämnden 

+500000 
(+ 126000) 
+ 19000 

+519000 

Före
draganden 

+118000 
!+217000) 
- 19000 

+ 99000 

Under budgetåret 1982/83 kom 7 789 ärenden in till nämnden. Detta är en 

ökning med 4 % jämfört med föregående budgetår. Ökningen avser främst 

hantverkstjänster och ärenden inom den allmänna avdelningen. Antalet 

nämnd beslut har under 1982/83 uppgått till 4 377, vilket är en ökning med 

17 %. Vid utgången av bur!getårct 1982/83 var ärendebalansen 2 3.50 jämfört 

med 2 226 ärenden vid utgången av föregående budgetår. Antalet telefon

förfrågningar i ej registrerade ärenden har det senaste budgetåret varit 

14500. 

Allmänna rcklamationsnämnden anför i sin anslagsframställning bl. a. 

följande. 

I. Pris- och löneomräkning + 219 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 160000 kr. och 

skulle enligt nämnden innebära ökade ärendebalanser och längre hand

läggningstidcr. 

3. Nämnden utgår i sin medclsberäkning från cl! pris- och löneomräknat 

anslag, dvs. att huvudförslaget inte skall genomföras. Även vid en sådan 

anslagstilldelning bedöms ärendebalansen och handläggningstiderna öka. 

För att motverka denna utveckling planeras bl. a. en översyn av de värde

gränser nämnden f. n. tillämpar för att ta upp ett ärende till prövning. 

Nämnden har tidigare påtalat att erfarenheterna visar att ett stort behov 

föreligger av ett reklamationsorgan för tvister om snickeriarbeten. Nämn

den föreslår därför en utvidgning av verksamhetsområdet till att omfatta 

snickeriarbeten ( + 75 000 kr.). Medel yrkas också för inköp av utrustning 

och höjning av ordförandearvoden m. m. ( + 225 000 kr.). 

Föredragandens ii1·en·iiganden 

Jag har beräknat allmänna rcklamationsnämndens anslag med utgångs

punkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Allmänna rek/amationsnämnden för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förs lagsanslag av 7 881 000 kr. 
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D. VISSA CENTRALA MYNDIGHETER M.M. 

D t. Byggnadsstyrelsen 

J 982/83 utgift 

J 983/84 Anslag 

J 984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

73 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om an

skaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av statliga 

fastigheter. 

I verkets uppgift ingår främst att förvalta de fastigheter som är upptagna 

i styrelsens förmögenhetsredovisning, att anskaffa lokaler för statsmyn

digheterna och utreda behovet av statliga hyggnadsprojekt i den mån dessa 

uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter uppdrag projekte

ra. utföra och inreda byggnadsprojekt för statens räkning samt att genom 

utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och bespa

ringar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räkning. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som 

också är ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen är uppdelad på 

sju byråer, nämligen en utredningsbyrå, en projekteringsbyrå, en bygg

nadsbyrå, en utrikesbyrå. en intendentsbyrå, en teknisk byrå samt en 

administrativ byrå. Härtill kommer en planerings- och budgetsekretariat. 

en fastighetssektion, en inredningssektion, en personaladministrativ sek

tion samt ett revisionskontor. Vidare finns fem regionala byggnadsförvalt

ningar, nämligen i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Bygg

nadsförvaltningarna i Lund, Stockholm och Uppsala har enheter för bygg

nadsverksamhet i egen regi. Inom styrelsen fanns vid utgången av budget

året 1982/83 sammanlagt 2 235 anställda vilket är 57 färre än vid utgången 

av budgetåret innan. Av de anställda ingick 1546 i den regionala organisa

tionen. Av dessa var 771 sysselsatta med fastighetsdrift och 416 med 

byggnadsverksamhet i egen regi. 

Omfattningen av byggnadsstyrelsens administration fastställs av rege

ringen. I bokslutet för budgetåret fördelas administrationskostnaderna 

mellan de olika drift- och investeringsverksamheterna. I statsbudgeten förs 

endast upp ett formellt anslag av I 000 kr. 

Fr.o.m. budgetåret 1982/83 redovisar byggnadsstyrelsen sin verksamhet 

uppdelad på huvudområdena: Lokalhållning, Fastighetsförvaltning, An

skaffning, Egen regi, Inredning samt Övrig veri\samhet. Härtill kommer 

för verksamheten gemensamma funktioner. Kostnaderna för byggnadssty

relsens verksamhet har indelats i dels direkta kostnader. dels indirekta 

kostnader. Med indirekta kostnader avses administrationskostnader som 

slutligt fördelas på de nämnda huvudområdena. 
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Kostnaderna finansieras på följande sätt: Lokalhållning från hyresin

täktcr, Fastighetsförvaltning från hyresintäkter och anslag för energibe

sparande åtgärder m. m .. Anskaffning från anslag till byggnadsverksam

hct, uppdragsintäktcr m. m., Inredning från inredningsanslag och upp

dragsintäktcr. Övrig verksamhet med uppdragsintäkter. parkeringsavgifter 

m.m. 

Byggnadsstyre/sen 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgifter - fastighetsförvaltning och lokalan

skaffning - styrs av utvecklingen inom de statliga verksamhetsgrenar för 

vilka styrelsen är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att uppgif

terna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från 

byggnadsstyrelsen. Ett minskat ekonomiskt utrymme för den offentliga 

sektorn med en minskning av den statliga verksamheten får konsekvenser 

för omfattning och inriktning för både anskaffning och förvaltning av 

statliga fastigheter och lokaler. För byggnadsverksamheten leder ett mins

kat ekonomiskt utrymme till ökade behov av ombyggnader för att utnyttja 
lokalerna mer effektivt samt till behov av att avgränsa större projekt för 

genomförande i takt med i tiden tillgängligt investeringsutrymme. Inom 
befintligt fastighetsbestånd måste åtgärder vidtas för att undvika hyresför

luster m. m. genom tomma lokaler. Det är särskilt viktigt att vidta åtgärder 
för att använda befintligt lokalbestånd på ett effektivare sätt. Byggnadssty

relsen måste därvid biträda myndigheterna att genomföra vcrksamhetsför

ändringar inom ramen för befintliga lokaler. Detta för med sig ändrade 

former för styrelsens lokalförsörjningsplancring. Sektorskunnandet hos 

styrelsen och kostnadsmedvetandet hos lokalbrukarna måste förbättras. 

Byggnadsstyrelsen fortsätter arbetet med att effektivisera och hålla nere 

kostnaderna för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. bl. a. genom ökad 

samordning av den statliga fastighetsdriftcn, ytterligare åtgärder för att 

begränsa energiförbrukningen samt utveckling av system för planering på 

längre sikt av fastighetsunderhåll. 

På grundval av under 1983 systematiskt genomförda kontakter med 

praktiskt taget samtliga brukare inom styrelsens obligatoriska ansvarsom

råde har byggnadsstyrelsen fått underlag för att ändra en rad rutiner i syfte 

att förbättra servicen till brukarna och öka effektiviteten i lokalanvändnin

gen. Det gäller åtgärder av typen bättre ömsesidig löpande information, 

klarare ansvarsfördelning. snabbare besked och åtgärder i den dagliga 

verksamheten. större planmässighet och mera brukarinflytandc i fastig

hetsunderhållet m. m. 

Byggnadsstyrelsen är statsförvaltningens centrala expertorgan för bl. a. 

lokalförsörjning för civila statliga myndigheter. Inom styrelsen finns kun

skap om lokalfrågor för i stort sett hela den civila statsförvaltningen. 

Styrelsen har överblick över det statliga lokalbeståndet och hyresmarkna

den, mångsidigt utvecklad kompetens beträffande produktion och förvalt-
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ning av statliga lokaler samt omfattande erfarenhet av hyrcsavtal och 

andra hyresfrågor. Ansvar för fastighetsförvaltning och anskaffning av 

lokaler för statlig verksamhet har under senare år i ökad utsträckning lagts 

på byggnadsstyrelscn. Enligt styrelsens uppfattning bör denna utveckling 

fortsätta i syfte att tillvarata styrelsens kunskaper och erfarenheter inom 

verksamhetsområdet. Det är också angeläget att inte splittra sakkunskap 

och expertis på för många håll inom den statliga sektorn och närliggande 

områden. Myndigheter och andra lokalbrukare bör uppmärksammas på 

styrelsens kunskaper och erfarenheter inom lokalförsörjningsområdet. 

Pris- och löneomräkning för byggnadsstyrelsens administrationskost

nader beräknar styrelsen till sammanlagt 3 377 000 kr. Med tillämpning av 

huvudalternativet beräknas för nästa budgetår fiirrnltningskostnaderna, 

exkl. lokalkostnader. till 173 552 000 kr.. varav för hin er 130 542 000 kr. I 

detta belopp ingår medel för två nya tjänster som erfordras på grund av det 

utökade revisionskontoret. Lokalkostnader beräknas till 25 543 000 kr. 

Sammanlagt beräknas administrationskostnaderna uppgå till 199095000 

kr. I den följande redovisningen ingår dessa kostnader i resp. verksamhets

område i enlighet med följande tabell. Utöver administrationskostnaderna 

beräknas en nettoförbrukning under nästa budgetår av 8 000 000 kr. för 

utredningar riirande hyggnadsfiiretag m.m. 

Verksamhetsområde 

I. Lokalh[illning 
2. Fastighetsförvaltning 
3. Anskaffning 
4. Inredning 
5. Övrig verksamhet 

Av byggnadsstyrelsen beräknat för 

1983/84 

23500000 
70400000 
95 800000 
9700000 
2800000 

202200000 

1984/85 

23 155 000 
69650000 
93960000 

9520000 
2810000 

199095000 

I. Lok a I hå 11 ni n g omfattar lokalförsörjningsplanering, behovspröv

ning samt inhyrning av lokaler. Enligt byggnadsstyrclsen innebär ett mins

kat utrymme för investeringar i nybyggnader att betydelsen av en fortlö

pande angelägenhetsgradering av aktuella projekt ökar. Etappindelningar 

måste prövas i större utsträckning än tidigare. Befintliga lokaler måste 

utnyttjas mer effektivt. Lokalstandarden varierar dock kraftigt mellan 

olika områden. Det är enligt styrelsen angeläget att de restriktioner som 

blir aktuella inte drabbar brukare med låg lokalstandard. Detta kräver ett 

mer intensivt planeringsarbete i styrelsen. 
Den lokalstandard som tillämpas idag bör enligt styrelsen ytterligare 

diskuteras. Standard och kostnader måste vägas mot övriga kostnader för 

verksamheterna. I första hand måste grundläggande arbetsmiljökrav tillgo

doses. I övrigt måste syftet vara att de totala kostnaderna för lokalbrukar

nas verksamhet blir så låga som möjligt. 

Den av byggnadsstyrelsen förvaltade lokalarean uppgick vid utgången 
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av budgetåret 1982/83 till ca 8.9 miljoner m~. varav ca 5.7 miljoner m~ 

utgjorde statsägda lokaler. Detta innebär en ökning under h~1dgetåret med 

ca 700000 m~. företrädesvis inhyrda lokaler. Ökningen beror främst på att 

byggnadsstyrelsen efter beslut av regeringen fr. o. m. den l juli 1982 över

tagit lokalförsörjningsansvaret för arbetsmarknadsutbildningen. 

Enligt regeringens anvisningar för myndigheternas anslagsframställ

ningar för budgetåret 1984/85 skall civila statliga myndigheter redovisa i 

vilken omfattning och vid vilka tidpunkter som begränsningar i lokalinne

havet beräknas kunna genomföra~ under de närmaste följande fem budget

åren. Redovisningarna skall utföras i samråd med byggnadsstyrelsen. Ca 

40 myndigheter har redovisat förslag till lokalbesparingar som enligt styrel

sens bedömning bör leda till reducering av lokalkostnaderna under budget

året 1984/85. Av det redovisade materialet framgår att den disponerade 

lokalarean kan minskas med ca 10000 m~. För att åstadkomma reella 

lokalbesparingar kommer styrelsen att samråda med berörda myndigheter 

och utn::da hur de lokaler som lämnas skall kunna användas för annan 

verksamhet. Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för program

met beräknas för budgetåret 1984/85 till ca 23 milj. kr. 

2. Fastighets för va It ni n g omfattar ekonomisk och teknisk för

valtning av fastigheter. Den ekonomiska fastighetsförvaltningen avser ut

hyrning av lokaler samt ekonomiska och juridiska frågor som samman

hänger med fastighetsägande. Den tekniska fastighetsförvaltningen omfat

tar fastighctsdrift samt fastighetsunderhåll och ombyggnader. Förvaltning

ens primära ändamål är att tillgodose de statliga myndigheternas lokalbe

hov. Den skall bedrivas så att fastigheternas värde och tekniska funktion 

vidmakthålls. Den skall vidare ge ett godtagbart ekonomiskt resultat vid en 

marknadsanpassad hyressättning. 

Resultatbudget för fastigheter sorh förvaltas av byggnadsstyrelsen. 
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Intäkter 

Hyror frän statsmyndigheter 
Hyror från enskilda 
Diverse intäkter 

Summa intäkter 

Kostnader 

Teknisk fastighetsförvalt-
ning i statsägda lokaler 

Hvror m. m. för inhyrda lokaler 
Administrntionskostnader 
Kapitalkostnader 
a) avskrivningar 
bl riinta pa kapitalet 

Summa kostnader 

Resultat efter avskrivningar. 
finansiella in täkter och 
kostnader 

Extraordinära intäkter 
Resultat före avsättningar 

och skatt 
Avsiittningar/upplösning av 

avsättningar 
Kommunalskatt 

Årets resultat 

1983/84 

4524500000 
175 600000 
75000000 

4 775100000 

I 089401 000 
1813000000 

93900000 1 

210 700000 
1262 500000 

4469501000 

.~05 599000 
15 000000 

320599000 

24 101000 
- I 000000 

343700000 

Av byggnadssty
relsen beräknad 
ändring 1984/85 

+293 000000 
+ 15900000 
+ 12600000 

+321500000 

+ 106599000 
+ 137000000 

I 095000 

+ 17'.WOOOO 
+ 91 000000 

+350704000 

- 29204000 
- 7()()()()00 

- 36204000 

- 24 101000 
± 0 

- 60305000 

1 Inkl. administrationskostnader för lokalhållningen, 23 500000 kr. 

77 

Resultatutvecklingen sammanhänger med att marknadsanpassade hyror 

ej täcker kostnadshyrorna i nyproduktionen de första åren samt att bygg

nadsstyrelscn anpassat sina hyresuppräkningar for budgetåret 1984/85 så 

att de står i överensstämmelse med det intlationsbekämpningsmål som 

regeringen uppställt för år 1984. 

Marknadshyrorna för nybyggda lokaler är normalt lägre än kostnaderna 

för lokalerna under de första tre till fem åren. Därefter lämnar lokalerna ett 

överskott. Utvecklingen har gått mot att den inledande förlustpcrioden 

blivit något längre och förlusterna under de första åren blivit något större 

än tidigare. De nya delarna av det statsägda beståndet påverkar därför 

resultatet negativt i större utsträckning än tidigare. 

En analys av kostnaderna för inrikes fastighetsförvaltning visar att kost

naderna för de statsägda lokalerna är lägre än kostnaderna för förhyrning 

av motsvarande lokaler på marknaden. Det är därför enligt byggnadssty

rclsens mening på sikt lönsamt med statsägda lokaler. Beaktas också 

värdeförändringarna på de statsägda fastigheterna blir skillnaderna till de 

statsägda lokalernas fördel i de flesta fall ännu större. Staten sparar sålun

da årligen mycket stora belopp på att äga de fastigheter som behövs for 

lokalförsörjningen. 

Regeringen föreskriver att byggnadsstyrelsens bokslut skall innehålla 
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förslag till disposition av överskottet för fastighetsförvaltning. Överskottet 

för inrikes fastighetsförvaltning före avsättningar och skatt för budgetåret 

1982/83 uppgick enligt bokslutet till ca 450 milj. kr. Resultatökningen är 

delvis en följd av ändrade bokföringsrutiner. Sedan hänsyn tagits till dessa 

blir resultatet den inrikes fastighetsförvaltningen 225 milj. kr. En del av 

detta överskott, 10,6 milj. kr., har uppkomit genom realisationsvinster vid 

fastighetsförsäljning. Byggnadsstyrelsen föreslår i enlighet med regering

ens beslut i reglcringsbrev för budgetåret 1983/84 att realisationsvinsten för 

1982/83 får användas för fastighetsunderhåll och ombyggnadsarbeten. 

Under utgifterna för fastighetsförvaltningen har byggnadsstyrelsen be

räknat sammanlagt ca I 196 milj. kr. för teknisk fastighetsförvaltning i 

statsägda lokaler. Av beloppet avser ca 814 milj. kr. fastighetsdrift, vilket 

innebär en ökning om ca 73 milj. kr. som till stor del beror på ökade 

förbrukningskostnader. De höjda värmekostnaderna har dock kunnat be

gränsas genom olika energisparåtgärder. För fastighets underhåll samt om

byggnad och komplettering beräknar byggnadsstyrelsen sammanlagt ca 

364 milj. kr., varav ca 21 milj. kr. avser slottsbyggnader m.m. och ca 19 

milj. kr. utrikes fastigheter. Detta innebär en ökning för den inrikes fastig
hetsförvaltningen med ca 54 milj. kr. - varav för slottsbyggnader ca 8 milj. 

kr. - och för utrikes fastigheter med ca I milj. kr. Byggnadsstyrelsens 

administrationskostnader för programmet beräknas till ca 70 milj. kr., dvs. 

en minskning med ca l milj. kr. Förräntning av det av byggnadsstyrelsen 

förvaltade kapitalet och avskrivningar beräknas öka med ca 91 milj. kr. 

resp. ca 17 milj. kr. Överskottet av fastighetsförvaltningen beräknas till ca 

307 milj. kr. vilket är en minskning med ca 61 milj. kr. 

3. Anskaffning omfattar delprogrammen Byggproduktion och Köp 

och försäljning av fastigheter. Delprogrammet Byggproduktion omfatlar 

projektering och byggande. För projekteringen anlitas utomstående kon

sulter. Projektledning utförs av projekteringsbyrån och i viss utsträckning 

av de regionala byggnadsförvaltningarna. Byggnadsförvaltningarna svarar 

även för byggledning, kontroll och besiktning. För utförandet anlitas entre

prenörer eller de tre egenregienhetema i Stockholm, Uppsala och Lund. 

lnom byggproduktionen leder enligt styrelsen ett fortsatt begränsat in

vesteringsutrymme till att frågorna om bl. a. angclägenhetsgradering av 

enskilda byggnadsprojekt tydligare än hittills måste vidareutvecklas ge

nom hela planeringsprocessen från utredningsfasens början. Med utgångs

punkt i bl. a. en sådan angelägenhetsgradering för inrikes byggande har 

styrelsen redovisat att en investeringsnivå budgetåret 1984/85 för projekt 

inom styrelsens lokalhållningsansvar av ca 650 milj. kr. är nödvändig för 

att föreliggande behov skall kunna tillgodoses hjälpligt. l förhållande till 

motsvarande beräkningar för innevarande budgetår är detta en reducering 

med ca 150 milj. kr. Styrelsen räknar vidare med en investeringsnivå 

budgetåret 1984/85 för projekt inom styrelsens uppdragsverksamhet av ca 

450 milj. kr. Sammantaget beräknas investeringsnivån därmed till ca I 100 
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milj. kr., vilket motsvarar en reducering om 300 milj. kr. i förhållande till 

beräkningarna för budgetåret 1983/84. Styrelsen redovisar att byggnads

projekt med en beräknad investeringsnivå budgetåret 1984/85 av ca 250 

milj. kr. därutöver kan påbörjas. 

För fastighetsköp uppgick förbrukningen under budgetåret 1982/83 till ca 

60 niilj. kr. För budgetåren 1983/84 och 1984/85 beräknar styrelsen medels

förbrukningen till ca 140 resp. ca 100 milj. kr. 

Kostnaderna för byggproduktion och för fastighetsköp bestrids slutligt 

från anslag till byggnadsverksamhet m. m. samt från uppdragsmedel. 

Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräknas 

för innevarande budgetår till ca 96 milj. kr. Eftersom verksamheten är 

beroende av investeringsvolymen kan resursbehovet för budgetåret 

1984/85 inte slutgiltigt bedömas förrän vid ingången av budgetåret. 

4. Byggverksamheten i egen regi omsätter sammanlagt ca 260 milj. 

kr. per budgetår. Både ny- och ombyggnadsarbeten inom styrelsens bygg

produktion och arbeten inom förvaltningsprogrammet utförs i egen regi. 
Under senare år har verksamheten i ökad utsträckning inriktats mot under

håll och ombyggnad där det kan vara svårt att upphandla arbeten till fast 

pris. Genom egenregiverksamheten får byggnadsstyrelsen insyn i bygg

branschen och detaljkunskap om kostnader och produktionsteknik. Erfa

renhetsåtcrföringcn från verksamheten stärker styrelsens kompetens som 

beställare och byggherre. 

5. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning för 

lokaler inom utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhetsområ

den och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket fått 

ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 

som omlokaliseras från stockholmsområdet samt för lokalerna för rege

ringskansliet i Stockholm. Härtill kommer sådana projekt. där lokalbru

karna uppdrar åt styrelsen att planera och upphandla inredning och ställer 

erforderliga medel till styrelsens förfogande. Utomlands svarar byggnads

styrelscn för projektering. förvaltning och anskaffning av inredning för 

utrikesrepresentationens kan si i lokaler. chefsbostädernas representations

delar samt vissa andra bostäder m. m. Kostnaderna för inredningsverk

samheten beräknas till ca 129 milj. kr. innevarande budgetår och ca 124 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Administrationskostnaderna beräknas till ca 9.7 resp. ca 9,5 milj. kr. 

budgetåren 1983/84 resp. 1984/85. 

6. Övrig verksamhet omfattar samordning av parkerings verksam

heten vid vissa statliga myndigheter, effektivisering och rationalisering 

inom städningsområdet samt övrig uppdragsvcrksamhet som rådgivning i 

transportfrågor. slutande av avtal för sådana transporter av bohag för 

statsanställda som bekostas av staten i egenskap av arbetsgivare samt 

försäljning m. m. av den inredning som lämnas kvar av omlokaliserings

myndigheter i de lokaler som utryms. 
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Kostnaderna för drift av parkeringsanläggningar budgetåret 1983/84 be

räknas till 3.2 milj. kr. och inkomsterna till 7.2 milj. kr. För budgetåret 

1984/85 beräknas preliminärt inkomsterna överstiga utgifterna med ca 5 

milj. kr. 

Inom städverksamheten har under året nya avtal. som underlag för att 

på förhållandevis kort tid överföra den personal som fortfarande är an

ställd enligt det gamla betingsavtalet till anställning på tjänstemannavill

kor, slutits med arbetsgivarverket och statsanställdas förbund som parter. 

Samtidigt har parterna beskrivit inriktningen av den statliga lokalvården. 

och byggnadsstyrelsens ställning som uttolkare av tekniska frågor och 

utfärdare av tekniska riktlinjer har markerats. 

Byggnadsstyrclsen bedriver också försök med extern konsultverksam

het med internationell inriktning. 

Till de gemensamma funktionerna räknas utvecklingsarbete. 

teknisk service. kalkylering. upphandling och besiktning. ekonomi och 

administration samt den gemensamma kontorsdriften och reprocentralen 

för myndigheterna inom kv. Garnisonen. 

De sammanlagda kostnaderna för förvaltningskontoret Garnisonen be

räknas uppgå till ca 35985 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Verksamheten 

finansieras genom ett kontorsdriftpålägg som debiteras lokalbrukarna i 

förhållande till disponerad area. Bidraget uppgick budgetåret 1982/83 till 

262 kr/m2 och beräknas för budgetåret 1983/84 till 272 kr/m2 och för 

budgetåret 1984/85 till 275 kr/m2
• 

Byggnadsstyrelsen har utrett förutsättningarna för att förbättra telefon

servicen för myndigheterna i kvarteret Garnisonen (statistiska central

byrån. skolöverstyrelsen, socialstyrelsen. statshälsan och byggnadsstyrel

sen). Resultatet av utredningen redovisar att ett byte till ny telefonväxel 

kompletterat med datoriserad hänvisningstjänst ger både en lägre kostnad 

än övriga analyserade alternativ och en bättre service. En ny växel kostar 

ca 21 milj. kr. Sedan inbytesvärdet för befintlig växel och tidigare för 

ändamålet gjorda avsiittningar dragits av krävs ytterligare 15 milj. kr. att 

betalas på två år. Byggnadsstyrelsen har därför i sitt förslag till driftstat för 

förvaltningskontoret Garnisonen beräknat 7 .5 milj. kr .. fördelat på berörda 

myndigheter. som engångsanvisning budgetåret 1984/85 för ny telefon

växel. 

Föredragandens <Jvcn·iiRandcn 

Byggnadsstyrelsen är statsförvaltningens centrala apertorgan för bl. a. 

lokalförsörjning för civila statliga myndigheter. 

Ansvaret för fastighetsförvaltning och anskaffning av lokaler för statlig 

verksamhet har under senare år i ökad utsträckning lagts pr1 byggnadssty

relsen. Enligt styrelsen bör denna utveckling fortsätta i syfte att tillvarata 

styrelsens kunskaper och crfan::nheter inom verksamhetsområdet. Jag de

lar denna uppfattning. En ökad samordning av lokalfrägor bör kunna leda 
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till en rationellare användning av lokaler som disponeras av myndigheter

na. 

De rationaliseringseffekter som åstadkommits inom statsförvaltningen 

genom bl. a. tillämpningar av huvudförslaget vid beräkning av myndighets

ahslag bör medföra mindre behov av lokaler än tidigare. Byggnadsstyrel

sens arbete med att effektivisera lokalanvändningen innebär mindre behov 

av nyinvesteringar. Med hänsyn härtill och att utrymmet för nyinveste

ringar är begränsat bör byggnadsstyrelsen räkna med att investeringsvoly

men för de myndigheter för vilka verket har lokalansvaret skall uppgå till 

ca 500 miij. kr. i prisläget den I januari I 983 per budgetår under plancrings

pcrioden. Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag delar byggnadssty

relsens uppfattning att ett begränsat investeringsutrymme leder till att 

frågorna om bl. a. angelägenhetsgradering av enskilda byggprojekt tydli

gare än hittills måste vidareutvecklas genom hela planeringsprocessen från 

utredningsfasens början. 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att förse myndigheterna med ända
målsenliga lokaler. Styrelsen arbetar fortlöpande med åtgärder för att öka 

effektiviteten i lokalutnyttjandet och att förbättra lokalekonomin. Som ett 

led i detta arbete ser byggnadsstyrclscn över standard- och normfrågor. 

Arbetet med standardfrågor omfattar bl. a. storleken på enskilda tjänste

rum, möjligheter till större samutnyttjande av lokaler. utveckling av effek

tivare planlösningar samt programmeringsreglcr för deltidsarbctande. Ar

betet med normfrågor omfattar främst en översyn av de bestämmelser som 

reglerar byggandet av lokaler och som påverkar styrelsens lokalförvalt

ningsuppgifter. Arbetet bedrivs i samråd med de myndigheter som svarar 

för normgivningen. Regeringen har den 20 oktober 1983 remitterat ett 

förslag till en ny plan- och bygglag till lagrådet. Regeringen har vidare 

under våren 1983 givit statens planverk i uppdrag att utarbeta förslag till 

särskilda ombyggnadsregler i anslutning till en reformerad plan- och bygg

lagstiftning. Reglerna skall utformas så att de går att tillämpa även dessför

innan efter motsvarande ändringar i byggnadsstadgan. En utgångspunkt i 

detta arbete ät att utforma regelsystemet på ett sådant sätt att befintliga 

byggnaders byggnadstekniska och ekonomiska förutsättningar och brukar

nas önskemål kan beaktas. Jag anser detta arbete. som bör kunna leda till 

begränsningar av kostnaderna för byggverksamheten och fastighetsförvalt

ningen, som angeläget och förutsätter att arbetet noga följs av byggnads

styrelsen. 

Det är viktigt att incitament skapas för såväl enskilda lokalbrukare som 

lokalhållaren byggnadsstyrelsen att få till stånd ett rationellare lokalutnytt

jande. En förutsättning för att detta arbete skall ge resultat är att myndig

heterna fär ett ökat ansvar för sina lokalkostnader. Jag avser att senare 

återkomma till regeringen med förslag om anvisningar för myndigheternas 

anslagsframställningar för budgetåret 1985/86 bl. a. vad avser redovisning 

av lokalkostnader. Det är angeläget att byggnadsstyrelsen biträder myn

digheterna i det arbete med lokalfrågor som kommer att erfordras. 
6 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr /UO. Bilaga 9 
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Byggnadsstyrelsen framhåller vikten av att arbetet med att effektivisera 

fastighetsdriften och fastighetsunderhållet genom ökad samordning, ut

veckling av system för planmässighet vad gäller fastighetsunderhåll m. m. 

fortsätter för att begränsa kostnaderna för fastighetsförvaltningen. Jag 

delar denna uppfattning. Kravet på hyresökningar av detta skäl minskas 

därmed. 
Byggnadsstyrelsen har i samråd med riksantikvarieämbetet och fortifi

kationsförvaltningen utrett frågan om vård av byggnadsminnesmärken. Av 

utredningen framgår bl. a. att byggnadsminnesmärken skall ingå i de fas

tighetsförvaltande myndigheternas och affärsverkens normala åtaganden 

vad gäller byggnadsunderhåll m. m. Utredningen framhåller också vikten 

av att långtidsplaner utarbetas för genomförandet av erforderliga åtgärder. 

Jag delar dessa synpunkter och finner att de väl stämmer överens med den 

verksamhet som i dag bedrivs vid fastighetsförvaltande myndigheter. Ut

redningen har vidare beaktats i regeringens proposition om vissa ekono

misk-politiska åtgärder (prop. 1983/84: 40 bil. 9) samt i förslag till ny plan

och bygglag. 
I det föregående redovisas den av byggnadsstyrelsen beräknade omslut

ningen inom de olika verksamhetsområdena under innevarande och nästa 
budgetår. Jag finner det tillfredsställande att styrelsen anpassat sina hyres

uppräkningar så att de står i överensstämmelse med det inflationsbekämp

ningsmål som regeringen uppställt för år 1984. Inom verksamhetsområdet 

Fastighetsförvaltning beräknar jag sammanlagt I 134.2 milj. kr. för drift. 

reparations-. och underhållskostnader samt energibesparande åtgärder 

m. m. Av detta belopp har jag beräknat kostnaderna för inrikes fastighets

drift till 775 milj. kr. Jag avser att senare återkomma till regeringen med 

förslag om hur mycket härav som bör användas för ändamål som inte avser 

förbrukningar. För fastighetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering 

har jag beräknat 322.2 milj. kr. varav 20 milj. kr. utgör medel för eftersatt 

underhåll och åtgärdande av skador till följd av av materialfel etc. 

Kostnader för fastig
hetsunderhall samt 
ombyggnad och 
komplettering 
därav 
a) slottsbyggnader m. m. 
b) utrikes fastigheter 

1 Enligt regleringsbrev. 

1983i84 

309800000 1 

(13 600000) 
(18500000) 

Beräknad ändring I 984i85 

Byggnads
styrclsen 

+54200000 

(+ 7000000) 
(+ 500000) 

Före
draganden 

+ 12400000 

(- 3600000) 

I enlighet med prop. 1982/83: 100 bil. 9. FiU 34. rskr 215 får byggnads

styrelsen efter regeringens bemyndigande ta i anspråk realisationsvinster 

som uppkommer vid försäljning av fastigheter för underhåll och ombygg-
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nad. Realisationsvinsten för budgetåret 1982/83 var 10,6 milj. kr. Jag avser 

att senare föreslå regeringen i vilken utsträckning byggnadsstyrclsen skall 

få ta i anspråk realisationsvinsten för underhåll och ombyggnad. 

Byggnads'>tyrel<;en har hemställt att få engångsnedskriva statskapitalet 

med markvärdet för Kungliga Djurgården som uppgår till 50 milj. kr. 

Djurgården är, på villkor som meddelats av 1809/10 års riksdag, ställd 

under H.M. Konungens enskilda disposition. Intäkter i form av arrenden 

och hyror tas in av Djurgårdsförvaltningen och skall användas för Djurgår

dens förbättrande och förskönande. Jag har mot denna bakgrund inget att 

erinra mot styrelsens förslag. 

För verksamhetsområdet Anskaffning av fastigheter och lokaler innebär 

de förslag till anslag för byggnadsverksamhet som redovisas under olika 

huvudtitlar i budgetpropositionen en viss minskning av investeringsvoly

men för nästa budgetår. Jag anser mot denna bakgrund att verksamheten 

inom hyggnadsstyrelsen hör kunna bedrivas inom ramen för ett huvudför

slag. Jag beräknar kostnaderna för hyggnadsstyrelsens administration till 

ca 198 milj. kr. för nästa budgetår enligt följande sammanställning. 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 

1983/84 

175080000 
27120000 

202200000 

Beräknad ändring 1984/85 

Byggnads
styrelsen 

-1528000 
-1577000 

-3105000 

Före
draganden 

-2 821 000 
-J 577000 

-4398000 

I beloppen ingår medel för två nya tjänster som erfordras för det utökade 

revisionskontoret. 

Vid beräkningen av förvaltningskostnaderna har jag tagit hänsyn till 

kostnaderna för byggnadsstyrclsens del i en ny telefonväxel i kvarteret 

Garnisonen. 

Jag vill erinra om att omfattningen av byggnadsinvesteringarna och av 

reparations- och underhållsåtgärder och därmed verksamheten inom hygg

nadsstyrelsen kan komma att förändras i förhållande till budgetförslaget 

med anledning av de konjunktur- och arbetsmarknadsåtgärder som fortlö

pande övervägs. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration och övriga drift

kostnader bestrids, inom ramen för de ekonomiska restriktioner som rege

ringen beslutar, slutligt från hyresinkomster samt de anslag m. m. som står 

till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter och lokaler 

och för inredning samt av inkomster från uppdragsverksamhet. I statsbud

geten tas endast upp ett formellt belopp av l 000 kr. under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

· 1. till Byggnadsstyrclscn för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

2. bemyndiga regeringen att besluta om engångsnedskrivning av 

statskapitalet i enlighet med vad jag redovisat i det föregående. 
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D 2. Inköp av fastigheter m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20051375 

50000000 

50000000 

84 

Behållning 78391924 

Anslaget används för fastighetsförvärv, efter beslut av regeringen i va~jc 

särskilt fall, för den civila statsförvaltningen. Byggnadsstyrelsen har av 

regeringen bemyndigats att - om kostnaden i det enskilda fallet inte 

överstiger I 000000 kr. - själv besluta i frågor som gäller bl. a. fastighets

regleringar och kompletteringsköp. 

Bygg 11adsstyrelse11 

Under budgetåret 1982/83 har utbetalats ca 20 milj. kr. för fastighetsför

värv. Byggnadsstyrclsen hade vid utgången av budgetåret till regeringen 

redovisat förslag om ytterligare förvärv till en sammanlagd kosinad av ca 

20 milj. kr. Vidare hade styrelsen avslutat förhandlingar om fastighetsför

värv för ca 40 milj. kr. för vilkt:t framställning till regeringen inte hade 

gjorts vid budgetårets utgång. 

Förhandlingar pågår fortlöpande med kommuner och enskilda om mark
oeh fastighetsförvärv för statlig förvaltning, bl. a. länsförvaltningen samt 

domstols- och polisväsendet. Styrelsen bör vidare hålla en viss beredskap 

för sådana byggnadsobjekt som kan komma att tidigareläggas. 

Byggnadsstyrelsen beräknar att ett genomförande av nu aktuella förvärv 

skulle ge ett medelsbehov av ca 70 milj. kr. för nästa budgetår. Därvid har 

vissa medel beräknats för förvärv av sådana fastigheter där styrelsen är 

ensam eller dominerande hyresgäst. Enligt styrelsen ökar statens kostna

der kraftigare för sådana lokaler än för det egna fastighetsbeståndet. An

slaget för nästa budgetår föresläs föras upp med 70 milj. kr. 

Fiiredragandens ö1·en•li1<<1nden 

Med beaktande av anslagsbehållningen beräknar jag anslagsbehovet för 

budgetåret 1984/85 till 50 milj. kr. 

För sådana förvärv som är intressanta ur lokalförsörjningssynpunkt. 

som innebär stor lönsamhet för staten och där avslut måste ske med kort 

varsel, framhåller byggnadsstyrelsen att det är angeläget att regeringen 

skapar möjligheter att lösa finansieringen då medclsbchovet inte ryms 

inom tilldelad ram för fastighetsförvärven. 

Jag delar byggnadsstyrclsens uppfattning att en beredskap bör finnas för 

denna form av förvärv. Jag föreslår att regeringen inhämtar riksdagens 

bemyndigande att för angelägna fastighetsförvärv förskotts vis ta i anspråk 

tillgängliga medel från sådana reservationsanslag som står till byggnadssty

relsens förfogande och i efterhand begära medel för förviirvcn hos riksda

gen. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. till Inköp ar fastigheter m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 50000000 kr, 

2. bemyndiga regeringen att för angelägna fastighetsförvärv för

skottsvis ta i anspråk tillgängliga medel i enlighet med vad jag 

förordat i det föregående. 

D 3. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

673187000 

663379000 

671522000 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 

skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden av sär

skilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i övrigt 

uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrolluppgifter. 

som sammanhänger därmed. och vissa andra övervakningsuppgifter. Ver

ket svarar även för åtgärder till havs och i kustvattnen. Vänern och 

Mälaren för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller 

annat som är skadligt. 

Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrelsen. 

Chef för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två avdel

ningar. en driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. Inom driftavdel

ningen finns ett planeringssekretariat samt två byråer. personal- och drift

byrån och bevakningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningen omfattar två byrå

er. tariffbyrån och tullfrihetsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare två 

byråer, kanslibyrån och ekonomibyrån. Styrelsen är värdmyndighet för ett 

utökat revisionskontor. 

Tullverkets regionala och lokala förvaltning är indelad i fyra tullregioner 

och tre gränstulldistrikt. Tullregionerna kallas riorra. östra, södra och 

västra tullregionen. Chefsmyndighet för tullregionerna är tulldirektionerna 

i resp. Sundsvall. Stockholm. Malmö och Göteborg. Tullregionerna inde

las för annan verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. 

Ledningsorgan för tulldistrikten är distriktstullkammare. 
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1983184 Beräknad ändring I 984i85 

Personal 

Gcneraltullstyrelsen 
Tullstaten 
Revisionskontor 

Anslag 

Förvaltnings ko' tnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader, 
förslagsvis 

Revisionskontor 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Avgår till anslaget 

D4 Drift- och underhåll av 
tckn:sk materiel m. m.' 

312 
3 626 

9 

3947 

618044000 
(524 753 000) 

53 870000 
1465 000 

673379000 

10000000 

663379000 

General
tullsty
rclscn 

+ , } 
+42 

+44 

+61707000 
( + 35 778 000) 

+ 8462000 
+ 95000 

+70264000 

52 653 000 

+17611000 

1 Avser intäkter frän förrättningar p{1 obekväm tid/plats. 
' Nytt anslag 

Genera It 11 I Is ty re Isen 

Före
draganden 

+7 

+7 

+50004000 
!+41384000) 

+ 5355000 
+ 180000 

+55539000 

3 300000 1 

44096000 

+ 8143000 

Styrelsen har i sin anslagsframställning presenterat ett förslag till vak

samhetsinriktning för de närmaste tre åren. Förslaget innebär en kombina

tion av rationaliseringar, insatser och inkomstförstärkningar. Styrelsens 

utgångspunkt har varit att lämna ett sammanhållet förslag där totaleffekten 

blir störst om rationaliseringar och inkomstförstärkningar kombineras med 

vissa begränsade punktförstärkningar. Styrelsen framhåller att anslags

framställningen netto räknat innebär en statsfinansiell förstärkning. 

Liksom tidigare år uppgår den trendmässigt ökande arbetsvolymen till 

ca 2 % per år som en följd bl. a. av volymutvecklingen i utrikestrafiken. 

Utöver denna trendmässiga ökning tillkommer den ökning som de alltmer 

komplicerade ärendena och de nya krav statsmakterna ålagt verket föran

leder. 

Vidare framhåller styrelsen att balansen mellan verkets kontrollerande 

verksamhet och den serviceinriktade verksamheten - gentemot bl. a. nä

ringslivet. som stiiller krav på smidig expediering. ett snabbt godsflöde. 

inrättande av nya tullupplag, tullklarering på obekväm tid m. m. - sedan 

länge har inneburit avvägningsproblem. Kontrollinslaget i verksamheten 

har successivt måst skäras ner beroende på resursbrist av skilda slag samt 

vidgade arbetsuppgifter för tullmyndigheterna. samtidigt som näringslivets 

önskemål om insatser från tullverkets sida väntas fortsätta att öka. Styrel

sen betonar att utvecklingen mot en minskad kontroll måste brytas för att 
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tullverket skall kunna leva upp till statsmakternas målsättningar rörande 

bl. a. åtgärder mot narkotikasmuggling och ekonomisk brottslighet samt till 

stöd för miljön i en vidare bemärkelse. 

En av utgångspunkterna i förslaget till verksamhetsinriktning är att 

insatserna förstärks i kampen mot framförallt ekonomisk brottslighet och 

narkotikasmuggling. Styrelsen pekar på tullverkets möjlighet att medverka 

inom dessa ornråden. Beträffande den ekonomiska brottsligheten har tul

len unika möjligheter att i samverkan med andra myndigheter göra stora 

insatser eftersom verket besitter en mängd grundläggande information 

rörande varuströmmar. företag m. m. Tullmyndigheterna har sålunda möj

lighet och kompetens att kontrollera företagens import och export, men 

även att i anslutning härtill väcka misstanke om oegentligheter bl. a. i 

valuta-, moms- och punktskattehänseende. Styrelsen har dock i olika 

sammanhang påpekat den brist som föreligger i fråga om exportkontrollen. 

Under senare tid har allt fler fall upptäckts där exporthandeln ingår som 

delar i ekonomiska brott av olika slag. Vad gäller åtgärder mot narkotika

smuggling är styrelsen helt övertygad om att en större mängd insmugglad 

narkotika kan upptäckas med utbyggda resurer vid gränskontro!ler m. m. 

Olika åtgärder har därför vidtagits under senare år för att effektivisera 

narkotikabekiimpningen som komplement till den stickprovsmässiga kon

trollen. Bl.a. har inrättats särskilda underrättelseenheter i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Dessa samlar in och bearbetar informationer om 

misstänkt narkotikasmuggling för att sedan delge tullens operativa enheter 

underrättelser härom för målinriktade insatser. Dessa insatser har ofta 

varit svåra att genomföra på grund av brist på personal. 

Styrelsen är väl medveten om det statsfinansiella läget som medför 

hårda besparingskrav inom all offentlig verksamhet och har därför presen

terat förslag till nya och höjda avgifter. Syftet är att - förutom att i högre 

grad kunna styra trafikströmmarna - dels finansiera delar av den egna 

verksamheten som till viss del naturligen bör bäras av trafikanterna, dels 

ge ett ökat tillskott till statskassan. 

Beträffande kustbevakningen pågår en utredning om gemensam organi

sation för sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning (Dir 1983: 40). En

ligt styrelsens uppfattning är det av stort värde att en omsorgsfull översyn 

görs av de organisatoriska förutsättningarna för ett samgående. Styrelsen 

räknar med att när konsekvenserna kartlagts få tillfälle att för egen del ta 

ställning till huruvida en eventuell ny organisation uppfyller de rationali

seringskrav m. m. som anges i direktiven. De tidigare anmiilda behoven av 

rationaliseringar inom lednings-, sambands- och informationstjänst kvar

står emellertid. även om kustbevakning((n i övrigt med anledning av över

synen i stort bör lämnas intakt. 

Inom tullverket pågår sedan 1981 en genomgripande organisationsöver

syn som förväntas kunna presenteras under budgetåret 1983/84. Denna 

avses utgöra underlag för rationaliseringsinsatser inom verket. 
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Projektet med ADB-baserad lokal dataregistrering av tulldeklarationer 

beräknas avslutas år 1984 och kommer att redovisas i anslagsframställning

en för budgetåret 1985/86. 

Rationaliseringsförslag och konsekvenser 

Mot bakgrund av ovanstående samt riksdagens uttaland1: (SkU 

1982/83: 28) har styrelsen valt att redovisa ett besparingsalternativ som 

innebär 6 % neddragning på tre år där kustbevakning och övriga bevakning 

har undantagits. Utskottet framhöll att de av ekonomiska skäl erforderliga 

personalminskningarna inte får drabba de viktiga delarna av tullens verk

samhet. Med dessa delar avses kustbevakning och övrig bevakning. En 

annan prioritering borde prövas enligt utskottet. 

Ett traditionellt huvudalternativ för budgetåret 1984/85 skulle för tullver

ket innebära att reduceringen nästan uteslutande skulle behöva ske genom 

personalminskningar eftersom verksamheten i så stor utsträckning bygger 

på personella resurser. Minskningen skulle behöva uppgå till ca ]()() tjäns

ter varav ca 2/3 på be•:akningssidan. En medelstilldelning enligt huvudal

ternativet förutsätter att statsmakterna avser att minska samhällets ambi

tionsnivå i fråga om tullverkets verksamhet. 

Insatser 

Styrelsen föreslår bl. a. ökade insatser mot narkotikasmuggling och eko

nomisk brottslighet samt förstärkning av tillsynen över att skilda införsel

bestämmelser efterlevs. Sammanlagt har för olika insatser föreslagits 62 
tjänster. För att effektivt använda dessa resurstillskott planeras verksam

heten organiseras i särskilda kontrollgrupper och motsvarande i avsikt att 

tillse att resurstillskottet direkt kommer prioriterade områden tillgodo. 

För narkotikabckiimpninR har föreslagits ytterligare 15 tjänster. teknisk 

materiel för 2 milj. kr. samt lossnings- och godskontroll för 2 milj. kr. 

För bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten har föreslagits yt

terligare 31 tjänster. För exportkontroll innebär styrelsens förslag sam

manlagt 25 tjänster samt anskaffning av bilar. Av tjänsterna avser 20 

inrättande av fem kontrollgrupper som skulle bestå av vardera två tulltax

eringsutbildade tjänstemän och två bevakningstjänstemän. För arkivering 

m. m. av fakturor. som enligt förslag från kommissionen mot ekonomisk 

brottslighet. skall biläggas exportanmälan har föreslagits 5 tjänster. Utred

ningarna av misstänkt ekonomisk brottslighet med anknytning till export

och importbedrägerier har blivit alltmer resurskrävande. För en ökad 

ambitionsnivå på detta område föreslås 6 tjänster. 

För utökad kontroll till skydd för triidgårdsniiringen har föreslagits 8 

tjänster. 

För förstärkning av hm·sfiskeii1·er\'(lkni11gen har föreslagits ytterligare 8 

tjänster till kustbevakningen. 
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Inkom s tförs tä rk ni nga r 

Intäkterna av de avgiftsförstärkningar som är genomförbara under bud

getåret 1984/85 summeras till ca 10-15 milj. kr. Generaltullsty_relsen före

slår bl. a. att en avgift påförs de tullräkningar som skall betalas av de 

importörer eller ombud som får kredit för tull och annan införselavgift hos 

tullverket, s.k. kreditimportörer. Styrelsen finner det rimligt att kreditim

portörerna får betala en viss avgift för de förmåner som tullverkets kredit

system ger dem. Möjligheten att få kredit för tull och annan införselavgift 

är inskriven i 18 § tullagen ( 1973: 670) i form av ett bemyndigande för 

generaltullstyrelsen att föreskriva att tull och annan införselavgift får beta

las enligt särskild tullräkning som får utfärdas gemensamt för flera beslut. 

Kreditsystemet i dess nuvarande utformning innebär nämligen att varorna 

i regel kan frigöras från tullverket utan att säkerhet för tull och andra 

avgifter ställs samt att avgifterna inflyter omkring 40-55 dagar senare än 

om de skulle erläggas enligt de regler som föreskrivs i tullagen för s.k. 

kontantimport. Avgiften behöver inte enligt styrelsens mening motsvara 

statsverkets ränte- och likviditetsmässiga förlust eftersom kreditsystemet 

är rationellt och arbetskraftsbesparande även för tullverket. En avgift som 

inbringar 7-8 milj. kr. årligen vid nuvarande tullräkningsvolym får därför 

anses vara en rimlig nivå, åtminstone i ett inledande skede. Härutöver 

föreslås en höjning till 400 kr. av det s.k. 100 kr.-avdraget som tullverket 

gör vid återbetalning av debiterad tull för varor som förtullas och egentli

gen är berättigade till tullfrihet eller tullnedsättning enligt frihandelsavtal 

med andra länder <intäkt ca 2-3 milj. kr.). Vidare pågår inom tullverket 

utredningar om ytterligare avgiftsuttag är möjliga bl. a. för tullupplag och 

inom områden som temporär tullfrihet och tullrestitution. vissa omtulltax

eringar och preliminära deklarationer. Vissa förslag på detta område. 

främst vad gäller tullupplag och förrättning på obekväm tid/plats. kommer 

att presenteras under första hälften av år 1984. 

Förvaltning av fastigheter 

Generaltullstyrelsen förvaltar fastigheter för tullverket till ett vid utgång

en av budgetåret 1982/83 bokfört anskaffningsvärde av sammanlagt 

47 457979 kr. Vid utgången av detta budgetår uppgick de ackumulerade 

avskrivningarna för byggnader till 16 854 612 kr. Det bokförda nettovärdet 

av fastigheterna utgjorde således 30603367 kr. Under budgetåret 1983/84 

räknar styrelsen med att avveckla vissa av tullverkets uthyrningsfastig

heter. Den intäktsminskning som följer härav motsvaras av en i stort sett 

lika stor minskning av drift- och underhållskostnaderna. 
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Fiirslag till driftstat för generaltullstyrelsens fastighetsförvaltning 

1983/84 

Intäkter 

Ersättning för lokaler 
som disponeras av tullverket 44552000 
Hyror och arrenden 
för lokaler och mark områden 375 000 
Diverse intäkter I 000 

44928000 

Kostnader 

Drift och underhåll 1180000 
Hvra och arrende 42 354 000 
-A~skrivningar enl. plan 805 000 

44339000 

Årets resultat 1 589000 

Beräknad ändring 1984/85 

Generel
wllsty
relsen 

+9482000 

- 215000 

+9267000 

+ 410000 
+4680000 
+ 395 000 

+5485000 

+3 782000 

Före
draganden 

+6375000 

- 215 000 

+6160000 

+ 410000 
+1573000 
+ 395000 

+2378000 

+J 782 000 

1 Ökningen av årets resultat beror pt1 att gene_raltullstyr~lsen ändrat principerna för 
beräkning av lokalkostnaderna i det egna fas!Jghetsbestandet 

Kommissionen mot ekonomisk hrotts/ighet 

Kommissionen har med skrivelse den 16 augusti 1983 överlämnat en 

promemoria ""Förbättrad kontroll av export". utarbetad av tullverket i 

samråd med kommissionen. och föreslagit olika åtgärder för att förbiittra 

tullens kontroll vid export. Förslaget har remissbehandlats och yttranden 

har avgetts av Sveriges riksbank. riksåklagaren. riksskatteverket, kom

merskollegium, Svea hovrätt. kammarrätten i Stockholm, länsstyrelsen i 

Malmöhus län, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Sveriges export

råd, Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges spedi

törförbund. Sveriges redareförening och Sveriges advokatsamfund. 

I. Exportkontrollgrupper för utökad fysisk godskon
troll 

För att effektivisera exportkontrollen har kommissionen föreslagit att 

tullverkets resurser förstärks med fem särskilda grupper för fysiska kon
troller av exportgods vid större utförselorter. 

Förslaget tillstyrks av remissinstanserna. S1·erige.1· exportrtld. Sreriges 

ind11striförh1111d, S1·erif?es grossis~f'örbund och S1·erir:e.1· redare.färening an

för dock att den utökade exportkontrollen inte fi'lr medföra störningar i 
löpande exportverksamhet och godssströmmar. 
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2. Skyldighet att bifoga faktura till exportanmälan 

För att ge tullen möjlighet att effektivt kontrollera hur exporten har 

bokförts i företagens redovisning har kommissionen föreslagit att fakturor 

på 5 000 kr. eller högre belopp skall bifogas exportanmälan och att expor

tör skall vara skyldig att uppge fakturanummer och varumottagare i ex

portanmälan. Förslaget innebär en viss merkostnad för tullverket och 

exportörerna. 

De myndigheter som har yttrat sig över förslaget tillstyrker detta eller 

lämnar det utan erinran. Exportrådet anser att kravet på att faktura skall 

bifogas exportanmälan inte bör genomföras. då detta skulle orsaka allvar

liga störningar i exportföretagens dokumentrutiner. Tnd11str(fiirh1111det och 

grossis(f'örb1111det motsätter sig bestämt en sådan åtgärd som skulle medfö

ra ökade kostnader för exportindustrin. 

3. Utökade befogenheter för tullen vid kontroll av ex

portuppgifler 

Kommissionen har föreslagit att tullverket - utöver nuvarande befogen

heter att kontrollera uppgifter som lämnas vid export - även skall få göra 

det med hänsyn till intresset att förhindra. uppdaga och beivra brott som 

anges i skattebrottslagen. 

De flesta remissinstanser avstyrker förslaget. som de anser är utformat 

på ett sådant sätt att del bl. a. skapar svårigheter vid gränsdragning mellan 

brottsbekämpande myndigheters ansvars- och kompetensområden. Enligt 

remissorganen bör förslaget utredas närmare. 

4. Utvidgning och förbättring av tullverkets samarbete 

med andra myndigheter med brollsbekämpande upp

gifter 

Kommissionen har ansett det angeläget att tullverkets samarbete med 

andra myndigheter med brottsbekämpande uppgifter byggs ut och förbätt

ras. vilket också stöds av remissinstanserna. 

F öredragimdens Öl'erl'iiganden 

Generaltullstyrclsen har presenterat ett förslag till verksamhetsinrikt

ning för de kommande tre åren. Förslaget är en kombination av rationalise

ringar. insatser pä prioriterade områden och inkomstförstärkningar. Jag 

anser liksom styrelsen att den utveckling som medfört att kontrollinslaget i 

verksamheten successivt måst skäras ned bör brytas. Detta gäller inte 

minst mot bakgrund av tullverkets möjligheter till insatser i bl. a. kampen 

mot ekonomisk brottslighet och narkotikasmuggling. Vidare kan jag med 

tillfredsstiillelse konstatera att styrelsen lämnat förslag till finansiering av 

föreslagna åtgärder. Jag kan således i ·huvudsak ställa mig bakom den 

principiella uppläggning styrelsen avgivit för verksamheten under de när

maste åren. 
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Jag arn>er inte att en satsning på ökad kontroll nödviindigtvis behöver 

innebära att servicen gentemot näringslivet försämras. Som styrelsen på

pekat kan servicenivån hållas uppe på en tillfredställande nivå om förut

sättningar skapas för att finansiera verksamheten. Det bör också påpekas 

att det från trafikens synpunkt är angeläget med en god kontrollnivå bl. a. 

med hänsyn till intresset av att den inhemska produktionen och samhället i 

övrigt får det skydd i olika hänseenden som eftersträvas genom tullagstift

ningen och med hänsyn till kravet på en likformig rättstillämpning. 

Utredning om utvidgning av området för tullförättningsavgifter pågår 

och väntas slutföras under första hälften av år 1984. Statskontoret har fått 

regeringens uppdrag att se över gällande bestämmelser och tullverket 

kommer att redovisa de ytterligare möjligheter verket anser föreligga för 

att ta ut avgifter. Utredningarna syftar till att tullförrättningar utom normal 

förrättningstid och förrättningsplats ska kunna avgiftsbeläggas i högre 

utsträckning än vad nu sker. Detta utökade avgiftsuttag avses möjliggöra 

för tullverket att kunna ställa upp med resurser för klarering som är bättre 

anpassade till marknadens efterfrågan samtidigt som det väntas kunna ge 

tillskott till statskassan. Jag avser redan för innevarande budgetår föreslå 
regeringen att nu inflytande avgifter för förrättning ställs till tullverkets 

disposition. Med nuvarande. av giftsregler beräknas avgifterna uppgå till 
drygt J milj. kr. för helt år. Jag vill också i sammanhanget nämna att 

tullverkets initiativ till en utredning rörande möjligheterna till avgiftsbc

läggning för innehav av tullupplag ytterligare skulle förbiittra möjligheten 

för tullen att erbjuda en marknadsanpassad servicenivå. 

Rationaliseringsförslag 

Jag har godtagit generaltullstyrelsens förslag till en besparing på 6C/f .. 

varvid de prioriterade områdena är undantagna. Jag har därvid beräknat en 

besparing motsvarande 90 tjänster för kommande tre år. För budgetåret 

1984/85 har jag beräknat besparingen till ett belopp av 2 milj. kr. 

Insatser 

De förslag till inkomstförstärkningar styrelsen lämnat har skapat finan

siellt utrymme för att öka insatserna mot narkotikasmuggling och ekono

misk brottslighet. Utöver de 1,5 milj. kr. för lossnings- och godskontroll 

som anslagits redan innevarande budgetår är jag inte nu beredd att ta 

ställning till vilka ytterligare resurser tullverket ska tillföras för narkotika

bekämpning. Regeringen avser att i särskild proposition under år 1984 

samlat framlägga förslag till åtgärder mot den illegala narkotikahantcring

en. Jag avser att i det sammanhanget även ta upp frågan om tullverkets 

användning av ADB-förda spaningsregister. 

Beträffande tullens förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottslighe

ten överensstämmer de i stort med de förslag kommissionen mot ekono

misk brottslighet presenterat. 
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De förslag som kommissionen har lämnat i fråga om utökad fysisk 

godskontroll vid export samt skyldighet för exportör att bifoga faktura till 

exportanmälan och att i anmälan uppge fakturanummer och varumottagare 

har tillstyrkts av åtskilliga av remissinstanserna. När det gäller de två 

sistnämnda förslagen är jag medveten om att dessa medför vissa ökade 

kostnader för näringslivet. Med hänsyn till de positiva effekterna för 

exportkontrollen och exportstatistiken som förslaget väntas innebära an

ser jag emellertid att en möjlighet bör öppnas att kunna föreskriva att 

faktura eller motsvarande handling skall bifogas exportanmälan. I 23 ~ 

tullagen ( 1973: 670) bör därför anges att regeringen eller myndighet sorn 

regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter. Vid den närmare 

utformningen av föreskrifternas innehåll bör beaktas bl. a. möjligheterna 

att på annat sätt få fullgod säkerhet från kontrollsynpunkt, t.ex. i de fall 

datoriserad fakturering sker mellan olika företag inom en koncern. Tullen 

bör tillföras särskilda resurser för den utökade kontrollen. Jag har beräknat 

att totalt 3,4 milj. kr. bör tillföras tullen varav 2.9 miU. kr. tillförs tullens 

förvaltningskostnadsanslag för särskilda grupper för fysisk kontroll av 

exportgods samt för administrativa kostnader med anledning av förslaget 

om utökade exportuppgifter. 

Härutöver anser jag i likhet med kommissi(men och remissinstanserna 

att det är angeläget att tullverkets samarbete med andra myndigheter med 

brottsbekämpande uppgifter byggs ut och förbättras. Det särskilda försla

get om att genom särskild lagreglering ge !Ull verket utökade befogen_heter 

vid kontroll av exportuppgifter, vilket har avstyrkts av flertalet remissin

stanser, är jag däremot inte beredd att utan närmare utredning biträda. 

Jag har förståelse för generaltullstyrelscns förslag till utökad kontroll av 

trädgårdsprodukter samt en förstärkning av kustbevakningen men vid 

bedömning av de resurser som kan avsättas för tullens vc:rksamhet har jag 

inte funnit att de kan bifallas. Jag kan inte heller biträda tullverkets förslag 

om ytterligare 6 tjänster för utredningar av misstänkt ekonomisk brottslig

het med anknytning till export- och importbedrägerier. Jag anser att denna 

resursförstärkning till viss del blivit tillgodosedd genom de medel som 

föreslås tilldelas för utökad kontroll av exporten. 

I nkoms tförst ärk ni ngar 

Generaltullstyrelsen har föreslagit att avgift skall tas ut för de förmåner 

som tullverkets kreditsystem ger de s.k. kreditimportörerna. En sådan 

avgift skulle enligt generaltullstyrelsens beräkningar ge statsvcrkel en in

komstförstärkning på 7-8 milj. kr. årligen. Jag delar generaltullstyrelsens 

uppfattning att en sådan avgift bör tas ut. Del bör ankomma på regeringen 

eller. efter regeringens bestämmande, generaltullstyrclsen att utfärda när

mare föreskrifter härom. Ett bemyndigande av denna innebörd bör tas in i 

18 * tullagen. 
Generaltullstyrelsen har vidare föreslagit att det s.k. 100 kr.-avdraget 
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skall höjas till 400 kr.. vilket skulle innebära en inkomstförstärkning på 2-

3 milj. kr. Det ankommer på statsrådet Hellström att föreslå regeringen att 

besluta om erforderliga ändringar i gällande förordningar om frihandelsav

tal med andra länder. Beträffande styrelsens förslag om att ta ut ersättning 

för arbete med uppbörd av jordbruks-. fisk- och sjöfartsavgifter anser jag 

inte att det för närvarande är aktuellt. 

Jag har beräknat tullverkets lokalkostnader för budgetåret 1984/85 i 

enlighet med uppräkningen av hyrorna inom det av byggnadsstyrelsen 

förvaltade lokalbeståndet för år 1984. vilket innebär en uppräkning med 

4%. 
Beträffande förslag om sanktionsavgifter vid överträdelse av näringspo

litiska importbegränsningar bör regeringen senare i vår återkomma till 

frågan i särskild proposition. Förslaget om införande av tulltillägg på grund 

av oriktig uppgift i tulldeklaration kräver lagändring och utreds av bered

ningsgruppen för översyn av tullagstiftningen (H 1982: 02). 

Med anledning av riksdagens begäran om en översyn av passkontrollens 

organisation fick gencraltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen i uppdrag av 

regeringen att göra en översyn av passkontrolkns organisation. Avsikten 
var att därefter ge statskontoret i uppdrag att utreda förutsiittningarna för 

en till tid och plats begränsad försöksverksamhet med samverkan tull/polis 

vid passkontroll. Regeringen uppdrog den 24 mars 1983 åt riksåklagaren. 

rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen att i samarbete med berörda 

regionala och lokala myndigheter under tiden från och med april till och 

med september 1983 genomföra en försöksverksamhct i Malmöhus län för 

att utveckla och förbättra samarbetet mellan tull och polis på narkotikabe

kämpningens område. I denna försöksverksamhet belystes även samver

kan mellan tull och polis vid passkontroll. Mot bakgrund av de rationalise

ringskrav som råder för verksamheten inom den offentliga sektorn kan jag 

inte förbise möjligheten att resurserna för gränskontrollen kan utnyttjas 

effektivare. Generaltullstyrelsen har i skrivelse till regeringen presenterat 

ett förslag till samordning av passkontrollen och tullkontrollen som inne

bär en rationalisering. Det skulle i första hand beröra de orter där ett mer 

betydande antal passkontrollanter finns anställda för den internordiska 

trafiken. Förslaget innebär att passkontrollanterna pä dessa orter skulle 

överföras till tullverket där de i så fall skulle beredas möjlighet till utbild

ning som bevakningstjänstemän. Jag avser att senare återkomma till rege

ringen i denna fråga. 
Erfarenheterna av användningen av flygplan inom kustbevakningen har 

visat sig vara mycket goda. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 

överbefälhavaren har fått i uppdrag att för övervakning av våra havsområ

den utarbeta ett preciserat förslag till gemensamt utnyttjande av tre flyg

plan med integrerad utrustning för kustbevakningens och marinens behov. 
Förslag till lag om ändring i tullagen har utarbetats inom finansdeparte

mentet och bör föras till protokollet (bil. 9.2). 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemsUiller jag att regeringen föreslår riksdagen 

I. att anta förslaget till lag om ändring i tullagen ( 1973: 670). 

2. att till Tu/lrerket: Förl'llltningskostnadl'r för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av kr. 671522000 kr, 

3. att godkänna förslaget till driftsstat för budgetåret 1984/85 för 

förvaltning av tulll·akets .fästigheter. 

D 4. Tullverket: Drift och underhåll av teknisk materiel m.m. 

Nytt anslag (förslag) 5 I 354 000 

Område Budgeterat Beräknad ändring 1984/85 
1983/84 

General- Före-
tullsty- draganden 
relsen 

Bevakning 40300000 +12353000 +3 921000 
Olje bekämpning 6632000 + 4167000 + 501 000 

46932000 +16520000 +4422000 

Genera It 11 I Is ty rels en 

Styrelsen har yrkat på ett särskilt anslag för drift och underhåll av 

teknisk materiel rn. rn. Dessa kostnader ingår för närvarande i anslaget 

Förvaltningskostnader. I likhet med vad som gäller bevaknings verksamhe

ten i övriga avseenden har drift- och underhållssidan undantagits från 

besparingar. Utöver prisornräkning, 4,8 milj. kr.. har styrelsen hemställt 

om medel till bl. a. följdkostnader för yrkanden under anslaget Anskaffning 

av viss materiel. 

Fiiredragandens ii1·en·iiganden 

I samband med att drift- och underhållskostnaderna för teknisk materiel 

m. rn. bryts ut ur generaltullstyrclsens anslag för förvaltningskostnadcr bör 

motsvarande kostnader - exklusive underhåll av rniljöskyddsrnateriel -

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde vilket under innevaran

de budgetår har budgeterats under tJärde huvudtitelns anslag Beredskap 

för oljebekämpning till havs föras över till generaltullstyrdsens anslag för 

drift och underhåll. Jag har i denna del samrått med chefen för försvarsde

partementet. 

För ovanstående har jag beräknat anslagsbehovet till 51354000 kr. Jag 

har i detta belopp inkluderat medel för merkostnader till följd av införande 

av exportkontrollgrupper. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tul/l"(:rkct: Drift och under/ull/ m· teknisk materiel m.m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 51354000 kr. 
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D S. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3466487 

I 000000 

3425000 

Reservation 

96 

4308 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 

tclemateriel. 

Generaltullstyrelsen 

Styrelsen hemställer om ett anslag på sammanlagt 39491000 kr. Därvid 

har beräknats 36.5 milj. kr. för ersättningsanskaffningar. till största delen 

avseende bevakningsfartyg och båtar för kustbevakningen. För nyanskaff

ningar har beräknats 3 milj. kr. till största delen för distrikts- och gränsbe

vakningen. 

Föredraganden 

För nästa budgetår förordar jag ett anslag på 3 425 000 kr. för ersältnings

och nyanskaffningar av bl. a. mindre båtar och telemateriel samt for an

skaffning av fem bilar till kontrollgrupper för exportkontroll. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Tulll'erket: Anskqfji1ing m· riss materiel för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 3 425 000 kr. 

D 6. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23590175 

I 000000 

3 200000 

Reservation 26970357 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av lokaler för de regionala och 

lokala tullmyndigheterna i den mån det inte täcks genom förhyrning. 

Därtill kommer nödvändiga om- och tillbyggnadsarbeten inom bdintligt 

fastighetsbestånd för att tillgodose ändrade lokalbehov med krav på funk

tionell utformning. Från anslaget skall dessutom bestridas kostnader för 

energibesparingsåtgärder och för utredning och projektering av planerade 

byggnadsprt~ekt samt investeringskoslnader för telemaster. 

Ge 11e ra Itu I Is tyrels c n 

Av den under budgetåret 1982/83 uppkomna medelsreservationen avses 

att under budgetäret 19!0/84 användas 25,9 milj. kr. för färdigställande av 
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ett flertal beslutade byggnadsprojekt bl. a. områdesbas i Slitc, tullstationer 

i Eda. Storlien och Övertorneå samt kustpo<;tering i Grisslehamn. För 

budgetåret 1984185 har styrelsen begärt 3 .2 milj. kr. dels för färdigställande 

av tullstationsanläggning i Svinesund samt kustposteringslokaler i Hapa

randa och Gryt. dels för vissa mindre objekt. Medclsåtgången budgetåret 

1984/85 beräknas till 3.2 milj. kr. 

Föredragandens ö1·erviiganden 

I enlighet med generaltullstyrelsen förordar jag att anslaget förs upp med 

3 200 000 kr. i statsbudgeten för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa byggrwdsarbeten vid tullverket för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 3 200000 kr. 

D 7. Konjunkturinstitutet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12 224000 

12 589000 

12 924000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsor

gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 

och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedri

va forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter är 

fördelade på tre verksamhetsområden: forskning. löpande verksamhet och 

administration. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Konjunktur- Före-
institutet draganden 

Personal 44 

Anslag 

Förvaltningskostnader 11062000 +I 084000 +399000 
(därav lönerkostnader) (6443000) (+ 434000) (+379000) 

Lokalkostnader 1527000 + 70000 - 64000 

Summa 12589000 +1154000 +335000 

Konjunkturinstitutet 

Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1982/83 lagt fram tre rappor

ter i serien Konjunkturläget samt publicerat två av dessa i serien The 

7 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Swedish Economy. Fyra kvartals visa barometerundersökningar har gjorts 

och resultaten av dessa har redovisats i branschvisa redogörelser. En 

särskild enkät till verkstadsföretag angående 1981 års devalvering har 

utförts i samverkan med Verkstadsföreningen och industriverket. 

Institutet har under budgetåret 1982/83 för långtidsutredningen utfört en 

studie rörande utsikterna för svensk utrikeshandel. 

Institutets förslag inför budgetåret 1984/85 kan sammanfattas enligt föl

jande: 

I. Pris- och löneomräkning 826000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en begränsning av anslaget med 318 000 kr. 

och föreslås bli finansierat genom de besparingar institutet kommer att 

göra vid flyttning till nya lokaler. 

3. Konjunkturinstitutet begär att en tjänst omvandlas till en högre tjänst 

och att medel för denna samt för ytterligare en halvtidstjänst på tillsam

mans 94000 kr. beviljas. 

4. För lokalhållning begär konjunkturinstitutet I 597 000 kr. 

5. Konjunkturinstitutet hemställer att vad som inflyter vid försäljnings

verksamheten får tillföras anslagsposten förvaltningskostnader. 

6. För siirskilda undersökningar begär konjunkturinstitutet 3 663 000 kr. 

För hushållens inköpsplaner begär institutet 3 160000 kr.. för speciella 

arbetsinsatser inom konjunkturbarometern 60000 kr.. samt 443 000 kr. för 

forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ADB-området. 

7. Konjunkturinstitutet begär 939000 kr. för ADB-utrustning. Detta är 

en ökning med 284 000 kr. utöver prisomräkningen på 55 000 kr. och 

innefattar kostnader för viss ny utrustning för datorn samt ett ordbehand

lingssystem. 

Föredragandens iiven·iiganden 

För nästa budgetår har medel för konjunkturinstitutets verksamhet i 

huvudsak beräknats med utgångspunkt i institutets huvudförslag . 

. Konjunkturinstitutet har sedan en tid planerat att intensifiera arbetet 

med att utveckla en konjunkturmodell. Institutet väntas inkomma med en 

beskrivning av ett modellprojekt. Medel kommer att krävas för arbetet 

med denna modell. Vidare behövs medel för omvandling av en tjänst hos 

institutet och för anskaffande av viss ADB-utrustning. 

Jag förordar att dessa åtgärder liksom genomförandet av huvudförslaget 

finansieras genom en motsvarande neddragning av mt:dlen för den siirskil

da undersökningen Hushållens inköpsplaner. 

Vidare biträder jag förslaget att konjunkturinstitutet avgiftsbclägger vis

sa publikationer och tjänster. Dessa avgifter bör i förekommande fall tas ut 

av t. ex. forskningsinstitutioncr. organisationer. näringsliv samt andra 

myndigheter än regeringen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till K01~j11nkt11rinstit11tet för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 12 924 000 kr. 
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D 8. Myntverket: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

7639000 

7836000 

8280000 

1983/84 

45 

6447000 
(.'i 186000) 
I 389000 

7836000 

99 

Beräknad ändring 1984/85 

Myntverket Före-
draganden 

-2 -2 

+273000 +266000 
(+170000) (+179000) 
+239000 + 178000 

+512000 +444000 

Myntverket är central förvaltningsmyndighet för myntväsendet med 

uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser får verket ge ut medaljer och 

mot ersättning utföra även andra arbeten. 

Chef för myntverket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enheter. 

nämligen en för administrativa ärenden. en för tillverkning av mynt och 

medaljer samt en för materialkontroll. 

Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids från tre anslag, näm

ligen förslagsanslagen Myntverket: Förvaltningskostnader och Myntver

ket: Uppdragsverksamhet samt reservationsanslaget Myntverket: Utrust

ning. På budgetens inkomstsida är under rubriken 2141 Myntverkets inle

vererade överskott upptaget en inkomst av myntningen. vilken för inneva

rande budgetår beräknas uppgå till ca 128 milj. kr. Detta belopp avser 

värdet av vid myntverket producerade mynt med avdrag för materialkost

nader. Värdet av producerade mynt sätts därvid till det nominella värdet 

av de utväxlade mynten. De formella besluten om storleken på myntpräg

lingen meddelas i de myntningslov regeringen beviljar efter förslag av 

myntverket. 

A1yntrerket 

För budgetåret 1984/85 planeras en normal produktion av 255 miljoner 

mynt till ett nominellt värde av 147 milj. kr. 

Inkomst av myntning som redovisas på budgetens inkomstsida under 

Inkomst av statens verksamhet beräknas till 106 milj. kr. 

Myntverkets förslag inför budgetåret 1984/85 kan sammanfattas enligt 

följande. 

I. Huvudförslag 8 348 000 kr. 

,, Pris- och löneomräkning 682 000 kr. 

3. I förslaget, som överensstämmer med huvudalternativet, förordar 
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verket en minskning av lönekostnaderna under anslaget genom indragning 

av två tidigare delvis vakanshållna tjänster. l övrigt avser besparingen 

rationaliseringar. En utredning pågår inom Sveriges riksbank under med

verkan från bl. a. myntverket med syfte att föreslå olika distributions- och 

förpackningsmetoder. Det är oklart i vad mån resultatet av utredningen 

kommer att påverka myntverkets kostnader. Myntverket räknar med att 

den planerade myntproduktionen kan uppnås även om de föreslagna be

sparingsåtgärderna kommer till stånd. 

Föredraglindens ö1·en·ii!fanden 

Medel för myntverkets verksamhet bör beräknas med utgångspunkt i 

verkets huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till 1Hy1111·erket: Fiirrn/111i11gskost11ader för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 8 280000 kr. 

D 9. Myntverket: Uppdragsverksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

1000 

I 000 

Under detta anslag redovisas inkomster och utgifter för myntverkets 

uppdragsverksamhet. Denna omfattar främst tillverkningen av medaljer. 

Uppdragsverksamht::ten skall inte belasta statsbudgeten med nagra net

toutgifter. Ett formellt anslag på 1 000 kr. finns anvisat för redovisningen 

av verksamheten. Myntverket disponerar också en rörlig kredit i riksgälds

kontoret intill 500 000 kr. Krediten får användas för att lösa tillfälliga eller 

säsongsmässiga likviditetsproblem eller för att tillgodose uppkommande 

behov av ett ökat rörelsekapital. U ppdragsverksamheten sysselsätter f. n. 

åtta anställda. 

För budgetåret 1982/83 redovisar myntverket ett överskott pil 805 000 kr. 

Detta innebär t::n förbättring jämfört med föregående budgetår med drygt 1 

milj. kr. Den samlade faktureringen uppgick till 6414000 kr. Det starkt 

förbättrade resultatet kan tillskrivas materialvinster på grund av under året 

kraftigt stegrade priser på guld och silver. Under budgetåret 1984/85 bt::räk

nas uppdragsverksamheten till ungefär samma omfattning som under bud

getåret 1982/83 innebärande ett beräknat överskott för 1984/85 på 50 000 

kr. 

Anslaget bör för budgetåret 1984/85 föras upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mynt1·erket: Uppdrag.\"\'erksamlzet för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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D JO. Myntverket: Utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

946000 

470000 

520000 

IOI 

Reservation 187000 

från anslaget bestrids utgifter för anskaffning och underhåll av mera 

kostnadskrävande maskiner till myntverket. 

Myntl'erket 

Anslaget har under budgetåret 1982/83 belastats med 946 000 kr. innefat

tande en myntpräglingsmaskin och en hydraulpress för verktygstillverk

ning. För budgetåret J 983/84 beräknas anslaget belastas med 657 000 kr. 

för diverse verktygs- och produktionsutrustning. För 1984/85 beräknar 

myntverket endast kost'nadcr för större underhåll och inköp av verktygs

och kontrollutrustning. 

Myntverket hemställer att 520000 kr. anvisas för budgetåret 1984/85 

under detta anslag. 

Fiiredmg<mdens överl'iiganden 

Jag delar myntverkets bedömning av kostnader för underhåll och inköp. 

Med hänsyn härtill beräknar jag anslagsbehovet för budgetåret 1984/85 till 

520000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår ri~sdagen 

att till Myntl'erket: Utrustning för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 520000 kr. 

D 11. Bankinspektionen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Reservation 15697092 

Bankinspektionen är central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 

att utöva tillsyn över bankinstituten, dvs. bankaktiebolag, sparbanker och 

föreningsbanker <jordbrukets kreditkassor. jämte riksorganisation). På 

bankområdet ingår det vidare i inspektionens uppgifter all följa såväl 

svenska bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid utländska 

bankers representationskontor i Sverige. Sedan den I juli 1980 står också 

s. k. finansbolag under inspektionens tillsyn. Inspektionen är vidare till

synsmyndighet för kreditaktiebolag, tandshypoteks- och stadshypoteksin

stitutionerna. Stockholms fondbörs, fondkommissionärerna samt Värde-
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papperscentralen VPC Aktiebolag och fondbolag, dvs. bolag som förvaltar 

aktiefonder. Andra tillsynsuppgifter följer av lagstiftningen om registrering 

av aktieinnehav. Bankinspektionen är vidare registreringsmyndighet för 

bankinstituten och för en särskild förteckning över finansbolag. En sär

skild uppgift för bankinspektionen är att följa utvecklingen av och främja 

allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom dess verk

samhetsområde och att föra kartellregister. Inspektionens tillsynsverk

samhet omfattar också uppgifter på konsumentskyddsområdet. såsom 

t. ex. granskning av avtalsvillkor samt tillsyn enligt konsumentkreditlagen. 

Bankinspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en gene

raldirektör. som också är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

tre avdelningar - en allmän avdelning, en kreditavdelning och en redo

visningsavdelning - samt en byrå för administrativa ärenden. 

Bankinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag 

från dem som står under tillsyn av inspektionen. Tillsynsbidragen tas inte 

upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett reservationsanslag som 

uppbördsmedel. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa 

en stat för varje budgetår. 

Personal 
Stat för hankinspektionen 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kungörelsekostnader 
Engångsanvisning 

Summa 

19lB/84 

60 

12 228 000 
1]0043 000) 

1524000 
100000 

13852000 

Beräknad ändring 1984/85 

Bankinspek
tionen 

+ I 

+ 739000 
(+ 513000) 
+ 589000 
+ 7000 

+1335000 

Före
draganden 

+ I 

+ 835 000 
(+ 340000>1 
+ 589000 
+ 7000 
+ 350000 

+l 781000 

1 Detta belopp skall höjas när frågan om hanteringen av en statistisk undersökning 
om aktieägarförhållanden klarlagts närmare. 

Bankinspektionen 

Bankinspektionen har för budgetåret I 982/83 redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår att tyngdpunkten i inspektionens arbete har legat på 

den förebyggande verksamheten. Tillsynen över finansbolagen och börs

handeln har under 1982/83 krävt större insatser än som förutsetts. 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1984/85 kan sammanfattas 

enligt följande: 

I. Pris- och löneomräkning I 335 000 kr. 

2. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvud

förslag som innebär en framräkning av staten för budgetåret 1983/84, 

reducerat med två procent (alt. A). Enligt detta alternativ uppgår utgifterna 

till 14 883 000 kr. Inspektionen har däremot förordat ett alternativ utan två 
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procents reduktion (alt. B ). Enligt alternativ B skulle utgifterna under 

budgetåret 1984/85 uppgå till 15 187 000 kr. 

Som skäl för yrkandet har inspektionen framfört att möjligheterna att 

göra rationaliseringar i allt väsentligt är utnyttjade. Ytterligare resurs

minskningar måste betyda en sänkt nivå i tillsynsarbetet. Om ambitionsni

vån skall sänkas anser inspektionen att detta bör föregås av statsmakternas 

uttryckliga uttalande. 

Föredragandens överväganden 

fag har i det föregående erinrat om att bankinspektionens verksamhet 

finansieras genom avgifter från de kreditinstitut. m. tl. som berörs av 

inspektionens tillsyn. I statsbudgeten tas upp ett utgiftsanslag om I 000 kr. 

och i rcglcringsbrevet fastställer regeringen en utgiftsstat för det kom

mande budgetåret. I likhet med vad som skett tidigare år skall i föreva

rande sammanhang redovisas de ändringar som nu kan beräknas i fråga om 

utgiftsstaten. 

Jag gör bedömningen att inspektionens verksamhet skall kunna hållas på 

en i stort sett oförändrad ambitionsnivå även om en viss neddragning sker 

av resurserna. 

Bankinspektionen svarar enligt föreskrift i instruktionen för publicering 

av uppgifter om bankbolagen och offentliggörandet av statistiska uppgifter 

om fondkommissions- och fondbörsverksamheten. Inspektionen anlitar 

statistiska centralbyrån (SCB) för att ställa samman sådan statistik. Jag 

anser att det nu finns anledning att låta inspektionen svara för att en 

statistik på motsvarande sätt tas fram i fråga om aktieägandet i de svenska 

företagen, främst börsbolagen. Den under de senaste åren starkt ökade 

handeln med aktier har aktualiserat en rad börsetiska frågor och har 

inneburit betydande ändringar i ägarstrukturen. En löpande statistik som 

belyser ägandeförhållandena i företagen bör kunna vara av värde för 

inspektionen som tillsynsmyndighet för handeln med aktier. Det är själv

klart att en sådan statistik också är av ett stort allmänt intresse. Jag vill i 

sammanhanget nämna att en annan myndighet, Arbetslivscentrum, nyligen 

påbörjat ett projekt som också kan förväntas ge värdefull information i 

fråga om aktieägarområdet. Detta projekt har dock en annan inriktning. 

Avsikten är närmast att belysa förändringar i ägarstrukturerna i de svenska 

storföretagen. 

Inspektionen har under hand förklarat sig villig att ta fram en aktieägar

statistik. Jag anser att vid beräkningen av utgiftsstaten skall medel beräk

nas för en sådan statistik. Jag har beräknat det totala rnedclsbehovet för 

budgetåret 1984/85 för en aktieägarstatistik till 650000 kr. Av detta belopp 

är ca 350000 kr. av engångskaraktär. Den närmare bedömningen av kost

naderna får anstå tills inspektionen. efter samråd med SCB. klarlagt hur 

uppgiften skall fullgöras. 

Jag beräknar medelsbehovet i övrigt med utgångspunkt i ett begränsat 
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huvudförslag. Med hänvisning till sammanställningarna och vad som an

förts om en aktieägarstatistik beräknar jag inspektionens utgifter till 

15 633 000 kr. för nästa budgetår. I likhet med vad som skett föregående år 

bör utgiftsanslaget i statsbudgeten föras upp med ett formellt belopp om 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bankinspektionen för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 

D 12. Försäkringsinspektionen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

150000 

I 000 

I 000 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut

öva tillsyn över det enskilda försäkrings väsendet. 

Försäkringsinspektionen leds av en styrelse. Chef för försäkringsinspek
tionen är en generaldirektör som också är styrelsens ordförande. Inom 

inspektionen finns tre byråer. nämligen en för försäkringsjuridiska och 

administrativa ärenden, en för livförsäkringsärenden och en för skadeför

säkringsärenden. 

Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolag och understödsföreningar. På samma sätt som 

gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen upp som uppbördsmedcl 

under ett reservationsanslag utan att redovisas på statsbudgetens inkomst

sida. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa en stat för 

varje budgetår. 

Personal 

Stat för försäkringsinspektionen 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Summa 

1983/84 

40 

7905 000 
(6 842 000) 

I 861000 

9766000 

Beriiknad ändring 1984/85 

Försäkrings
inspektiunen 

+487 000 
(+356000) 
+ 157000 

+644000 

Före
draganden 

+332000 
(+242000) 
+ 21000 

+353000 

Försäkringsinspektionens verksamhet påverkas av att försäkrings väsen

det befinner sig i ett skede av stark utveckling och förändring. Den nya 

konsumcntförsäkringslagen har lett till ökade insatser från inspektionens 

sida i fråga om bl. a. skadereglcringsgranskning och villkorsgranskning. 
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F örsäkringsinspektionen 

Inspektionens förslag avseende budgetåret 1984/85 kan sammanfattas 

enligt följande: 

I. Pris- och löneomräkning 644000 kr. 

2. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvud

förslag som innebär en framräkning av staten för budgetåret 1983/84, 

reducerat med två procent (alt. Al. Enligt detta alternativ uppgårutgifterna 

till 10202000 kr. Inspektionen har däremot förordat ett alternativ utan två 

procents reduktion (alt. 8). Enligt alternativ B skulle utgifterna under 

budgetåret 1984/85 uppgå till 10410000 kr. 

Som skäl för yrkandet har inspektionen framfört att ytterligare neddrag

ningar ej kan ske om inte verksamhetens inriktning och kvalitet genomgri

pande omprövas. 

Föredragandens ö1•en•iiganden 

Jag gör bedömningen att försäkringsinspektionens verksamhet. skall 
kunna hållas på en i stort sett oförändrad ambitionsnivå även om en viss 

neddragning sker av resurserna. 

Jag beräknar medelsbehovet för inspektionen med utgångspunkt i ett 

begränsat huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag nu inspektionens 

utgifter till 10119000 kr. för nästa budgetår. Utgiftsanslaget i statsbudge

ten bör föras upp med ett formellt belopp om l 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsäkringsinspektionen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 000 kr. 

D 13. Statens krigsförsäkringsnärnnd rn. rn. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

65000 

65000 

67000 

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 

statens krigsskadenämnd. 

Statens krigsförsäkringsnämnd beräknar medels behovet för verksamhe

ten under budgetåret 1984/85 till 44500 kr. Enligt statens krigsskadenämnd 

uppgår medelsbehovet för krigsskadenämndens verksamhet till 23 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadenämnd ingår i det 

ekonomiska försvaret. Efter samråd med chefen för försvarsdepartemen-

8 Riksdai:en 1983184. I sam/. Nr 100. Bilai:a 9 
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tet har jag beräknat medclsbehovet för budgetåret \984185 för statens 

krigsförsäkringsnämnd till 44000 kr. och för statens krigsskadenämnd till 

23 000 kr. Anslaget bör alltså föras upp med 67 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statcm krigsförsiikringsniimnd m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 67 000 kr. 

D 14. Statens förhandlingsnämnd 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3357751 

3 850000 

3650000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av regering

en för statens räkning föra förhandlingar med kommuner, landsting eller 

annan icke statlig huvudman. Nämnden, som inrättades år 1963, arbetade 

ursprungligen huvudsakligen med frågor om villkor för samverkan mellan 

staten och huvudman inom sjukvård, utbildning eller forskning. Nämndens 

verksamhet har senare utvidgats till att omfatta olika statsbidragsfrågor 

och frågor om ändring av huvudmannaskap. Nämnden handlägger vidare 

bl. a. ärenden om förvärv eller överlåtelse av mark mellan stat och kom

mun. På nämnden ankommer också vissa uppgifter beträffande tolkning 

och t;l!ämpning av avtal inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden består av en ordförande som tillika är chef för nämndens 

kansli samt fyra ordinarie ledamöter med personliga suppleanter. Hos 

nämnden finns ett kansli. För att biträda nämnden i de olika aktuella 

förhandlingsfrågorna anlitar nämnden dessutom ett stort antal experter. 

Personal 

Anslag 

Kostnader för utrednings
och förhan<llingsarbete 

Statens förhand/ingsniimnd 

1983/84 

16 

3850000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
förhand
lingsnämnd 

+150000 

Före
draganden 

-I 

-200000 

Omfattningen av nämndens verksamhet styrs väsentligen av i vilken 

utsträckning nämnden får förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktär. 

Nämnden har under de tre senaste budgetåren erhållit ca 80 uppdrag. 
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Det är f.n. inte möjligt att överblicka i vilken utsträckning pågående 

större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras 

under innevarande budgetår eller vilka frågor som eljest kommer att kräva 

utrednings- och förhandlingsarbete under budgetåret 1984/85. Nämnden 

räknar med en i allt väsentligt oförändrad verksamhet under nästa budget

år. 

I. Anslags behovet ökar med 248 000 kr. till följd av pris- och löneom

räkning. 

2. Nämnden skall enligt gällande anvisningar redovisa ett huvudalterna

tiv. Ett sådant alternativ innebär ett med ca 80 000 kr. minskat anslagsbe

hov. Nämnden vill fästa uppmärksamheten på att förhandlingsarbetets 

speciella karaktär innebär att tidtabell och tidsåtgång för förhandlingsverk

samheten endast i begränsad utsträckning kan påverkas av nämnden. 

Nämnden måste också vara beredd att med kort varsel disponera om 

resursinsatserna. 

Mot denna bakgrund föreslår nämnden att anslaget för nämndens verk

samhet räknas till avrundat 4000000 kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden.i· ö1·en·iigandcn 

Jag har från förhandlingsnämnden inhämtat att vissa tjänster hos nämn

den väntas bli vakanta under nästa budgetår. Detta bör medföra att ansla

get minskas med 200000 kr. i förhållande till vad som anvisats för inneva

rande budgetår. Anslaget bör således föras upp med 3 650 000 kr. i förslaget 

till statsbudget för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens förhandlingsnämnd för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 650 000 kr. 
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E. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

E I. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

425 923 

270000 

116000 

108 

Den tolagersättning som har utgått till vissa städer har i enlighet med 

riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 

kommun (prop. 1964: 157. SU 164, rskr 342). För denna kommun bestäm

des avvecklingstiden till tjugo år. Ersättningar kommer all betalas ut 

t.o.m. år 1984, vilket innebär att budgetåret 1984/85 är det sista år stats

budgeten belastas med utgifter för detta ändamål. Utbetalningarna for 

budgetåret 1984/85 uppgår till ca 116 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till Trellehorg.1· kommun .fiJr mistad tolag för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 116 000 kr. 

E 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m.m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anslaget Skatteutjämnings

bidrag till kommunerna m. m. förts upp med 10811 milj. kr. 

Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommuner och lands

tingskommuner enligt lagen (1979: 362) om skatteutjämningsbidrag samt 

lagen (1982: 221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala 

skatteunderlaget m. m. Ytterligare föreskrifter för bidragsgivningen finns i 

förordningen (1979: 363) om skatteutjämningsbidrag. 

Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av finansplanen för nästa 

budgetår (bil. 1 till budgetpropositionen) anfört att de kommunalekono

miska frågorna inför år 1985 bör få en samlad behandling. Med anledning 

av att beredningen av frågor om den kommunala ekonomin ännu inte är 

avslutad avser jag att senare anmäla frågan om anslag till skatteutjämnings

bidrag under budgetåret 1984/85. Enligt min mening bör regeringen avge en 

proposition till innevarande riksmöte som behandlar olika kommunaleko

nomiska frågor. I avvaktan på detta bör förevarande anslag föras upp med 

10 811 milj. kr. i förslaget till statsbudget för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Skatteutjiim

ningshidrag till kommunerna m.m. för budgetåret 1984/85 beräk

na ett förslagsanslag av 1081 I 000000 kr. 
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F. ÖVRIGA ÄNDAMÅL 

F 1. Kostnader för vissa nämnder 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

19970 

20000 

20000 

109 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för arvoden, expenser m. m. för 

resegarantinämnden. 

Medelsförbrukningen beräknas till oförändrat 20000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för rissa nämnder för budgetåret 1984/85 anvisa 
ett förslagsanslag av 20000 kr. 

f 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

166500 

170000 

170000 

Från anslaget bestrids f.n. Sveriges bidrag till nordiska skattevetenskap

liga forskningsrådet. 

Medels behovet för nästa budgetår beräknar jag till avrundat 170 000 kr. 

Anslaget bör således föras upp i statsbudgetförslaget med oförändrat be
lopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'is.1·a internationella byråer och organisationer 

m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 170000 

kr. 
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F 3. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10460735 

10900000 

13 200000 

110 

Enligt förordningen ( 1960: 603) om bidrag till vissa handikappade ägare 

av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana handikappade mo

torfordonsägare som har befriats från årlig vägtrafikskatt. Bidragen mot

svarar skattekostnaderna för viss mängd bensin som för ägare av bil 

uppgår till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. 

Bidragen utgår i efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av 

riksskatteverket. 

Riksskatte1·erket föreslår - med utgångspunkt i de skattesatser som 

gällde vid tiden för anslagsframställningen - att anslaget räknas upp med 

2,3 milj. kr. till nästa budgetår. Antalet bidragsberättigade beräknas därvid 

av verket till ca 11 000. Den övervägande delen av dessa erhåller helt 
bidrag. 

Med ledning av riksskatteverkets förslag beräknar jag medelsbehovet 

under detta anslag under nästa budgetår till 13,2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa handikappade ägare ai· motorfordon för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 13200000 kr. 

F 4. Bidrag till vissa investeringar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4342889 

100000 

100000 

Från detta anslag bekostas statliga investeringsbidrag enligt dels lagen 

(1975: 1149) om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning. dels 

lagen ( 1978: 951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbcten. 

Möjligheten till investeringsbidrag upphörde den 31 december 1979. För 

budgetåret 1984/85 kan endast belopp på grund av överklagade beslut 

komma att utbetalas. Riksskatteverket föreslår att anslaget för detta år 

beräknas schablonmässigt till 100 000 kr. Den beräkning av anslagsbehovet 

som riksskatteverket har gjort föranleder ingen erinran från min sida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa im·esteringar för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 100000 kr. 
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F 5. Exportkreditbidrag 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4431862 

I 000 

1000 

111 

Från detta anslag bekostas exportkreditbidrag enligt lagen (1978: 401) 

om exportkreditstöd. 

Vid riksmötet 1977/78 beslutade statsmakterna om olika åtgärder för att 

ge svenska företag ökade möjligheter att konkurrera på likartade villkor 

som företag i andra länder i fråga om krediter vid export (prop. 

1977/78: 155, NU 73, rskr 379). Besluten innebar bl. a. att det exportkredit

stöd i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen för vissa räntekost

nader, som tidigare gällde för exportkreditavtal som ingås före utgången av 

år 1979. förlängdes till att gälla även avtal som ingås under åren 1980 och 

1981. Vidare kompletterades exportkreditstödet med en möjlighet för så

dana företag, som inte har tillräckligt vinstunderlag för att kunna utnyttja 

avdraget. att i stället få ett statligt s.k. exportkreditbidrag. Exportkredit 

som finansieras hos AB Svensk Exportkredit är i princip undantaget från 

stöd. Gällande regler för exportkreditstödet återfinns i lagen ( 1978: 401) om 

exportkreditstöd och förordningen ( 1978: 401) om villkor för exportkredit

stöd. 

Exportkreditstöd kan alltså utgå i form av avdrag vid inkomsttaxeringen 

eller som bidrag. Ansökan om stöd görs i första hand hos exportkredit

nämnden som prövar om de allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. 

Ansökan skall göras hos nämnden före utgången av den tid inom vilken det 

sökande företaget skall lämna allmän självdeklaration för det beskattnings

år då exportkreditavtalet har ingåtts. På grundval av exportkreditnämn

dens beslut kan exportföretaget sedan yrka avdrag eller ansöka om bidrag. 

Erportkredital'draget innebär att exportföretaget vid beräkning av net

tointäkt enligt kommunalskattelagen (1928: 370) och lagen ( 1974: 576) om 

statlig inkomstskatt får ett extra avdrag för stödberättigade kostnader. Ett 

yrkande om extra avdrag prövas i vanlig ordning vid företagets inkomst

taxering. 

Erportkreditbidraget innebär att exportföretaget i stället för att erhålla 

exportkreditavdrag får uppbära ett statligt, skattefritt bidrag som motsva

rar hälften av avdraget. Bidraget är ett substitut till avdraget och skall bara 

betalas ut när avdraget inte har kunnat utnyttjas i sin helhet och inte heller 

har utnyttjats till viss del. 

Ansökan om utbetalning av exportkreditbidrag prövas av riksskattever

ket. Ansökningshandlingen skall komma in senast en månad efter det att 

exportföretagets taxeringar för beskattnings~ret har vunnit laga kraft. In

nan utbetalning sker måste riksskatteverket undersöka om utrymme för 

fullt avdrag finns eller om företaget delvis har utnyttjat avdraget. De.nna 
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prövning sker i första hand på grundval av lagakraftvunnet beslut om 

företagets taxering. Om företaget begär det får prövningen dock grundas 

på det beslut angående företagets taxering som föreligger när riksskatte

verket tar ställning till yrkandet om bidrag. 

Riksskatteverket 

Under de år möjlighet funnits till exportkreditbidrag har endast ett fåtal 

ansökningar inkommit till verket. Då någon prognos för budgetår 1984/85 

inte låter sig göras föreslås verket att anslaget tas upp med I 000 kr. i 

statsbudgeten. 

Föredraganden 

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte 

möjlig att göra. Förutom svårigheten att överblicka omfattningen av under

laget för exportkreditstödet är det omöjligt att förutse taxeringsutfallet och 

de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med hänsyn till osäkerheten om 

vilket medelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget förs upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. också i statsbudgeten för budgetåret 

1984/85. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Exportkredithidrag för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

F. 6 Lönsparande m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

168722000 

153800000 

200600000 

Från anslaget bestrids utgifter för lönsparande. Nya lönsparandet, nu

mera benämnt sparande på vinstsparkonto, drar utgifter för vinstutlottning 

och viss del av sparpremien bekostas också av statsmedel. 

Riksgäldskontoret svarar för administrationen av lönsparandet. Riks

gä\dskontorets administrationskostnader bestrids från särskilt anslag un

der huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. 

Ful/miikti{;e i riksgii/dsko11toret 

Inom vinstsparandet anordnas två vinstutlottningar per år. Utlottningar

na som till sin huvuddel bekostas av staten skall äga rum i mars och 

september närmast efter sparåret. Vinstsumman i !llarsutlottningen skall 

uppgå till en procent av det belopp som ligger till grund för utlottningen. 

Detta belopp har beräknats till ca 6,8 miljarder kr. Spararna deltar med det 
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lägsta av saldona på vinstsparkontot vid de två senaste årsskiftena. I 

septemberutlottningen skall vinstsumman uppgå till fyra procent av den på 

visst sätt beräknade saldoökningen under sparåret på samtliga konton. För 

år 1983 beräknas nämnda beräkningsunderlag till ca 2,95 miljarder kr. 

Medelsbehovet för vinster i utlottningen i september 1984 beräknas mot 

denna bakgrund till 118 milj. kr. och utlottningen i mars 1985 till 47,6 

milj. kr. för statens del. 

Under budgetåret 1984/85 kommer vidare att utbetalas en sparpremie på 

fem procent av den del av sparandet 1980 som fortfarande står kvar på 

kontot vid utgången av ett vart av åren 1981-1984. Premien bekostas av 

staten och bankerna med hälften vardera. Statens kostnader för sparpre
miering beräknas till 35 milj. kr. 

Fullmäktige förordar sålunda att till Lönsparandet m. m. anvisas ett 

förslagsanslag av 200,6 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens ö1•en•äganden 

Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medelsbehovet 

för vinstutlottningar och sparpremiering för sparande på vinstsparkonto. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lönsparande m. m. för budge.tåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 200600000 kr. 

F 7. Information om allemanssparandet 

1983/84 Anslag1 

1984/85 Förslag 

13000000 

5000000 
1 Anslag enligt tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 (prop. 1983/ 
84: 30, FiU 13, rskr 72) 

Enligt riksdagsbeslut hösten 1983 (prop. 1983/84: 30. FiU 13, rskr 72, 

SFS 1983: 890) skall det inrättas en ny form av hushållssparande med 

ikraftträdande den I april 1984. Sparformen benämns Allemanssparandet. 

Allemanssparandet ersätter det s. k. skattesparandet. Den nya sparfor

men skall administreras av riksgäldskontoret. Behövliga informations- och 

utbildningsinsatser m. m. skall i stort planläggas av en särskild delegation 

som jag efter bemyndigande av regeringen tillkallat. Det praktiska genom

förandet av nämnda åtgärder skall som anges i propositionen ankomma på 

riksgäldskontoret. 

För att uppnå en bred anslutning till den nya sparformen krävs betydan

de informations- och utbildningsinsatser m. m. Jag beräknar medelsbeho

vet för spardelcgationens insatser under budgetåret 1984/85 till 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om allemanssparandet för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr. 
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F 8. Höjning av grundkapitalet i Nordiska invcsteringsbankcn 

1983/84 Anslag 1 

1984/85 Förslag 

32000000 

34000000 

114 

1 Anslag enligt tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 (prop. 1983/ 
84: 25, NU 14) 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges andel av höjningen av 

Nordiska investeringsbankens grundkapital. Sveriges inbetalning under 

budgetåret 1984/85 uppgår till 4.14 milj. kr. SDR. Med viss reservation för 

eventuella förändringar i kronans värde i förhållande till SDR beräknar jag 

medclsbehovct för nästa budgetår till avrundat 34000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Höjning av grundkapita/et i Nordiska im·esteringsbanken för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 34000000 kr. 

F 9. Täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier 

Nytt anslag (förslag) I 000 

Staten lämnar bl. a. garantier för lån som tas upp av privata och statliga 

företag samt av organisationer och enskilda personer. För staten uppstår 

direkta utgifter om garantierna måste infrias till följd av att den som fått en 

garanti inte fullgör sina förpliktelser. För att täcka sådana utgifter har för 

vissa statliga garantisystem tagits upp särskilda anslag på statsbudgeten. 

För andra garantier regleras eventuella förluster i särskild ordning via 

riksgäldskontoret. 

Regeringen har tidigare (prop. 1982/83: 150. bil. I, s. 95) understrukit 

vikten av att fortlöpande kunna följa verksamheten med statliga kreditga

rantier m. m. Därför bör utgifter och inkomster redovisas på ett klart och 

entydigt sätt. Härvid bör bruttoredovisning tillämpas. Av detta skäl har 

inrättats särskilda inkomsttitlar för dels influtna avgifter för statliga garan

tier. dels återbetalning av tidigare infriade statliga garantier. 

För att i fortsättningen få en fullständig bruttoredovisning av den statliga 

garantiverksamheten bör utgifter för i princip samtliga infriade garantier 

belasta anslag på statsbudgeten. För garantisystem där stora utbetalningar 

kan bli aktuella bör särskilda anslag under resp. huvudtitel utnyttjas. För 

de garantier där detta inte är fallet bör utgifterna belasta ett nytt förslagsan

slag för täckande av förluster till följd av vissa statliga garantier. I förslaget 

till statsbudgeten för nästa budgetår bör därför anslaget föras upp med 

endast ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Täckande m' förluster till följd av vissa statliga garantier för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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Bilaga 9.1 

Sammanfattning av betänkandet (Ds Fi 1983: 2) Konsumentombuds
mannens ställning avgivet av en särskild utredare• 

Denna utredning kom till sedan riksdagen vid 1980/81 års riksmöte funnit 
det befogat att ta upp frågan om KO-ämbetets relation till KOV till förnyad 

prövning. 
KO:s uppgifter regleras i främst marknadsföringslagen <MFL) och lagen 

om förbud mot oskäliga avtalsvillkor (AVL). Denna lagstiftning bör enligt 
direktiven utgöra utgångspunkt för min utredning. En annan utgångspunkt 
är att KOV är den centrala förvaltningsmyndigheten för konsumentfrågor. 

I KOV:s uppgifter ingår att kartlägga konsumenternas situation och att 
söka påverka marknadsföring och produktutformning på ett sätt som främ
jar konsumenternas intressen. Utgångspunkten för det producentpåver
kande konsumentpolitiska arbetet är att i första hand söka åstadkomma 
förbättringar genom förhandlingar och överenskommelser med företagen. 
Verkets marknadsinriktade aktiviteter kan resultera i överenskommelser 
med näringsidkarna och riktlinjer för marknadsföring och produktutform
ning. KO skall självständigt och under eget ansvar avgöra ärenden avseen
de tillämpningen av MFL och A YL. Det gäller även när ett ärende är på 

förhandlingsstadiet och oavsett om beslut fattas om att väcka talan vid 

marknadsdomstolen. 

Enligt instruktionen för KOV är verkets generaldirektör också KO. Av 
lagen om marknadsdomstol m. m. framgår att KO skall vara lagkunnig. De 

s. k. formella KO-uppgifterna enligt lagstiftningen (att föra talan i mark
nadsdomstolen. att utfärda förelägganden och att pröva åtalsärenden) 
handläggs inom KO-sekretariatet. Den helt övervägande delen av de drygt 
4000 ärenden som varje år anmäls av konsumenter till KOV - eller KO -
bereds och avgörs i huvudsak av verkets sakbyråer. Generaldirektö

ren/KO har således i flertalet anmälningsärenden delegerat befogenheten 

att fatta beslut till byråerna. 
En viktig del av underlaget för KOV:s riktlinjearbete härrör från förmed

lingar och utredningar i anslutning till handläggningen av anmälningsären

den. Förslag till riktlinje underställs stf KO för granskning och kommenta
rer. Sedan slutförhandling hållits med företag/branschorganisationer fast
ställs riktlinjen av KOV:s styrelse eller, i undantagsfall, av generaldirektö

ren. 
Till grund för en utvärdering av erfarenheterna från tiden efter samman

slagningen av KOV och KO har jag genom intervjuer inhämtat synpunkter 
från personer som bedömts ha kunskap om KOV/KO:s verksamhet och 
organisation. Samtliga intervjuade tjänstemän hos KOV anser att nu varan-

1 f. d. landshövdingen Erik Huss. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 9 116 

de organisation bör bibehållas. Samma entydiga uppfattning redovisas av 

företrädarna för såväl de centrala löntagarorganisationerna som de berörda 

personalorganisationerna. Av intervjuade ämbetsmän utanför KOV föror

dar flertalet en självständig KO-funktion. Näringslivet redovisar olika 

uppfattningar i frågan. De borgerliga partiernas företrädare förordar med 

varierande motiveringar någon form av organisationsförändring. medan 

socialdemokraternas företrädare vill ha kvar nuvarande ordning. Enligt en 

nästan samstämmig bedömning bör den som innehar tjänsten som general

direktör och KO vara "kvalificerad jurist". 

Den nuvarande organisationen har ansetts kunna medföra problem ur 

rättssäkerhetssynpunkt därigenom att normgivnings- och åklagaruppgif

terna förenas hos KOV /KO. Den likställdhet som skall råda i domstol 

mellan åklagare och motpart kan uppfattas som rubbad om åklagaren har 

normgivningsmakt i tvistefrågan. 

KO fick vid ämbetets tillkomst en aktiv konsumentpolitisk uppgift. KO

funktionen är nu integrerad i KOV:s utredande och förhandlande verksam

het. Otvivelaktigt har KO-ämbetet efter sammanslagningen fått en mindre 

framträdande personlig profil än det hade tidigare. Genom riktlinjeverk

samheten och på andra sätt medverkar KOV till att utveckla regler för 

företagens marknadsföring. Verkschefen i KOV. tillika KO. och KOV:s 

styrelse anger arbetets inriktning och beslutar om innehållet i de enskilda 

riktlinjerna. När en riktlinje har blivit fastställd, kan man förutsätta att KO 

håller fast vid riktlinjen även när han utför talan inför marknadsdomstolen. 

Jag har särskilt övervägt om rättssäkerhetsskäl kan anses tala för att 

nuvarande ordning bör ändras. Vid bedömningen av kravet på rättssäker

het har jag utgått från de principer som kommer till uttryck i grundlagen 

och i statsförvaltningens faktiska organisation. Grundlagen söker skilja 

mellan å ena sidan de beslutande politiska organens normgivande uppgifter 

och å den andra sidan myndigheternas tillämpande och verkställande funk

tioner. På myndighetsnivå finns det inga fastlagda organisationsprinciper 

som kräver att föreskrifter och bestämmelser vid myndighetsutövning 

prövas av annan än den som utfärdat normen. En översiktlig genomgång 

av några exempel på faktiskt tillämpad organisation i statsförvaltningen 

visar emellertid att såväl normgivnings- som tillsyns- och tillämpnings

funktioner organiseras på olika sätt hos förvaltningsmyndigheter. Det är 

inte bara rättssäkerheten utan även effektiviteten i hushållningen med 

knappa resurser som avgör vilken organisation som väljs. 

Huvudinvändningen mot påståendet att den nuvarande KOV/KO-orga

nisationen skulle innefatta en diskutabel hopkoppling av normgivnings

och åklagaruppgifter är att riktlinjerna inte är rättsregler utan rekommen

dationer för företagens marknadsföring och produktutformning. Riktlinjer

na har endast den "rättsverkan" att, om de inte följs. KO kan komma att 

instämma det berörda företaget till marknadsdomstolen, som har till upp

gift att utforma rättsligt bindande regler och som därvid är obunden av 
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riktlinjerna. Jag vill emellertid tillfoga, att uppfattningen att KO - genom 

sin anknytning till KOV:s riktlinjeverksamhet inte skulle vara likställd med 

sin motpart i domstolen kan förklaras av att det i varje fall tidigare synes ha 

rått viss oklarhet om riktlinjernas rättsliga karaktär. 

Det kan också påpekas att de tvångsmedel som KO förfogar över är 

svagare än allmänne åklagarens. Det förhållandet att det producentpåver

kande arbetet förutsätts bedrivas i första hand med sikte på att genom 

förhandlingar nå överenskommelser med företagen skiljer i hög grad KO:s 

verksamhet från en allmän åklagares. 

Det ur effektivitetssynpunkt avgörande argumentet är enligt min mening 

att en ökad självständighet för KO måste leda till att KOV och KO 

stundom kommer till olika uppfattningar i sakfrågan. vilket medför mins

kade möjligheter att effektivt företräda konsumentintresset. Jag anser där

för att effektivitetsskäl talar för att det bör finnas endast en ansvarig 

myndighet för det producentpåverkande arbetet och den däri ingående 

utrednings- och förhandlingsverksamheten. 

Sammanfattningsvis kan jag inte finna att rättssäkcrhetsskäl motiverar 
en ändring av nuvarande ordning. Effektivitetsskäl talar för en fortsatt 

samordning av den producentpåverkande verksamheten. Samtliga de or

ganisationsalternativ som kan tänkas med en mer självständig KO-funk

tion medför komplikationer utan att uppvägas av uppenbara fördelar. Det 

har inte heller visats på några sådana påtagliga nackdelar med nuvarande 

ordning att en organisationsförändring är motiverad. Min slutsats är därför 

att tillräckliga skäl saknas att ändra den nuvarande organisationen. 

En nackdel med nuvarande ordning är att den begränsar urvalet av 

personer som kan komma i fråga till posten som verkschef. Ett alternativ 

som gör det möjligt att utse annan person än en "kvalificerad jurist" till 

generaldirektör är att personalunionen upplöses så att stf KO förordnas 

som KO utan större förändringar i övrigt. Ett annat alternativ är att KO 

konstitueras som egen myndighet med enda uppgift att svara för de s. k. 

formella KO-funktionerna. 
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Bilaga 9.2 

1 Förslag till 

Lag om ändring i tullagen (1973: 670) 

Härigenom föreskrivs att 18 och 23 §§ tull agen ( 1973: 6 70) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 § 

Generaltullstyrelsen får föreskriva att tull och annan införselavgift får 

betalas enligt särskild tullräkning. 

Särskild tullräkning får utfärdas 

gemensamt för flera beslut. Räk

ningen skall betalas inom den tid 

som generaltullstyrelsen bestäm

mer, dock ej senare än en månad 

från den dag då räkningen utfär

dades. 

Särskild tullräkning får utfärdas 

gemensamt för flera beslut. Räk

ningen skall betalas inom den tid 

som generaltullstyrelsen bestäm

mer, dock ej senare än en månad 

från den dag då räkningen utfär

dades. Regeringen eller, efter rege-

ringens bestämmande. genera/tull

styrelsen får föreskriva att en sär

skild avgift skall erläggas för sådan 

räkning. 

Särskild tullräkning får utställas på ombud som avses i 7 § andra stycket. 
om ombudet åtagit sig betalningsansvaret. 

2H 1 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar yt
terligare föreskrifter i fråga om för
farandet vid utförsel och vid återbe
talning av eller befrielse från tull 
eller annan införselavgift på grund 
av utförsel eller därmed jämställd 
åtgärd. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar yt
terligare föreskrifter i fråga om för
farandet vid utförsel och vid återbe
talning av eller befrielse från tull 
eller annan införselavgift på grund 
av utförsel eller därmed jämställd 
åtgärd. Därvid får föreskrivas att 
den för vars räkning \'lira utförs ur 
landet skall al'lämna faktura eller 
motsvarande handling samt uppge 
fakturanummer och 1·arumottagare 
i exportanmälan för varan när den
na anmäls till utförsel. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 1976: 532. 
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Register 

Sid 

Översikt 

A. Finansdepartementet m.m. 

11 Finansdepartementet 
12 Finansråd/ekonomiska attacheer 
12 Kommitteer m. m. 
13 Extra utgifter 

14 B. Skatte- och indrivningsväsen 

16 Riksskatteverket 
19 Lokala skattemyndigheterna 
38 Kronofogdemyndigheterna 
58 Stämpelomkostnader 
58 Kostnader för årlig taxering m. m. 
59 Ersättning till postverket m. fl. för 

bestyret med skatteuppbörd m. m. 

61 C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

63 Marknadsdomstolen 
64 Näringsfrihctsombudsmannen 
65 Statens pris- och kartellnämnd 
67 Konsumentverket 
71 Allmänna reklamationsnämnden 

73 D. Vissa centrala myndigheter m.m. 

73 Byggnadsstyrelsen 
84 Inköp av fastigheter m. m. 
85 Tullverket: 
85 Förvaltn!ngskostnadcr 
95 Drift och underhåll av teknisk materiel m. m. 
96 Anskaffning av viss materiel 
96 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 
97 Konjunkturinstitutet 
99 Myntverket: 
99 Förvaltningskostnader 

100 U ppdragsverksamhet 
101 Utrustning 
101 Bankinspektionen 
104 Försäkringsinspektioncn 
105 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 
106 Statens förhandlingsnämnd 

119 

Anslag kr. 

39548000 
1 867000 

21 300000 
795000 

63510000 

255983000 
750535000 
531633000 

2624000 
117000000 

37 400000 

J 695175000 

2 292000 
6005000 

34 275 000 
43215000 
7881000 

93668000 

I 000 
50000000 

671522000 
51354000 

3425000 
3 200000 

12 924000 

8280000 
I 000 

520000 
I 000 
I 000 

67000 
3650000 

804946000 
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l08 E. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

108 Ersättning till Trelleborgs kommun för 
mistad tolag 

108 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

109 F. övriga ändamål 

109 Kostnader för vissa nämnder 
109 Bidrag till vissa internationella byråer och 

organisationer m. m. 
110 Bidrag till vissa handikappade ägare 

av motorfordon 
110 Bidrag till vissa investeringar 
111 Exportkreditbidrag 
112 Lönsparande m. m. 
113 Information om allemanssparandet 
114 Höjning av grundkapitalet i Nordiska 

investeringsbanken 
115 Täckande av förluster till följd av vissa statliga 

garantier 

115 Bilaga 9.1 Sammanfattning av betänkandet (DsFi 
1983: 2) Konsumentombudsmannens 
ställning avgivet av en särskild utredare 
Förslag till Lag om ändring i tullagen 
(1973:670) 

118. Bilaga 9.2 

Totalt för finansdepartementet 

*Beräknar belopp 

120 

116000 
10811000000* 

10811116000 

20000 

l70000 

13 200000 
100000 

I 000 
200600000 

5000000 

34000000 

1000 

253092000 

13721507000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 



Bilaga 10 till budgetpropositionen 1984 

U tbildningsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 10 

Till utbildningsdepartcmentets verksamhetsområde hör skolväsendet, 

högskoleutbildningen, forskningsfrågor, vuxenutbildningen, studiestödet, 

kulturverksamhetcn, massmedier och internationellt kulturutbyte. 

Budgetförslaget inom utbildningsdepartementcts verksamhetsområde 

präglas av en strävan att så långt det är möjligt värna om verksamheternas 

kvalitet och om deras förutsättningar att positivt bidra till den långsiktiga 

utvecklingen. Utrymme för angelägna insatser skapas genom omdisposi

tioner av tillgängliga resurser. 

Inom grundskolan står f. n. frågor om innehåll och kvalitet i centrum. 

Svenskämnets situation och kulturens ställning i skolan är frågor som här 

måste uppmärksammas liksom den s. k. utslagningen av elever. En omfat

tande satsning görs på dataområdet. Viss undcrvisningstid föreslås avsät

tas för dataundervisning på högstadiet. Reformen skall genomföras succes

sivt under tre år fr. o. m. budgetåret 1984/85. Som en stimulans till kommu

nerna föreslås att dessa skall få statsbidrag till inköp av datorutrustning 

och programvara till alla högstadieskolor. Statsbidrag föreslås utgå med 

hälften av de beräknade kostnaderna för detta ändamål under en treårspe

riod. Vidare föreslås att särskilda medel anslås dels för information och 

utvccklingsarbete med inriktning på dataundervisning, dels för stöd till 

produktion av läromedel inom området. 

Nära nog hela ungdomsgruppen fortsätter i dag. direkt efter grundskolan 

eller efter en tids uppehåll, sina studier i gymnasieskolan. Gymnasieskolan 

måste därför anpassas till alla ungdomars behov och förutsättningar. Det 

gäller i fråga om både innehåll. organisation och arbetssätt. En särskild 

proposition om reformering av gymnasieskolan kommer att presenteras 

under våren 1984. Där kommer att föreslås mål och riktlinjer för det 

fortsatta reformarbetet samt initieras försöksverksamhet och utvecklings

arbctc. 

Förslag läggs nu fram som innebär en omprövning av systemet med· 

självstudietimmar <:'lärarlösa lektioner"). Vidare föreslås två års obligato

risk svenska på de tvååriga linjer som inte har detta samt särskilda medel 

för stödåtgärdcr i samband härmed. Försök med estetisk-praktiska linjer 

föreslås. En fortsatt satsning görs på datautrustning. 

För den grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan föreslås en di

mensionering som innebär att ambitionsnivån för läsåret 1984/85 höjs från i 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr JOD. Bilaga IV 
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budgetpropositionen 1983 angivna 108,7% av antalet 16-åringar till 

110,0%. Ett bemyndigande att. om arbetsmarknadsskäl så påkallar, medge 

att totalramen utökas begärs även för budgetåret 1984/85. 

Lärlingsutbildningen föreslås bli ett reguljärt inslag i utbudet av gymna

sieutbildning. Vissa förändringar i utbildningen föreslås i samband där

med. 

Medel beräkas för uppföljningsåtgärder motsvarande 16000 16-17~åring

ar. Alla ungdomar under 18 år som inte har arbete eller utbildning skall 

kunna erbjudas en ungdomsplats. 

En särskild proposition kommer att läggas under våren 1984 med förslag 

till förstärkt studiehjälp för elever med särskilt behov av stöd. 

Betydelsen stryks under av att gymnasieskola och högskola ses i ett 

sammanhang när det gäller att utveckla kortare utbildningar inom det 

tekniska området. Ytterligare insatser på detta område aviseras. 

Antalet nybörjarplatser inom grundliiggandc högskoleuthildning före

slås budgetåret 1984/85 ligga på oförändrad nivå, dvs. 2 300 nybörjarplatser 

över den nivå som gällde 1981/82. då satsningen för att möta den s. k. 

ungdomspuckeln inleddes. Nya platser förelås i första hand inom områ

dena teknik, data och ekonomi. En ny allmän utbildningslinje. konserva

torslinjen, föreslås starta budgetåret 1985/86. Bland övriga förslag kan 
nämnas en ny påbyggnadslinje i bioteknik. Fler platser föreslås tillkomma 

inom yrkesteknisk högskoleutbildning. Höjda kostnadsramar föreslås för 

enstaka kurser inom bl. a. det tekniska området. 

En forskningspolitisk proposition kommer att läggas fram under våren 

1984. Frågor som rör forskning behandlas därför i huvudsak inte i detta 

budgetförslag. 

Vägledande för förslagen om vuxenutbildning är att utbildningens volym 

skall upprätthållas. Regeringen begär fortsatt bemyndigande att tillskapa 

särskilda kurser för arbetslösa inom kommunal vuxenutbildning och vid 

folkhögskolor. Studieförbundens verksamhet - studiecirklar och kultur

verksamhet - skall i stort ha oförändrad omfattning under nästa budgetår. 

Kompensation ges för ändrade regler för utbetalning av statsbidrag. Då det 

gäller folkhögskolorna innebär förslagen framför allt ett väsentligt förbätt

rat stöd till de döva och hörselskadade samt särskilda insatser för vissa 

andra folkhögskolor. I fråga om det särskilda vuxenstudiestödet föreslås 

att stödet skall differentieras ytterligare. 

Budgetförslaget för kultur innebär en kraftig satsning på konstnärlig 

utsmyckning av den offentliga miljön. Ökade resurser föreslås för barnkul

tur genom stöd till Riksteatern, Rikskonserter. Riksutställningar och till de 

fria grupperna. Ett stöd för att förverkliga Arbetets museum i Norrköping 

föreslås. En särskild proposition om regionalisering av verksamheten vid 

regionmusiken och Rikskonserter planeras. 

[nom medieområdet pågår f. n. ett omfattande utredningsarbete som 

senare kommer att kräva ställningstaganden i flera betydelsefulla frågor. I 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 3 

det nu aktuella budgetförslaget permanentas fraktstödet för film och utvid

gas till att omfatta småbiografer i hela landet. Vidare föreslås talboks- och 

punktskriftsbiblioteket få ansvaret. för medlen för studielitteraturfram

ställning för synskadade högskolestuderande samtidigt som bl. a. dessa 

medel förstärks. 

Ekonomiskt utrymme för reformer inom departementets verksamhets

område skapas främst genom följande omprioriteringar. Den utökning av 

resurserna för tillvalsämnen på grundskolans högstadium fr. o. m. 1984/85, 

som tidigare beslutats, slopas. Som följd av ändringarna inom lärlingsut

bildningen i gymnasieskolan dras statsbidraget till tredje året i utbildningen 

in. Vidare slopas statsbidraget till primärkommunernas inbyggda utbild

ning på vårdområdet i gymnasieskolan. Inom högskolan minskas antalet 

utbildningsplatser inom vissa områden. För dagstidningar som är stor

stadstidningar försvinner möjligheten att få reducerat produktionsbidrag. 

En del av det resursutrymme som uppstår till följd av riksdagens beslut 

att minska resurstilldelningen till mindre väl fyllda grupper i gymnasiesko

lan tas nu i anspråk. Detsamma gäller en del av det resursutrymme som 

skapats genom riksdagens beslut om ändrade regler för studiemedel till 

18-19-åringar. 

Totalbeloppen för de olika anslagsgrupperna framgår av nedanstående 

tabell. 

De redovisade beloppen inkluderar inte medel anvisade på tilläggsbud

get. Det bör vidare påpekas att beloppen för budgetåren 1983/84 och 

1984/85 inte är helt jämförbara, eftersom vissa anslag tillkommit resp. 

utgått. Vidare har överföringar gjorts mellan olika anslag. Vid jämförelser 

med tidigare års anslag bör även observeras att det fr. o. m. budgetåret 

1984/85 inom utbildningsdepartementets huvudtitel kommer att införas en 

ny litteraordning. 

Bland förändringarna kan nämnas att anslagen till Bidrag till Centralför

bundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt anslaget Organisations

stöd till vissa nykterhetsorganisationer m. fl. överförts från littera F Kul

turverksamhet m. m. till femte huvudtiteln. Från littera F har vidare till 

littera G Massmedier m. m. förts anslagen till Arkivet för ljud och bild. 

Anslaget Utrustningsnämnden för universitet och högskolor har förts från 

littera D Högskola och forskning till littera I Investeringar m. m. Vidare 

bör noteras att anslagen till forskning m. m. under littera D är en s. k. 

utbrytningspunkt. där medel endast preliminärt beräknats i avvaktan på 

särskild proposition. Andra utbrytningspunkter är anslagen B 18. Friståen

de skolor på gymnasial nivå. E 3. Studichjälp m. m. samt H 5. Nordiska 

ministerrådets kulturbudget. 
Större delen av radio- och TV-verksamheten finansieras med medel ur 

radiofonden. För budgetåret 1984/85 föreslås där medelsanvisningar om 

sammanlagt 2179 milj. kr. Under budgetåret 1982/83 har ur behållningen 

av de särskilda lotterier som anordnats till förmån för konst, teater och 
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andra kulturella ändamål beviljats bidrag med sammanlagt 6 765 000 kr., 

varav 4035 000 kr. avser byggnadsarbeten inom teater-, dans- och musik

området. 2 550000 kr. avser investeringsändamål inom konst-, musei- och 

arkivområdet och 180000 kr. andra investeringsändamål inom kulturområ

det. 

Belopp i milj. kr. 
Anvisat Förslag Förändring 

Littera An slagsgrupp 1983/84 1984/85 

A Utbildningsdepartementet 45,0 41,9 3,1 

8 Skoh·äsendet 17 913,2 17989,3 + 76,I 
Centrala och regionala 

myndigheter 277.1 305.5 + 28.4 
För skolväsendet gemen-

samma frågor 264.4 284,4 + 20,0 
Det obligatoriska skol-

väsendet m. m. 13 190.2 13 IOl.2 89.U 
Gymnasiala skolorm. m. 3 993.8 4 133.1 + 139,3 
Investeringsbidrag 187.7 165.1 22.6 

c Vuxenutbildning 2205.5 2310.5 + 105,0 

D Högskola och forskning 6096.2 6 360,9 + 264.7 
Centrala och regionala 

myndigheter 91.3 96,3 + 5,0 
Grundläggande högskole-

utbildning 368.U 3 943.0 + 259,7 
Forskning m. m. 2 321,6 2 321.6 O' 

E Studiestöd 5 768,8 6433,I + 664.3 

F Kultunerksamhet m. m. 1347,7 1392.2 + 44,5 
Allmän kulturverksamhet m. m. 123.3 158.4 + 35, I 
Teater. dans och musik 653.3 643.1 10.2 
Bildkonst 26.6 36,8 + 10.2 
Arkiv 80.9 83.U + 2.1 
Kulturminnes vård 59.9 62.3 + 2.4 
Museer och utstiillningar 240.9 263.3 + 22.4 
Ungdoms- och nykterhets-

organisationer 162.8 145,3 17.5 

G \fassmedier m. m. 661,0 679,0 + 18,0 
Filmm.m. 35.9 44.4 + 8,5 
Dagspress och tidskrifter 531.9 536.9 + 5.0 
Litteratur och bibliotek 93.2 97.8 + 4.6 

H Internationellt-kulturellt samarbete 91.7 80,4 11,3 

Investeringar m. m. 242,0 586,5 + 344,5 

Totalt för uthildningsdepartementet 34371,1 35873,9 +1502,8 

1 Förslag om forskning m. m. läggs fram i en forskningspolitisk proposition under 
varen 1984. 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallen såvitt avser frågorna under Inled

ning punkterna I, 2.1, 4. 5. 6, 7. 8.1. 8.2. 8.3.1, 8.3.3. 11. 11.1. 11.1.2 11.2. 

11.3 littera A. B vad avser punkterna 17-22, C. D vad avser punkterna 

1-14, E, H och I; 

statsrådet Göransson såvitt avser frågorna under Inledning punkterna 

2.2, 3, 8.3.2. 9, I 0, I I. I. I. 11.4. littera B vad avser punkterna 1-16. F och 

G; 

statsrådet I. Carlsson såvitt avser frågorna under littera D punkten 15 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser utbildningsde

partementets verksamhetsområde. 

Åttonde huvudtiteln 

INLEDNING 

1. Allmänt 

Utbildnings- och forskningspolitiken har en strategisk roll i regeringens 

politik för att bygga Sverige starkt igen. Utveckling av våra samlade . 

kunskaper är en av förutsättningarna för att långsiktigt lösa de ekonomiska 

svårigheterna. Utbildning och forskning har en nyckelroll som drivkraft i 

samhällsutvecklingcn. Detta giiller den tekniska. ekonomiska och industri

ella utvecklingen. liksom den sociala och kulturella. Även kulturpolitiken 

har en viktig roll för samhälllets förnyelse och utveckling. Den ger bl. a. 

förutsättningar för en intensiv debatt och ett fördjupat engagemang kring 

omställningsproblem i samhället-. 

J det omedelbara perspektivet inneb~tr regeringens politik för all åter

ställa den ekonomiska balansen i samhället ett starkt krav på återhållsam

het även för verksamheterna inom utbildningsdepartementets område. 

Krispolitikens bördor är märkbara för alla medborgare och inom alla 

samhällsområden. Det budgetförslag som kommer ·att redovisas i det föl

jande präglas av att även utbildnings- och kulturområdena måste lämna 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 6 

kännbara bidrag. Strävan har likväl varit - och är - att så långt det är 

möjligt värna om verksamheternas kvalitet och om deras förutsättningar 

att bidra till en positiv långsiktig utveckling. Åtgärder som är av betydelse 

för att främja en sådan utveckling har därför prioriterats. Utrymme för 

angelägna insatser har skapats genom omdispositioner av tillgängliga re

surser. 

Statsrådet Göransson och jag inleder budgetförslaget inom utbildnings

departementets område med en samlad redogörelse för vilka viktigare 

åtgärder vi nu föreslår som ett led i den nämnda politiken. Vi ger därvid 

först som en bakgrund en allmän överblick över hela utbildningsdeparte

mentets område, för att sedan fortsätta med större frågor inom de olika 

sakområdena. Därefter tar vi upp de enskilda anslagspunkterna. Under 

dessa lägger vi också fram samtliga förslag till beslut. även i frågor där 

utgångspunkter och motiveringar redovisats i inlcdningsavsnittet. 

Statsrådet I. Carlsson avser att senare återkomma till regeringen med 

.förslag till en forskningspolitisk proposition. Frågor rörande forskning 

behandlas därför i huvudsak inte i detta budgetförslag. 

2. Vissa övergripande frågor 

2.1. Utbildning 

Utbildningsområdet h::ir under de senaste årtiondena varit föremål för ett 

omfattande reformarbete. En grundläggande utgångspunkt för detta har 

varit att alla har rätt till goda kunskaper. Alla människor har också hehm· 

av goda kunskaper. Att kunskaper är makt blir alltmer påtagligt i ett 

komplicerat och högteknologiskt samhälle. Utbildning får därför inte bli ett 

privilegium för ett fåtal, utan måste vara en demokratisk rättighet för alla. 

Möjlighet till utbildning får inte.vara beroende av ekonomiska förhållan

den, social och kulturell bakgrund. bostadsort eller kön. 

Utbyggnaden av utbildningssystemet och nya insatser på kulturområdet 

har bidragit till att väsentligt" minska ojämlikheten i samhället. Men ännu 

finns betydande skillnader i människors förutsättningar att leva ett socialt 

och kulturellt rikt liv. Välfärden är fortfarande ojämnt fördelad. 

Social och ekonomisk bakgrund. föräldrarnas arbetsvillkor och bostads

förhållanden liksom de kulturella traditionerna har fortfarande ·ett. starkt 

samband med barnens möjligheter att lyckas i skolan. Dessa och andra 

faktorer, t. ex. kön, har också stor betydelse för valen av fortsatt utbild

ning. A ven benägenheten att vidareutbilda sig i vuxen ålder. styrs i stor 

utsträckning av social bakgrund och kulturell tradition. Olikheter i materi

ella villkor har grundlagt skillnader i attityder till utbildning. som i sin tur 

är en viktig förklaring till att den sociala sdektionen i utbildningssystemet 
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fortfarande är stark. Att bryta detta negativa mönster är en viktig uppgift 

för utbildningspolitiken. 

Också de som har svagast förutsättningar har rätt till en god utbildning. 

Genom att insatser för dem prioriteras kan utbildningen bli ett verksamt 

medel i samhällets jämlikhetssträvanden. Denna målsättning måste prägla 

såväl innehåll och uppläggning som arbetssätt i alla utbildningar. 

Ansträngningarna att bekämpa den s. k. utslagningen i grundskolan har i 

detta sammanhang en central betydelse. Också behovet av att förnya 

gymnasieskolan bör ses i bl. a. detta perspektiv. För högskolans del är det 

angeläget att fortsätta strävandena att tillgodose utbildningsbehov hos 

också andra studerandegrupper än de traditionella. 

En förändring av det inre arbetet i skolan är en förutsättning för att 

utbildning skall bli en rättighet för alla också i reell mening. Den starkaste 

utslagningsfaktorn i både grundskolan och gymnasieskolan är brister i 

baskunskaper och basfärdigheter. Att ge alfa elever tillgång till denna 

grund för skolarbetet är en första förutsättning för att de senare skall kunna 
lära sig annat. Att värna om och höja utbildningens kvalitet i skolan är 

därmed en nödvändighet för hela utbildningsområdet. Skolan måste ge en 

god grund för återkommande utbildning senare i livet. 

En viktig faktor i detta sammanhang är studiestödets utformning. Som 

jag återkommer till i det följande kan det vara nödvändigt att i ökad 

utsträckning rikta insatser till grupper som är i särskilt behov av stöd: 

Därigenom kan en jämnare social rekrytering till högre utbildning stimule

ras. 

Insatser för dem som har ett sämre utgångsläge ställs ofta i utbildnings

debatten mot insatser för att låta dem som har särskilda färdigheter eller 

intressen inom olika områden utveckla dessa. Enligt min mening är detta 

en konstlad motsättning. En bra skola tar hänsyn till varje enskild elev och 

hans eller hennes förutsättningar och anpassar sina insatser ·.efter dem. 

Men den har samtidigt som ett väsentligt mål att ge alla en gemensam bas 

och bidra till förståelse för enskildas olika förutsättningar och intressen. 

Utbildning är samhällets tidsmässigt och ekonomiskt största satsning för 

den enskilde medborgarens personliga utveckling och förkovran. En hög 

kunskapsstandard för alla medborgare är emellertid inte bara till nytta för 

den enskilde i form av höjt självförtroende och möjligheter att utvecklas 

socialt och kulturellt. Den är också nödvändig med hänsyn till den snabba 

förnyelsen i samhället och arbetslivet. Det är ett väsentligt jämlikhetskrav 

att alla kan få sådana kunskaper att de kan ta del av den nya tekniken och 

påverka den. Att ge barn och ungdomar. men också vuxna, beredskap att 

möta den tekniska utvecklingen är därför en viktig uppgift för såväl grund

skola och gymnasieskola som vuxenutbildning. Om inte utbildningssystc

met lyckas med denna uppgift riskerar vi att öka kunskapsklyftorna, både 

inom och mellan generationer. 

Det utbildningspolitiska målet att alla skall få kunskap får aldrig ges upp. 
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Tvärtom är denna amhition än mer aktuell i ett snabbt föränderligt samhäl

le. Samhället har ansvaret för att säkra en kvalitativt god utbildning för alla 

medborgare. 

Den tekniska utvecklingen medför att det också från kulturella utgångs

punkter finns anledning att ställa krav på utbildningen. Nya sätt att distri

buera filmer och TV-program kan resultera i att mediekoncentrationen 

ökar snabht och att det internationella medieutbudet får kraftig dominans 

över det inhemska. I detta läge behövs det ett stöd åt vårt lands levande 

kultur. som bl. a. innefattar att skolan lägger större vikt vid att ge deverna 

kulturupplevelser och därmed del av vårt eget kulturarv. Att stimulera till 

eget skapande är i detta sammanhang viktigt. 

Utbildning och forskning kan långsiktigt lämna viktiga bidrag till an

strängningarna att trygga full sysselsättning och att stärka och stimulera 

näringslivets utveckling. Regeringens mål att ästadkomma en snabb förny

else av näringslivet i syfte att uppnil ekonomisk tillväxt ställer stora krav 

på både innehållet i och dimensioneringen av uthildningen. Utbildnings

systemet måste vara så dynamiskt och nexibeh men också ha en så hög 

kvalitet att det kan tillgodose önskemålen från ett föränderligt arbetsliv. 

Inte minst gäller detta i förhållande till den tekniska utvecklingen. I det 

mycket kärva ;;,tatsfinansiella läget ar det därfor nödvändigt att genom 

omprioriteringar bereda utrymme för reformer med denna inriktning. Så 

sker också i det föreliggande budgetförslaget. 

Utbildningssystemet utsMts för betydande påfrestningar med h~insyn till 

stora demografiska förändringar. Antalet barn i grundskolan minskar nu 

kraftigt. Dessa minskande åldersgrupper påverkar ilven gymnasieskolans 

dimensionering. Samtidigt kommer planeringen av den eftergymnasiala 

utbildningen att under hela 1980-tale_t präglas av den s. k. ungdomspuc

keln. dvs. det kraftigt ökade antalet ungdomar i åldern 18-24 är. 

Håde dessa demografiska förändringar och de skärpta kraven på effek

tivt resursutnyttjande innebär att dimensioneringen av olika utbildningar i 

större utstr~ickning måste ses samlat. Det finns anledning till en ökad 

samplanering också av innehållet i utbildningar som f. n. bedrivs i skilda 

former och med olika huvudmän. 

Behoven av ett fortsatt reformarbete iir inte lika stora inom alla delar av 

utbildningsväsendet. Inom vissa omrilden finns i dag påtagliga behov av 

förändring. Dett•t gäller t. ex. gymnasieskolan, vars innehåll och organisa

tion behöver förnyas. bl. a. i perspektivet av de förilndringar som har 

genomförts betrilffande grundskolan och högskolan. Det gäller också. av 

liknande skäl. lärarutbildningen. Även i fråga om högskolans lärartjänstor

ganisation finns det behov av förändringar. 

Inom stora delar av utbildningsområdet har reformer genomförts under 

1960- och 1970-talen. Där linns det anledning att nu pröva utfallet av 

reformerna gentemot de ursprungliga mi\len. Hit hör vuxenutbildningsom

rf1det och principerna för tillträde till högskolan samt studiestödet. 
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Inom andra områden åter bör huvuduppgiften nu vara att fullfölja inten

tionerna i beslutade reformer. Jag tänker här i första hand på grundskolan 

och på högskolan i stort. 

2.2. Kultur och medier 

Riktlinjerna för kulturpolitiken lades fast av 1974 års riksdag. alltså för 

nästan tio år sedan. Då gjordes för första gången en samlad bedömning av 

vilka samhällsinsatser som krävs för ett vitalt kulturliv i vilket alla tar del. 

1974 års mål för kulturpolitiken har haft stor betydelse för utvecklingen 

såväl inom det statliga området som i kommuner och folkrörelser. Målen 

har skapat enighet och handlingsberedskap inom ett oprövat verksamhets

fält. 

Mycket har också uträttats inom kulturområdet under de senaste tio 

åren. Nya teatrar, orkestrar och museer har startats på många platser. 

folkbiblioteken har alltmer utvecklats till lokala kulturcentra. En uppsö

kande kulturverksamhct har vuxit fram. tack vare folkrörelsernas och de 

fria konstnärsgruppernas engagemang. Amatörverksamheten har fått 

bredd och kvalitet. Radio- och TV-verksamheten har byggts ut kraftigt 

utanför Stockholm och samhället har tagit ett ökat ansvar när det gäller 

produktion av tidningar. tidskrifter, filmer, böcker och fonogram. 

1974 års kulturpolitiska riktlinjer är allmänt hållna. Yttrandefriheten 

skall garanteras. Människorna skall ges möjligheter till eget skapande. 

Kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet skall motver

kas. Decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner skall främjas. 

Eftersatta gruppers erfarenheter och behov skall beaktas. Konstnärlig och 

kulturell förnyelse skall möjliggöras. Aldre tiders kultur skall tas till vara 

och levandegöras. Internationellt kulturutbyte skall stimuleras. 

Någon konkret och heltäckande utbyggnadsplan antogs inte i samband 

med det kulturpolitiska beslutet år 1974. Beslutet om mål och riktlinjer var 

avsett som ett startskott för successiva statliga och kommunala insatser. 

Trots det reformarbete som steg för steg har genomförts under de 

gångna tio åren återstår mycket att göra. I några regioner är resurserna 

goda. i andra alltför begränsade. Inom vissa sektorer av kulturlivet är 

förhållandena tillfredsställande, på andra håll finns många återstående 

problem att lösa. 

Den ekonomiska situation som landet befinner sig i ger dock inte utrym

me för en lika expansiv kulturpolitik som den som fördes under 1970-talet. 

Den utveckling som kan ske måste i största utsträckning åstadkommas 

genom omprioriteringar. Strävan måste dock vara att inom kulturområdet. 

lika väl som inom utbildningen eller det sociala området, skapa sådana 

basresurser att människor oberoende av bostadsort, uppväxtmiljö och 

erfarenhetsbakgrund får goda möjligheter att ta del i kulturlivet. 

Det statsfinansiella läget har lett till att ett antal kulturinstitutioner har 

blivit mer benägna att söka kompletterande medel hos näringslivet. 
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Inom vissa områden, exempelvis industriminnesvården och kultur i 

arbetslivet, kan det vara motiverat att företagen stöder eller helt svarar för 

kulturverksamheten. Inom andra delar av kulturområdet får vi inte under

skatta riskerna för att näringslivsbidrag kan snedvrida kulturinstitutioner

nas verksamhet. t. ex. genom att tillfälliga evenemang gynnas på bekost

nad av basarbetet. Det får naturligtvis inte heller' bli så att näringslivet av 

kortsiktiga intressen engagerar sig i uppbyggnaden av verksamheter där 

förutsättningen är att staten - om näringslivet drar sig ur sitt engagemang 

- då skulle ta över ansvaret. 

Det kan vara naturligt att näringslivet eller andra sponsorer går in i och 

medverkar i olika projekt. Det är emellertid viktigt att staten och kommu

nerna behåller ansvaret för kulturens "basresurser" så att institutionerna 

kan agera självständigt gentemot intressen utifrån. Det ::r för att stärka 

kulturinstitutionernas självständighet som årets budgetförslag innehåller 

både omfattande reformer och väsentliga modifieringar vad gäller tillämp

ningen av huvudförslaget. 
Ibland påstås det att 1974 års kulturpolitiska riktlinjer har förlorat sin 

giltighet i 1980-talets ekonomiska klimat. Jag defar inte denna uppfattning. 
Strävandena att åstadkomma de förändringar som målformuleringarna ger 

uttryck för är lika angelägna i ekonomiskt kärva tider. Däremot kan det 
vara motiverat att - inom den ram som de kulturpolitiska målen anger -

precisera vilka insatser som bör ges förtur i ett läge då resurserna är 

begränsade. Under de närmaste åren bör strävandena framför allt inriktas 

på att i den nya mediesituationen slå vakt om mediernas kulturpolitiska 

roll, att stimulera kulturen i skolan, föreningslivet och på arbetsplatserna 

samt att bygga ut kulturverksamheten i underförsörjda regioner. 

3. Grundskolan 

Jag vill inledningsvis understryka att den svenska skolan generellt sett 

håller en hög kvalitet också mätt med internationella mått. Fler elever lär 

sig mer än någonsin fön-. Skolan har goda lärare som utför ett ambitiöst 

arbete. Arbetssätt och metodik är väl utvecklade. Det är inte utan skäl som 

Sverige under en stor del av efterkrigstiden tjänat som ett föredöme på 

skolområdet för många andra europeiska länder. 

Att den generella bilden av svensk skola är positiv innebär inte att det 

inte i vissa avseenden finns problem och brister. Många elever lämnar 

grundskolan efter att ha avbrutit skolgången i förtid eller utan att ha 

deltagit i undervisning i läroplanens alla ämnen. Även om flertalet elever 

lämnar skolan med goda kunskaper i de flesta avseenden finns det områ

den där de har brister i sina kunskaper. Ett grundläggande medborgerligt 

krav på skolan måste vara att alla elever uppnår vissa grundläggande mål. 
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Detta förutsätter enligt min mening att samhället utanför skolan har en 

realistisk syn på skolans möjligheter. så att skolan inte ges vidare uppgifter 

eller omfattas av större förväntningar än den kan klara. 

Som exempel på orealistiska förväntningar vill jag nämna de många nya 

uppgifter som undervisningen i svenska fått sig ålagd i de senaste läropla

nerna. Den viktiga funktion skolan har att intressera eleverna för litteratur 

och ge dem goda läsvanor har till följd av detta i många fall kommit att få 

för litet utrymme. Därtill kommer att den tid som står till svenskämnets 

disposition har minskats. Mot bakgrund av att 1980 års läroplan för grund

skolan (Lgr80) ännu inte gällt mer än ett drygt läsår är jag inte beredd att 

f. n. föreslå några ändringar i kursplaner eller i timfördelningen mellan 

olika ämnen. I samband med läroplansöversyner i framtiden bör dock 

svenskämnets situation uppmärksammas. Redan nu är det angeläget att 

lokalt inom skolväsendet vidta de åtgärder som är möjliga inom ramen för 

den gällande läroplanen. Till de viktigaste hör att varje enskild lärare i sin 

planering inför läsåret gör klart för sig vad som är ''basen" inom resp. 

ämne och ger denna bas tillräckligt utrymme. 

En sådan inriktning mot en ökad betoning av baskunskaper och basfär

digheter har ett starkt stöd i Lgr80. För att denna inriktning skall få full 

genomslagskraft är det väsentligt att den följs upp i de delar av läroplanen 

som består av kommentarmaterial och lokala arbetsplaner. Jag har erfarit 

att skolöverstyrelsen (SÖ) under år 1984 kommer att publicera ett kom

mentarmaterial om läsning och litteraturundervisning i skolan. Jag räknar 

med att detta material kommer att ge en god grund för att åstadkomma en 

höjd kvalitet i ämnet svenska. bl. a. genom att kunna ligga till grund för 

aktiviteter inom ramen för det lokala utvecklingsarbetet. 

Kvalitetskravet måste ställas högt också när det gäller den del av inne

hållet i skolans verksamhet som fastställs lokalt. Den-ökade lokala friheten 

att utforma grundskolans innehåll beträffande t. ex. tillvalsämnen och fria 

aktiviteter bör inte användas till att erbjuda eleverna valalternativ som är 

utformade så, eller presenteras på ett sådant sätt, att deras huvudsakliga 

lockelse för eleverna är att de uppfattas som lätta och mindre arbetskrä

vande. Tillvalsämnen som fastställs lokalt måste enligt min mening utfor

mas så att de kräver samma arbetsinsats som de traditionella tillvalsämne

na, även när de har en praktisk inriktning. När det gäller fria aktiviteter vill 

jag understryka att Lgr 80 innebär en stark betoning av samspelet mellan 

dessa och den ämnesbundna undervisningen. 

Lgr80:s målsättning att tillvalsämnen skall utformas så att de kan för

väntas få en könsmässigtjämn rekrytering har enligt min mening i vissa fall 

kommit att få en alltför snäv tolkning. Det finns därför anledning att betona 

att jämställdhets målet måste ses i ett längre tidsperspektiv än från ett läsår 

till ett annat. Syftet att t. ex. få fler flickor att intressera sig för ett tillvals

ämne som teknik kan ju inte uppnås genom att undervisning inte alls 

anordnas i detta tillvalsämne på den grunden att det i huvudsak lockar 
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pojkar. I stället bör positiva metoder såsom information och aktiv studie

vägledning användas. Det bör härvid vara möjligt att hämta erfarenheter 

från de projekt inriktade på flickors teknikintresse som bedrivs inom 

ramen för regeringens industrikampanj. 

Ett annat område som sammanhänger med kvaliteten i skolan gäller 

kulturens ställning i undervisning m. m. Under kulturavsnittet kommer jag 

att presentera vissa åtgärder för att stärka den roll som kultur bör spela i 

skolan. Denna satsning på kulturen i skolan får dock inte bara bli en fråga 

om att tillföra extra resurser. Risken finns då att kulturen ses som en 

avgränsad verksamhet i skolan. riktad till vissa elever med speciella intres

sen. Kulturarbetet i skolan får inte bli något vid sidan av den vanliga 

verksamheten. utan måste bli ett normalt inslag i undervisningen. Redan i 

dag har skolan stora möjligheter som kan utnyttjas i detta syfte. Det gäller 

de ordinarie ämnena där t. ex. en satsning på att stärka litteraturens roll 

inom ämnet svenska självfallet är en viktig kultursatsning. Den inriktning 

som ämnet .bild fått i Lgr80 ger detta ämne en viktig kulturroll i skolan. 

Genom att musikundervisningen fr. o. m. läsåret 1982/83 kan bedrivas i 

mindre grupper kan också kvaliteten i detta ämne höjas. 

En viktig roll för kulturen i skolan kan självfallet också de delar av 

läroplanen spela som fastställs lokalt. Det gäller tillvalsämnena, där t. ex. 

alternativ som bygger på sång och musik på många håll säkert skulle kunna 

vara ett sätt att tillgodose det kraftigt ökade intresse för musik som f. n. 

finns. ett intresse som bl. a. kommit till uttryck i förslag från ett antal 

kommuner om inrättande av särskilda musikklasser. Fria aktiviteter kan 

vidare ge utrymme för en nära samverkan mellan skolan och det lokala 

kulturlivet. Att låta den kommunala musikskolan bli en del av skolans 

ordinarie verksamhet inom t. ex. samlad skoldag kan också vara ett sätt att 

garantera musikskolan elevunderlag även i tider av ekonomisk åtstramning 

i kommunerna, samtidigt som alla elever på det sättet kan nås av verksam

heten. 

Kvalitet i skolan får inte bli något som gäller bara vissa elever. Alla 

elever måste ha rätt att få en god utbildning. Lösningen för de elever som 

har det svårast i skolan kan därför aldrig få bli att de skiljs ut från skolan 

och lämnas utan hjälp. Skolan måste till det yttersta anstränga sig att hålla 

kvar också de elever som starkast söker bryta sig loss genom skolk m. m. 

Detta ställer stora krav på alla inblandade parter i skolan. inte minst på 

lärarna. 

Den s.k. utslaRningsgruppen inom utbildningsdepartementet, som jag 

tillsatte i november 1982 med uppdrag att kartlägga utslagningen i grund

skolan, lämnade i början av november 1983 sitt betänkande (SOU 1983: 63) 

Utslagningen i grundskolan. Gruppen konstaterar all det är mycket svårt. 

om ens möjligt, att åstadkomma en bestämd definition av vad "utslagning" 

i grundskolan egentligen är för något. En elev kan lämna grundskolan med 

ett fullständigt betyg och med kompetens att söka vidare till gymnasiesko-
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Jan, men med kunskaper som inte alls motsvarar läroplanens krav. En 

annan elev kan sakna betyg i ämnet idrott men ha högsta betyg i alla övriga 

ämnen, vilket innebär att han har en formellt ofullständig grundskoleut

bildning. 

Mot denna bakgrund måste man enligt min mening vara försiktig med 

alltför snabba slutsatser om utslagningen i grundskolan. Till skillnad från 

vad som kom att bli den allmänna uppfattningen under den debatt som 

fördes förra hösten visar utslagningsgruppens rapport att den "utslagning" 

som tar sig uttryck i form av skolgångsbefrielse. anpassad studiegång och 

särskild undervisning inte ökat under senare år. Utslagningen i grundsko

lan är således inte ett kvantitativt problem i betydelsen att en allt större del 

av eleverna i grundskolan skulle "slås ut". Vad som däremot enligt min 

mening måste uppmärksammas är det kvalitativa problem som består i att 

skillnaderna mellan olika kommuner och skolor är mycket stora när det 

gäller förekomsten av olika åtgärder. Exempelvis redovisas i en stick

provsundersökning att 20 procent av rektorsområden med högstadium inte 

har en enda elev med anpassad studiegång. medan 5 procent av rcktorsom

rådcna har en frekvens av mer än 10 procent elever med sådan studiegång. 

Gruppen har i sin analys av dessa skillnader inte funnit att de kan förklaras 

med de närmast till hands liggande omständigheterna såsom skillnader i 

social miljö runt skolorna eller i elevernas sociala bakgrund. 

Jag menar att en av de viktigaste uppgifterna på skolområdet under de 

närmaste åren måste vara att undersöka orsakerna till att elever lämnar 

grundskolan med ofullständig utbildning och därvid inte minst att försöka 

analysera de skillnader som finns mellan olika skolor. För att lägga en 

grund för en debatt i denna fråga och för att få en bred belysning av det 

material som utslagningsgruppen tagit fram har gruppens rapport sänts ut 

till alla skolstyrelser och rektorsområden i grundskolan med möjlighet för 

dem att inkomma med synpunkter till i mitten av april 1984. Jag kommer 

därefter att ta ställning till den fortsatta beredningen av dessa frågor. 

Jag vill dock redan nu understryka vad som sägs i Lgr80 om att under

visningen måste utformas så att alla elever kan uppleva den som stimule

rande. Detta innebär bl. a. att undervisningen inte får utformas så abstrakt 

att vissa elever inte upplever den som meningsfull. Skolan måste med 

nödvändighet ha en omfattande teoretisk undervisning. Även teoretiskt 

stoff kan dock i stor utsträckning förmedlas till eleverna på ett konkret sätt 

med hjälp av praktiska tillämpningar. En sådan inriktning står enligt min 

mening inte i strid med kravet på kvalitet i undervisningen. utan kan 

tvärtom medverka till att hos många elever, som i dag lämnar grundskolan 

med dåliga kunskaper, skapa en bättre motivation och därmed minska 

utslagningen. En inriktning mot ökad praktisk tillämpning av teoretiska 

kunskaper kan också för de elever som i och för sig klarar en renodlat 

teoretisk undervisning innebära en breddning av perspektiv och ett befäs

tande av kunskaper. 
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Ambitionen att få också elever som är svagt motiverade att uppleva 

skolan som meningsfull understryker behovet av att fördjupa kontakterna 

mellan skola och arbetsliv. Att skolan knyts närmare arbetslivet, genom 

praktisk arbetslivsorientering och arbetslivsanknutna inslag i undervis

ningen, kan vara en åtgärd som förebygger vantrivsel hos eleverna, något 

som i sin förlängning ofta leder till utslagning från skolan i form av anpas

sad studiegång eller skolk. 

Utslagningsgruppens rapport ger anledning för mig att ånyo betona vad 

jag sade i 1983 års budgetproposition om fördelning och användning av 

skolans resurser. Gruppens konstaterande att det redan på lågstadiet är 

möjligt att identifiera flertalet av de elever som blir "utslagna" på högsta

diet understryker således enligt min mening ytterligare de krav som måste 

ställas på en behovsinriktad användning av resurserna. Vissa rapporter 

från bl. a. SÖ tyder på att det generellt sett fortfarande finns betydande 

brister när det gäller att uppnå tillräcklig grad av behovsinriktning vid 

resursfördelningen. Rapporter från enskilda län visar dock att många skol

styrelser målmedvetet arbetar för att leva upp till kraven på att resurserna 

skall fördelas behovsinriktat. SÖ och Svenska kommunförbundet har till

sammans utarbetat ett informationsmaterial om resursanvändning i grund

skolan som riktar sig till ledamöter i skolstyrelser och länsskolnämnder. 
Avsikten med detta material är att stärka skolstyrelsernas och länsskol

nämndcrnas möjligheter att ta ett reellt ansvar för skolans utveckling. 

Att skolstyrelsen fördelar resurser efter behov till skolor och rektorsom

råden är emellertid inte tillräckligt. Samma medvetna strävan att de största 

resurserna skall nå de klasser och elever som har de största behoven måste 

prägla också användningen av resurserna inom varje enskild skola. Jag 

räknar med att den debatt, som jag hoppas skall bli resultatet av utslag

ningsgruppens rapport. skall leda till att ökad uppmärksamhet ägnas dessa 

frågor också lokalt inom skolväsendet. 

Antalet elever i grundskolan kommer att fortsätta att minska kraftigt 

åtminstone fram till första hälften av 1990-talet. Denna förändring av 

elevunderlaget kommer att få konsekvenser för grundskolan i olika av

seenden. Underlaget för lärares tjänstgöring kommer att minska i huvud

sak proportionellt med minskningen i elevunderlaget. Behovet av lärar

tjänster kan för landet som helhet väntas sjunka i betydande omfattning. 

Det minskade antalet elever kommer sannolikt att leda till nedläggning av 

skolor. Särskilda svårigheter kommer i detta läge skolorganisationen i 

glesbygdsområden att utsättas för. 

Vad gäller lärarsysselsättningen kan man enligt min bedömning räkna 

med att en stor del av det minskade lärarbehovet kan mötas genom s. k. 

naturlig avgång, dvs. pensioneringar m. m. Även om man för landet som 

helhet kan räkna med att gruppen nu tjänstgörande behöriga lärare inte 

totalt sett behöver drabbas särskilt hårt av en minskad organisation, får 
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man emellertid inte bortse från att det i vissa län och kommuner kan 
' 

uppkomma en övertalighet. 

Jag utgår från att de lokala skolmyndigheterna. länsskolnämndema och 

SÖ följer utvecklingen i fråga om elevantalet_ uppmärksamt och vidtar d.:: 

planeringsåtgärder som fordras. Jag räknar med att SÖ i de närmaste årens 

långtidsbedömningar skall presentera mer detaljerat underlag för en pröv~ 

ning av hithörande frågor avseende hela ungdomsskolan. 

4. Gymnasieskolan m. m. 

Nära nog hela ungdomsgruppen fortsätter idag. direkt efter grundskolan 

eller efter en tids uppehåll, sina studier i gymnasieskolan. Gymnasieskolan 

måste därför anpassas till alla ungdomars behov_ och förutsättningar. Det 

gäller i fråga om både innehåll. organisation och arbetssätt. Gymnasiesko

lan har härmed en vidare uppgift än att enbart förbereda för högskolan eller 

yrkeslivet. Den måste också bygga vidare på och fördjupa de grundläggan

de kunskaper och färdigheter eleverna förvärvat i grundskolan. De all

männa kunskapsrnål som statsrådet Göransson diskuterat beträffande 

grundskolan gäller i lika hög grad gymnasieskolan. Att förbereda eleverna 

för ett samhälls-, kultur- och arbetsliv där alla kan ta aktiv del är här en 

viktig uppgift. Gymnasieskolan måste därmed ge_ både allmänbildning. 

gedigna yrkeskunskaper och god förberedelse för högre utbildning. 

Utbildningsområdet har övertagit det samlade ansvaret för ungdomar 

upp till 18 år. Enligt min bedömning kommer flertalet ungdomar under 18 

år även i fortsättningen att vara hänvisade till antingen gymnasieutbildning 

eller olika åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar. Gymnasiesko

lans dimensionering kommer därmed direkt att påverka omfattni_ngen av 

åtgärder inom uppföljningsansvaret. Jag vill erinra om vad jag framhöll i 

budgetpropositionen 1983, nämligen att målet för uppföljningsansvaret 

skall vara att så snart det finns möjlighet erbjuda ungdomarna reguljär 

utbildning eller stadigvarande arbete. 

De olika insatserna för ungdomarna under 18 år har alltså ett tydligt 

planeringsmässigt samband. Gymnasieskolan och uppföljningsansvaret 

kan liknas vid kommunicerande kärl och måste därför bedömas gemen

samt. Mina förslag i det följande om förändringar av intagningssystemet 

och om dimensionering av gymnasieskolan och uppföljningsåtgärderna 

utgår ifrån en sådan helhetsbedömning av insatserna för ungdomar under 

18 år. De mer långsiktiga förändringar av innehåll. organisation och arbets

sätt som krävs för att skapa en gymnasieskola för alla kommer att vara 

huvudinslag i den kommande reformeringen av gymnasieskolan. 
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4.1. Reformering av gymnasieskolan 

Kravet på en grun~läggande gymnasial utbildning för en första anställ

ning har ökat kraftigt ~edan mitten av 1960-talet, då ca hälften av en årskull 

16-åringar kunde gå från grundskolan direkt ut i arbetslivet utan vidare 

utbildning. Gymnasial utbildning är därmed i realiteten en förutsättning för 

att ungdomarna skall få fotfäste på arbetsmarknaden. Att kunna erbjuda 

alla ungdomar i en årskull 16-åringar en meningsfull gymnasial utbildning 

blir ett krav som utbildnings väsendet måste kunna leva upp till. 

Gymnasieskolan blir på detta sätt en väsentlig första utbildningsetapp i 

ett system för återkommande utbildning. Detta innebär att den måste 

kunna fylla den dubbla funktionen att htlde ge en grund för en första 

anställning liksom en fördjupad allmänbildning och utgöra den platiform på 

vilken fortsatta studier, yrkesinriktade eller teoretiska, kan bygga. 

Värdet av en hög kunskapsnivå och en gemensam referensram för alla 

kan inte överskattas. En gemensam kunskapsbas är en förutsättning för 

förståelse för andras situation och därmed för tolerans och solidaritet. Den 

breddar också möjligheterna för alla att delta i demokratiska beslutspro

ccsser och påverka samhällets utveckling i stort. Reformeringen av gym

nasieskolan skall bygga vidare på denna grundläggande skolpolitiska mål

sättning. 

Gymnasieutredningen avlämnade i december 1981 sitt huvudbetänkande 

(SOU 1981: 96) En reformerad gymnasieskola, vilket har rcmissbehand

lats. Jag avser att under vfiren 1984 återkomma till regeringen med förslag 

till en proposition om reformering av gymnasieskolan. 

I nämnda proposition kommer jag endast att ta upp större och mt:r 

principiella frågor i gymnasieutredningens betänkande. Jag avser att före-

. slå att en försöksl'erksamhet påbörjas med målet att ge ett förbättrat och i 

skolan förankrat beslutsunderlag för kommande ställningstaganden i vikti

ga principiella frågor. Vissa angelägna förändringar av gymnasieskolan bör 

dock kunna genomföras utan försöks verksamhet. Jag kommer i propositio

nen att föreslå vissa sådana förändringar, i flertalet fall av sådan karaktär 

att principbeslut behöver följas upp med 11t1·eckli11gsarhcte som närmare 

skall precisera vilka regel förändringar m. m. som kan komma att behövas. 

I propositionen kommer jag att föreslå att försöksverksamhet och ut

vecklingsarbcte skall bedrivas under minst en femårsperiod med början 

läsåret 1984/85. Efter hand som detta arbete ger resultat avser jag att 

återkomma till regeringen med ytterligare förslag. 

Jag vill nu ta upp vissa aktuella frågor som har samband med principer 

för den fortsatta reformeringen av gymnasieskolan. 

Som ett första steg i att vidareutveckla gymnasieutredningens förslag om 

fördjupningsstudier föreslår jag nu en ompriirning al' .\~\·stcml!t med .1jiih·

st11dietimmar - eller vad som vanligtvis kallas "lärarlösa lektioner". 

Detta system har utsatts för hård kritik. Enligt en rapport från SÖ befarar 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 17 

man t. o. m. att organiserat självständigt arbete, något som läroplanen 

förespråkar. har minskat jämfört med tidigare år. då bl. a. betingsläsning 

och specialarbete var reguljära inslag. Jag anser en sådan utveckling syn

nerligen olycklig. I propositionen om reformering av gymnasieskolan avser 

jag därför att återkomma med förslag om hur självständigt arbete i gymna

sieskolan i framtiden bör organiseras som lärarledd verksamhet för att ge 

eleverna fördjupade och bättre kunskaper. Vad som bör göras omedelbart i 

fråga om självstudietimmarna är enligt min mening följande. 

Skolorna har enligt SÖ:s undersökning genom omfördelning av resurser 

endast använt i genomsnitt två av fem självstudictimmar. Efter förslag av 

regeringen i den ekonomisk-politiska propositionen har riksdagen beslutat 

(prop. 1983/84:40. UbU 7. rskr 91) att 40 milj. kr. av den besparing som 

gjorts avseende gymnasieskolan får användas vid en omprövning av syste

met med självstudier. Därigenom kan de resterande två av de ursprungliga 

fem självstudietimmarna tas bort ur timplanerna. Något tvång att använda 

förstärkningsresursen till att avskaffa samtliga självstudietimmar bör dock 
inte införas. Förstärkningsresursens fördelning bör som tidigare avgöras 

lokalt utifrån syftet att ge stöd och hjälp åt de elever som har störst behov. 

Om man sålunda lokalt bedömer att förstärkningsresursen behöver använ

das för andra åtgärder och man har funnit en bra form för självstudietim

mar. bör sådana få anordnas upp till högst 3 veckotimmar på de tre- och 

fyraåriga linjerna. På de tvååriga linjerna bör självstudietimmarna dock 

helt avskaffas. 
Enligt min mening intar svenskämnet en särställning i utbildningssyste

met. Jag tänker här på ämnets avgörande betydelse för elevernas språk

och personlighetsutveckling och förmåga att delta· i ett demokratiskt ar

betsliv samt i samhälls- och kulturlivet i övrigt. För elever med särskilt 

behov av stöd och stimulans kan en tvåårig studiegång i ämnet tillsammans 

med en yrkesundervisning innebära att de övervinner den känsla av otill

räcklighet de nu ofta har med sig från grundskolan. Till frågan om särskilt 

stöd för dessa elever återkommer jag längre fram. 

De kulturpolitiska målen gäller självfallet för dessa elever på samma sätt 

som för gymnasieskolans övriga. Även här bör man med svenskämnet som 

bas kunna vidga elevernas möjlighet att göra sitt kulturval. forma sina 

värderingar och utveckla sin personlighet. 

I anslutning härtill föreslår jag nu att elever på de yrkesinriktade linjer, 

som i dag inte har svenska i årskurs 2, får detta i stället för något av de 

tillvalsämncn (vanligen engelska) som i dag erbjuds i denna årskurs. Jag 

ser förslaget om två års obligatorisk svenska på alla linjer som ett steg på 

väg mot en gymnasieskola där alla elever ges en gedigen både teoretisk och 

praktisk grund. Jag kommer i det följande att utveckla hur denna föränd

ring skall genomföras. 

Vad gäller den estetisk-praktiska sektorn har SÖ på uppdrag av regering

en framlagt förslag till linjer inom områdena bild. dans, musik, slöjd och 

:! Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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teater. Jag kommer i det följande att föreslå att försök med sådana estetisk

praktiska linjer får starta fr. o. m; nästa läsår. Detta utgör enligt min upp

fattning ett viktigt inslag i strävandena att skapa bättre förutsättningar 

inom gymnasieskolan för specialiseringar med hänsyn till elevernas intres

sen. 

4.2. Företräde för ungdomar under 18 år vid intagning till gymna
sieskolan 

Gymnasieskolan har under senare år genomgått en kraftig utbyggnad för 

att möta de ökande ungdomskullarna. Trots denna utbyggnad har antalet 

sökande som inte kunnat beredas plats ökat under de senaste åren. Enligt 

min mening är det oacceptabelt att många ungdomar under 18 år ställs utan 

gyrirnasial utbildning trots att antalet gymnasieplatser ökat så att alla 

ungdomar borde få en gymnasieplats. Förklaringen är att antalet sökande 

som är 18 år och äldre har ökat och att dessa sökande konkurrerar ut ett 

antal 16-17-åringar. 

Som jag tidigare framhållit har skolan nu ansvaret för att bereda samtliga 

ungdomar under 18 år antingen utbildning eller arbete. Jag anser mot 

denna bakgrund att bestiimmclserna för intagningen till gymnasieskolan 

bör förändras så att sökande under 18 år ges företräde vid intagning till 

direkt grundskoleanknutna studievägar. Samtidigt bör i fortsättningen den 

som redan har en minst tvåårig gymnasial utbildning inte utan särskilda 

skäl få plats på ytterligare en sådan utbildning. För att intagningsnämn

derna och inte minst ungdomarna skall ges möjlighet att planera utifrån 

dessa nya förutsättningar bör dock dessa ändringar genomföras först inför 

intagningen till gymnasieskolan läsåret 1985/86. Jag utgår emellertid ifrån 

att intagningsnämnderna redan vid intagningen inför läsåret 1984/85 inom 

ramen för den fria kvoten beaktar de yngsta sökandes särskilda behov av 

utbildning. Jag har också erfarit all så redan sker i flera kommuner. 

Jag förutsätter att dessa åtgärder skall innebära att alla sökande under 18 

år, som så önskar, skall beredas plats i gymnasieskolan. 

4.3. Dimensionering av grundskoleanknutna studievägar i gymna
sieskolan läsåret 1984/85 

För den grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan innebär mitt di

mensioncringsförslag att ambitionsnivån . för läsåret 1984/85 höjs från i 

budgetpropositionen 1983 angivna I 08,7 % till 110,0% av antalet 16-åring

ar. Härigenom uppnås den högsta dimensioneringsnivån hittills inom ra

men för den ordinarie planeringen av gymnasieskolan. 

För innevarande år har, bl. a. med stöd av arbetsmarknadsbemyndigan

dct. efter hand ytterligare ett stort antal platser fördelats inom främst vissa 

yrkesinriktade sektorer av gymnasieskolan. Dessa tilläggsbeslut har givit 
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annars arbetslösa ungdomar möjlighet till gymnasial uthildning. Samtidigt 

som detta varit av stort värde har det inneburit planeringssvårigheter. 

Vårterminens arbete i årskurs 9 har försvårats och kommunerna har belas

tats med extra arbete till följd av förändrade förutsättningar för intagning

en. 

Det är min förhoppning att en ökad stabilitet i gymnasieplaneringen skall 

kunna uppnås de närmaste åren. Jag vill här anmäla att jag av planerings

skäl har låtit offentliggöra mitt förslag till riktlinjer för dimensionering av 

gymnasieskolan läsåret 1984/85 redan i november 1983. Detta preliminära 

besked om en höjd ambitionsnivå ger alla som berörs av planeringsproces

sen en plattform för en säkrare planering av gymnasieskolan. 

Jag anser likväl att det behövs ett bemyndigande att medge att totalra

men för elevplatser i gymnasieskolan utökas även för budgetåret 1984/85 

om arbetsmarknadsskäl så påkallar. Den föreslagna nivån på 110.0% till

sammans med möjligheten att inom ramen för den fria kvoten beakta 

situationen för sökande under 18 år bör dock innebära att bemyndigandet 

inte behöver utnyttjas i samma mån som för innevarande budgetår. 

lnte minst mot bakgrund av de satsningar som gjorts de senaste åren ser 

jag det som naturligt att hålla utbildningskapaciteten uppe inom vissa 

investeringskrävande sektorer. Jag vill här erinra om att SÖ i sin anslags

framställning bedömt att arbetsmarknaden för ungdomar från de teknisk

naturvetenskapliga och teknisk-industriella utbildningarna samt jord-, 

skogs- och trädgårdssektorn är förhållandevis god. 

4.4. Lärlingsutbildning 

Med utgången av innevarande budgetår avslutas försöksverksamheten 

med gymnasial lärlingsutbildning som påbörjades 1980. SÖ har· på rege

ringens uppdrag utvärderat försöksverksamheten. Det är enligt min me

ning angeläget att nu samlat la ställning till lärlingsutbildningens framtida 

inriktning. Jag anser i likhet med SÖ att lärlingsutbildning kan vara ett 

värdefullt komplement till gymnasieskolans ordinarie utbud av studievä

gar. Det gäller främst vissa mindre frekventa yrken bl. a. inom hantverks

området. På orter där det inte finns underlag för vissa studievägar kan 

också lärlingsutbildningen bidra till att ge ungdomar. som annars inte 

skulle ha sökt till gymnasieskolan. möjlighet till en yrkesutbildning. För 

vissa ungdomar kan av bl. a. sociala skäl en lärlingsplats vara ett Himpligt 

alternativ. 

Jag föreslår mot denna bakgrund att lärlingsutbildningen fr. o. m. näst

kommande budgetår blir ett reguljärt inslag i utbudet av gymnasieutbild

ning. Jag anser det angeläget att i samband härmed också föreslå vissa 

förändringar i lärlingsuthildningen i syfte att förstärka dess kvalitet och 

åstadkomma en klar ansvarsfördelning mellan skola och företag. 

Gymnasial lärlingsutbildning bör i fortsättningen endast utgöras av nu-
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varande grundutbildning. Färdigutbildningen bör således enligt min upp

fattning anordnas fristående i förhållande till gymnasieskolan. Det innebär 

att statsbidraget till färdigutbildning bör slopas. Denna betoning av grund

utbildningen står i överensstämmelse med vad jag tidigare framhållit om 

vikten av att i första hand ge ungdomar under 18 år en grundläggande 

yrkesutbildning. 

En lärlingsutbildning som ingår i gymnasieskolan som en reguljär utbild

ning måste uppfylla vissa krav med avseende på kvalitet och innehåll. För 

att ge eleverna möjlighet till en bredare utbildning av hög kvalitet kommer 

jag att föreslå·att ramkursplaner med allmänna utbildningsinslag införs för 

den gymnasiala lärlingsutbildningen. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen nyligen bifallit regering

ens förslag i den s. k. sysselsättningspropositionen om en utökad lärlings

utbildning. När erfarenheter vunnits av lärlingsutbildningen i den förändra

de form som jag nu föreslår, får vidare överväganden göras om lärlingsut

bildningens utformning och dimensionering. 

4.5. Ungdomsuppföljningen 

Jag har redan i det föregående berört att riksdag och regering i och med 

det delvis nya system för uppföljningsansvaret. som trädde i kraft den I juli 

1983, befäst åldersgränsen 18 år för skolans ansvarsområde och åtgärder 

förbundna därmed. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av bered

skapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag skall 

inte längre kunna komma ifråga för ungdomar under 18 år. Den I januari 

1983 slopades också möjligheten för ungdomar under 18 år att få kontant 

arbetsmarknadsstöd. Arbetsförmedlingens roll i uppföljningsarbetet skall i 

fortsättningen huvudsakligen begränsas till platsförmedling. Samtidigt har. 

som jag nyss berört, gymnasieskolans kapacitet utökats. 

För innevarande budgetår har i budgetpropositionen anvisats 266 milj. 

kr. under det nya anslaget Bidrag till åtgärder inom kommunernas upp

följningsansvar för ungdomar under 18 år m. m. Ytterligare 150 milj. kr. 

har tilldelats under hösten 1983. Av hittills redovisade erfarenheter fram

går det att uppföljningsåtgärderna bidragit till att avsevärt minska arbets

lösheten för åldersgruppen under 18 år. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens 

statistik var i oktober 1983 antalet arbetslösa 16- och 17-åringar ca 3500, 

jämfört med 6400 vid samma tid året dessförinnan. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag medel för uppföljningsåtgärder mot

svarande 16 000 16-17-åringar, vilket är samma antal ungdomar som utgjor

de min beräkningsgrund i budgetpropositionen 1983. Samtidigt vill jag, i 

likhet med vad som gäller för innevarande budgetår. framhålla att det 

angivna antalet ungdomsplatser är en preliminär beräkningsgrund som 

under budgetåret kan komma att justeras i förhållande till det verkliga 

behovet. Medel för ungdomsplatser bör ställas till förfogande så att alla 
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ungdomar under 18 år som inte har arbete eller utbildning kan erbjudas en 

ungdomsplats. Jag vill dock stryka under att mina förslag i det föregående 

avseende gymnasieskolan bör få till följd att en större andel ungdomar 

under 18 år än hittills kommer att kunna tas in i gymnasieskolan. Detta bör 

i sin tur resultera i att färre ungdomar än i år kommer att vara i behov av 

uppföljningsåtgärder. 

4.6. Studiestöd åt gymnasiestuderande m. m. 

I likhet med urvalsreglerna är studiestödets utformning en fråga av stor 

betydelse för olika ungdomars möjligheter att få tillgång till gymnasial 

utbildning. Tillgängliga uppgifter visar att ungdomar från de lägre social

grupperna i mindre utsträckning går vidare till gymnasieskolan över huvud 

taget. Särskilt gäller det de tre- och fyraåriga linjerna. Detta får konsekven

ser även för rekryteringen till högskolan. För att motverka en sådan social 

snedrekrytering och för att allmänt sprida de faktiska möjligheterna till 
utbildning bättre är det enligt min mening angeläget att göra vissa ompriori

teringar inom studiehjälpen. 

Ett av målen för utbildningspolitiken är att hindren för en jämn social 

rekrytering till alla former av frivillig utbilding i så stor utsträckning som 

möjligt skall undanröjas. För det studiesociala stödet är detta en primär 

uppgift. Det är till i första hand just för att de som inte har egna tillgångar 

och inte kan få hjälp från föräldrar eller andra ändå skall ha möjlighet att 

bedriva studier. 

Tre av stödformerna inom studiehjälpen prövas mot den studerandes 

egen och föräldrarnas ekonomi. nämligen det behovsprövade tillägget. det 

inkomstprövade tillägget samt återbetalningspliktiga studiemedel. Då det 

gäller de två formerna av tilläggsbidrag har utvecklingen inneburit en 

markant nedgång av antalet elever som kunnat få sådana bidrag. trots att 

antalet studiehjälpsberättigade under perioden har ökat. Sedan mitten av 

1960-talet har andelen som kunnat få dessa tillägg sjunkit från över 30 

procent till mindre än 4 procent. 

År 1979 beslutade riksdagen om nya regler för återbetalningspliktiga 

studiemedel. Genom detta beslut underlättades möjligheterna för 18-

19-åringar som har flyttat från föräldrahemmet att få sådana medel. Detta 

har lett till en kraftig ökning av antalet elever som söker och får återbetal

ningspliktiga studiemedel. Undersökningar visar, att en stor andel av de 

18-19-åringar som får studiemedel på grundval av att de skaffat en egen 

bostad ("brutit med föräldraekonomin") kommer från relativt välbärgade 

hem. Detta hänger antagligen samman med att rädslan för skuldsättning för 

studier är minst i de grupper som har en relativt stabil ekonomisk bak

grund. 
En sedan länge fastlagd utgångspunkt för det studiesociala stödet är 

dock att skuldsättning bör undvikas för studier på gymnasial nivå. Därtill 
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kommer att gällande lagstiftning ålägger föräldrarna ett försörjningsansvar 

för barnen under deras studietid. Mot denna bakgrund har riksdagen i 

huvudsaklig överensstämmelse med förslag i den ekonomisk-politiska pro

positionen (1983/84: 40) beslutat (SfU 11. rskr 86) att kraftigt inskränka 

möjligheterna för 18-19-åringar att få återbetalningspliktiga studiemedel 

utan prövning mot föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Härigenom be

räknas statens utgifter minska med ca 100 milj. kr. årligen. Av detta belopp 

bör. som jag anförde i samma proposition. ca 50 milj. kr. användas för att 

öka selektiviteten i studiehjälpssystemet. 

Mera översiktligt innebär mina förslag att medel som enligt hittills gäl

lande regler skulle ha använts som återbetalningspliktiga studiemedel för 

att finansiera att barn i familjer med god ekonomi kan flytta hemifrån 

används för att förstärka bidragen till barn från familjer med sämre ekono

mi. Denna åtgärd står enligt min mening i god överensstämmelse med de 

ursprungliga och grundläggande syftena med det studieso<.:iala stödet och 

är naturligtvis särskilt motiverad i den nu rådande besvärliga ekonomiska 

situationen. 

Jag avser att återkomma till dessa frågor i förslag till en särskild proposi

tion våren 1984. 

5. Gymnasieskola - högskola 

Det finns många skäl som talar för att planering och dimensionering av 

utbildningar som bygger på linjer eller motsvarande utbildning i gymnasie

skolan i större utsträckning bör ske utifrån ett helhctsperspektiv. Detta 

gäller i första hand högre specialkurser i gymnasieskolan o<.:h grundläggan

de högskoleutbildning. 

5.1. Ungdomspuckeln och satsningen på högre specialkurser m. m. 

1980-talets första år har präglats av att de stora årskullarna födda 1964-

67 har passerat eller påbörjat gymnasieskolan. Ett stort antal olika åtgärder 

har. som jag förut berört, vidtagits för att kunna ta emot dessa ungdomar i 

gymnasieskolan. Det har också lyckats att erbjuda de flesta någon form av 

gymnasial utbildning. Trots en betydande utökning av de yrkesinriktade 

linjernas kapacitet har en viss del av ökningen lagts också på de teoretiska 

studievägarna. 

Under de närmaste åren kommer därför de frågor som är förknippade 

med att erbjuda en fortsatt utbildning åt alla elever från gymnasieskolan, 

som där inte fått någon yrkesinriktad utbildning, att bli akuta. Parallellt 

med en ökning av antalet nybö1jarplatser i högskolan de senaste budget

åren har i detta läge ett mera samlat synsätt på gränsområdet gymnasiesko-
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la-högskola och i viss mån även kommunal vuxenutbildning vuxit fram. 

Bl. a. har ökad vikt lagts vid gymnasieskolans högre specialkurser som 

alternativ till studier i högskolan. 

Jag vill erinra om vad jag anförde i kompletteringspropositionen 1983 

(prop. 1982/83: 150 bil 2. s. 2 f. lom de högre specialkurserna. Jag framhöll 

bl. a. att behovet av högre specialkurser - och även andra påbyggnadsut

bildningar - är olika för ungdomar som har en yrkesutbildning och ungdo

mar som har en högskoleförberedande utbildning. För den förstnämnda 

kategorin behövs en specialisering inom det yrke utbildningen syftar till. 

För den andra kategorin behövs en yrkesutbildning vilken - som ett 

alternativ till högskoleutbildning - kan ske l. ex. i form av en högre 

specialkurs. Genomgående för sådana högre specialkurser bör vara att de 

blir attraktiva från näringslivets synpunkt och därmed lättare leder till 

anställning. Därför är det nödvändigt att utveckla kurserna i nära samver

kan med både arbetsgivare och fackliga organisationer. 

SÖ har på regeringens uppdrag tagit fram nya tim- och kursplaner för 

yrkesinriktade högre specialkurser om minst en termins längd. Med hän

syn till att arbetet med att ta fram nya tim- och kursplaner kräver tid och 

till behovet av elevplatser för övriga delar av gymnasieskolan måste ök

ningen av antalet intagningsplatser i de nu berörda specialkurserna ske 

successivt. De nya högre specialkurserna har kunnat erbjudas fr. o. m. 

läsåret 1983/84. 

I detta sammanhang bör man också utnyttja de möjligheter som ett 

utökat regionalt planeringsansvar erbjuder. Genom ett utvecklat regionalt 

samarbete kan utbildningar som motsvarar de regionala behoven lättare 

komma till stånd. För att tillgängliga resurser skall utnyttjas effektivt bör 

därvid en nära samverkan etableras mellan gymnasieskolan och annan 

utbildning på gymnasial nivå samt högskolan. 

Enligt regeringens beslut bedrivs inom gymnasieskolan fr. o. m. läsåret 

1983/84 försöksverksamhet med högre specialkurser som är särskilt anpas

sade till det regionala näringslivets struktur och behov inom fem län. För 

dessa regionalt arbetsmarknadsanknutna högre specialkurser fastställer 

länsskolnämnden tim- och kursplaner. Försöksverksamheten pågår i Sö

dennanlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 

län. Detta skapar i första hand i Umeå högskoleregion förutsättningar för 

samverkan gymnasieskola - högskola. 

Jag erinrar om att de högre specialkursernas betydelse har markerats 

genom att de from innevarande budgetår har fåtl en egen minimiram lf. n. 

8 630 årsclevplatser). Jag vill också nämna att SÖ i skrivelse 1983-11-04 har 

framfört ett antal förslag inom detta område, som nu bereds i regerings

kansliet. 
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5.2. Kortare teknisk utbildning 

Jag går nu över till ett område som enigt min mening väl illustrera; 

behovet av en utvecklad samverkan mellan gymnasieskola och högskola. 

nämligen kortare teknisk utbildning. 

Inom gymnasieskolan erbjuds teknisk utbildning bl. a. på den fyraåriga 

tekniska och den tvååriga tekniska linjen. Den först nämnda är nu den 

största enskilda studievägen med inemot 13 000 intagningsplatser. Intres

set för linjen har nästan fördubblats under de senaste sex a sju åren. 

Samtidigt har under motsvarande period intresset för den tvååriga linjen 

minskat. Till följd härav har också antalet intagningplatser minskats från 

4 000 till 720. Också flera av de tvååriga yrkesinriktade linjerna förbereder 

eleverna för arbetsuppgifter inom det tekniska området. Utöver utbildning 

på dessa linjer finns specialkurser inom det tekniska området. både högre 

specialkurser och andra. samt vissa likartade kurser inom den kommunala 

vuxenutbildningen. 

Inom högskolan utbildas civilingenjörer på 13 linjer. med ett sammanlagt 

antal nybörjarplatser om ca 3 600. Utbildningen är fyraårig. Tekniska stu

dier erbjuds vidare på bl. a. den tvååriga driftteknikerlinjen. inom sjöbe-. 

fälsutbildning samt på - i regel tvååriga - lokala linjer och enstaka kurser. 

Yrkesteknisk högskoleutbildning anordnas för dem som har yrkescrfaren

het och som vill fördjupa sina teoretiska kunskaper. Antalet nybö1jar

platser uppgår till ca 750. 

Under senare tid har på många håll diskuterats om denna organisation 

för att utbilda ingenjörer och tekniker är ändamålsenlig. Förändringar på 

arbetsmarknaden och behovet av regional utveckling genom utbildning har 

spelat in. 

Gymnasieutredningen har i sitt betänkande uppmärksammat behovet av 

olika typer av högre specialkurser. Dessa skall enligt utredningens förslag 

kunna innebära yrkestekniskt och teoretiskt inriktade kompletteringsstu

dier för personer som har gått igenom teoretiskt resp. praktiskt inriktade 

studieprogram. Utbildningsekonomiska utredningen har i sin slutrapport 

1Ds U 1983: 9) Utbildning för framtid föreslagit att kortare yrkesinriktade 

kurser utvecklas inom gymnasieskola och högskola för att tillgodose lokala 

och regionala utbildningsbehov. Utredningen har pekat på att avståndet 

mellan gymnasieingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna är stort. räk

nat i antal studieår. Svenska arbetsgivareföreningen och Tjänstemännens 

centralorganisation m. il. har också utvecklat ideer och förslag kring dessa 

frågor. 

I 1983 års budgetproposition pekade jag på att det finns skäl som talar för 

att utbudet av kortare teknisk utbildning bör vidgas (prop. 1982/83: 100 bil. 

10. UbU 23. rskr 270). Jag anmälde att jag avsåg att ta initiativ till en analys 

av hithörande problem. Som ett led i detta arbete anordnade utbildningsdc

partementet under sommaren 1983 en överläggning om kortare teknisk 
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utbildning. I överläggningen deltog företrädare för bl. a. utbildningsmyn

digheter inom skola och högskola samt organisationerna på arbetsmarkna

den. Diskussionen bekräftade att det finns behov av kortare teknisk utbild

ning som inte är tillgodosedda. Någon entydig bild av vilka studieorganisa

toriska åtgärder som bäst skulle tillgodose detta behov framträdde emeller

tid inte vid överläggningen. 

En rad skäl talar för att arbetet med att utveckla en kortare teknisk 

utbildning drivs vidare. Ett sådant är att arbetsmarknaden behöver ingen

jörer på mellannivå, för vilka det i dag saknas utbildning. Tidigare har s. k. 

institutingenjörer delvis kunnat fylla detta behov. Ett flertal åtgärder har 

också redan vidtagits i syfte att utveckla utbildningsorganisationen. En 

viss del av de regionalt anknutna högre specialkurser som påbörjats läsåret 

1983/84 är inriktad mot tekniska yrken. Flera sådana kurser planeras. i 

några fall i samarbete med högskoleenheter. 

Samtidigt behöver åtgärder av nämnda slag sättas in i ett samlat perspek
tiv. Enskilda åtgärder bör passas in i ett mer genomtänkt mönster. Härvid 

måste principen om återkommande utbildning beaktas. Hinder i form av 

återvändsgränder bör röjas undan eller undvikas i de fall nya utbildningar 

skapas. Dett:i innebär bl. a. att möjligheterna bör ökas för elever från 

tvååriga yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan att söka sig vidare till 

fortsatt utbildning inom det tekniska området, inom gymnasieskolan eller 

högskolan. Sådana möjligheter saknas nästan helt f. n. För elever från tre

och fyraåriga linjer i gymnasieskolan kan behövas kortare utbildningsalter

nativ än fyraårig civilingenjörsutbildning. Övergångar mellan kortare ut

bildningar av detta slag till längre måste säkerställas, vilket också kan få 
följder för uppläggningen av de längre utbildningarna. Även möjligheterna 

för den som gått genom yrkesteknisk högskoleutbildning att gå vidare i 

högskolan bör beaktas. En fråga som kan behöva uppmärksammas är 

också vilken ställning det sista året på den fyraåriga tekniska linjen skall 

ha. 

Ytterligare riktlinjer för det fortsatta arbetet bör vara att skola och 

högskola ses i ett sammanhang, inte minst resursmässigt och med avseen

de på geografisk tillgänglighet. För egen del menar jag att en helhetssyn på 

organisation och resurser är särskilt viktig i det ekonomiska läge vi befin

ner oss i. Mot denna bakgrund anser jag att man inom det nu berörda -

och högprioriterade - området bör pröva sig fram och låta pågående och 

nya försök med god lokal och regional förankring bli vägledande. Arbetet 

bör emellertid. utan några förändringar i gällande beslutsordning. hållas 

samman centralt, exempelvis i form av en ledningsgrupp inom utbildnings

departementet. Detta arbete måste bedrivas i nära samband med det för

söks- och utvecklingsarbete som jag kommer att föreslå i den kommande 

propositionen om gymnasieskolans reformering. 
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6. Högskolan 

6.1. Allmänt 

Samhälle och högskola står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 

varandra. I högskolan måste impulser fångas upp från det omgivande 

samhället, samtidigt som högskolan - och det är här dess särart jämfört 

med andra utbildningsformer ligger - fullgör en kritisk och nyskapande 

uppgift gentemot detta samhälle. 

Som jag redan har anfört är det en självklar strävan i utbildningspolitiken 

att främja och stimulera den omvandling av samhället i tekniskt och ekono

miskt hänseende som är nödvändig. Högskoleutbildningens uppgifter är på 

den punkten uppenbara, och jag återkommer strax till detta. Jag vill 

samtidigt redan här stryka under högskolans betydelse också för den 

sociala och kulturella utvecklingen. Även om det budgetförslag som jag 

kommer att lägga fram har en tyngdpunkt inom det tekniska området vill 

jag - som bl. a. universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) har gjort i sin 

anslagsframställning - framhålla att humanistiska och samhällsvetenskap

liga kunskaper och värderingar måste vara ett viktigt inslag i planeringen 

för materiell välfärdsutveckling. 

För de flesta studerande i högskolan utgör högskoleutbildningen den 

första yrkesutbildningen efter en teoretisk skolutbildning. Sedd i sådant 

perspektiv får den grundläggande högskoleutbildningen avgörande bety

delse för den kompetensuppbyggnad samhället är beroende av. Av stor 

vikt är vidare uppgiften att förbereda för den mest specialiserade utbild

ningsnivån, forskarutbildningen. Till dessa funktioner skall läggas vidare

utbildningen av människor med kunskaper och erfarenheter från yrkesli

vet. Inom detta senare område kan högskolan lämna sitt på kort sikt 

kanske viktigaste bidrag till samhällsutvecklingen. 

Högskolans förutsättningar att i dagens ekonomiska situation med fram

gång fullgöra dessa uppgifter står i centrum för den diskussion som förs 

inom och utom högskolan. UHÄ har väl sammanfattat situationen i sin 

anslagsframställning när ämbetet pekar på att det är nödvändigt för hög

skolan att förena en samhällsbyggande insats med krav på egen inre 

förnyelse och utveckling. Jag delar UHÄ:s uppfattning att högskolan nu 

står inför svåra planeringsproblem. För egen del vill jag beskriva dem som 

ett antal balansproblem. De gäller bl. a. avvägningen mellan kvalitativa 

och kvantitativa krav, mellan yngre och äldre studerande, mellan grund

läggande högskoleutbildning å ena sidan och forskarutbildning och forsk

ning å andra sidan. Vad gäller medlen att nå den rätta eller åtminstone den 

bästa möjliga avvägningen mellan sådana krav finns också olika vägar att 

gå. En väsentlig fråga i sammanhanget är den fortsatta inriktningen av de 

rationaliserings- och besparingsåtgärder som torde bli nödvändiga. 
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6.2. Resursplaneringen 

Den grundläggande högskoleutbildningen har under de senaste åren 

inom oförändrade ramar fått ta emot ett växande antal studerande. Detta 

har till viss del medfört att kostnaderna per utbildningsplats har måst 

sänkas, framför allt inom sektorerna för utbildning för vårdyrken och för 

undervisningsyrken. Ett allmänt ökat kostnadsmedvetande inom högsko

leenheterna har dock inneburit att allvarligare kvalitetssänkningar hittills 

har kunnat undvikas. I likhet med UHÄ anser jag att högskoleutbild

ningens kvalitet måste upprätthållas. Det är inte minst viktigt att undvika 

att de senaste årens satsningar inom forskningspolitiken urholkas till följd 

av att rekryteringen till forskarutbildning och forskning försämras: basen 

för dessa verksamheter ligger uteslutande inom högskolans grundläggande 

utbildning. Jag erinrar här om att jag i 1983 års hudgetproposition (prop. 

1982/83: )()0, bil. 10. s. 377) uttalade "att besparingar och omprioriteringar 

inom grundläggande högskoleutbildning i förening med reformsatsningar 

på forskning och forskarutbildning på sikt kan ruhba balansen mellan de 

båda verksamhetsgrenarna på ett olyckligt sätt." 

Mina förslag i den ekonomisk-politiska propositionen syftade till att 

bryta utvecklingen mot en allmän uttunning av resurserna och att därmed 

bättre kunna bemästra sist nämnda balansproblem. I det budgetförslag 

som jag nu lägger fram fullföljer jag denna linje. Det innebär bl.a. att jag 

inte tillämpar huvudförslaget på den grundläggande högskoleutbildningen 

- jag bortser då från en förvaltningsrationalisering - i annan mån än att 

vissa platser som jag i det följande förordar skall tillkomma finansieras 

inom ramen för de resurser som i dag står till förfogande för högskoleut

bildningen totalt sett. Jag är således inte beredd att förorda någon allmän 

besparing under anslagen_ till grundläggande högskoleutbildning. Samman

tagna är mina förslag uttryck för en bestämd strävan att värna om kvalite-· 

ten i högskoleutbildningen. 

Också för tiden efter budgetåret 1984/85 kommer högskolan att ställas 

inför stora påfrestningar. Jag bedömer det som nödvändigt med ett fortsatt 

besparings- och effektiviseringsarbete inom högskolan. Jag har i den 

ekonomisk-politiska propositionen förordat att all utbildning på ett antal 

linjer avvecklas på vissa orter. Jag vill stryka under att denna metod att 

genomföra besparingar och omprioriteringar har valts för att säkerställa 

högsta möjliga standard inom högskolan totalt sett. Vilka områden och 

högskoleenheter som framdeles kan bli aktuella för motsvarande åtgärder 

måste avgöras i en samlad bedömning av bl. a. utbildnings- och forsk

ningspolitiska, arbetsmarknadsmässiga och regionalpolitiska faktorer med 

beaktande av kostnads- och rationaliseringsaspekter. Av avgörande bety

delse är att en rimlig geografisk avvägning kan åstadkommas under en 

period som sträcker sig över längre tid än ett enstaka budgetår. 

Jag vill i detta sammanhang ytterligare framhålla att besparingar och 
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arbetsfördelning på den grundläggande högskoleutbildningens område inte 

kan göras isolerat från motsvarande åtgärder på forskningsområdet. I den 

forskningspolitiska propositionen avser jag att ta upp frågor om fördelning 

av arbetsuppgifter och resurser mellan högskoleenheter och i anslutning 

härtill aktualisera en mera systematisk sådan fördelning, såväl inom enskil

da ämnesområden som inom fakulteter eller motsvarande. Jag vill redan 

här särskilt peka på de möjligheter i detta avseende som bör finnas i 

Stockholm-Uppsalaområdet med dess breda utbud av utbildning och 

forskning inom ett geografiskt relativt begränsat område. 

Det budgetförslag som jag lägger fram innehåller besparingar på utvalda 

punkter, dvs. förslag om att minska viss verksamhet. En grund för dessa 

förslag är UHÄ:s anslagsframställning. Underlag för sådana förslag måste 

givetvis också framdeles arbetas fram av högskolemyndigheterna. Därut

över måste enligt min mening högskoleenheterna - i vissa fall med stöd av 

centrala insatser - själva ta ett ökat ansvar för besparingar, rationalise

ringar och omprioriteringar. Jag är för egen del övertygad om att det är 

åtgärder av detta slag som är de avgörande för om högskolan fortlöpande 

skall kunna utvecklas och förnyas i det resursläge som vi har och kan 

förutse. Jag vill här också peka på den roll högskolestyrelserna har när det 

gäller att leda verksamheten, däri inbegripet att hushålla med tilldelade 

resurser. Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen om 

vissa högskoleorganisatoriska frågor (prop. 1983/84: 52. UbU 10. rskr 114) 
stärks styrelsernas möjligheter också i detta avseende genom de vidgade 

befogenheterna att besluta om den interna planerings- och ledningsorgani

sationen. Också UHÄ:s roll är väsentlig i detta perspektiv. Enligt min 
I 

mening finns det anledning att UHÄ lägger större vikt vid sådana uppgifter 

som ökar i betydelse i en stramare planeringssituation. Jag tänker här bl. a. 

på frågor om organisationsutveckling, administrativ rationalisering, dator

stödda system och personaladministration. allt i den mån de bäst behand

las i ett övergripande och nationellt sammanhang. Jag utgår från att UHÄ 

vid planeringen av sin verksamhet beaktar de krav på samordning och stöd 

till högskoleenheternas effektiviserings- och förnyelsearbete som kommer 

att ställas i bl. a. här berörda avseenden. UHÄ:s roll diskuteras också inom 

ramen för det översynsprojekt på högskolans område som jag kommer att 

beröra i det följande. 

6.3. Dimensionering m. m. 

De närmaste åren kommer att innebära extra påfrestningar på högsko

lans resurser till följd av ungdomskullarnas storlek. Det har varit och är 

naturligt att detta i första hand tar sig uttryck i en strävan att hålla uppe och 

öka antalet platser i sammanhängande yrkesinriktad utbildning, dvs. ut

bildningslinjerna. Samtidigt har den grundläggande högskoleutbildningen 
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andra vitala uppgifter som inte får eftersättas. Jag tänker då på de ändamål 

som i första hand tillgodoses inom ramen fÖr enstaka kurser. De avser dels 

fortbildning och vidareutbildning av redan yrkesverksamma, dels kompe

tensuppbyggnad inom ämnesområden som inte täcks av linjesystemet men 

där inte minst en rekrytering till forskarutbildning och forskning måste 

säkras. 

Jag vill här erinra om vad jag i propositionen om vissa högskoleorganisa

toriska frågor har anfört beträffande en ny planeringsordning för vissa 

enstaka kurser. En sådan bör bl.a. ge bättre förutsättningar för avvägning

arna såväl inom som mellan de nämnda ändamålen. Bl. a. bör bättre 

utgångspunkter ges - något som riksdagen tidigare har uttalat önskemål 

om - för fördelningen av resurser för fortbildning och vidareutbildning 

mellan olika högskoleregioner. 

I 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100, bil. 12) presenterades 

för riksdagen en utbyggnadsplan för grundläggande högskoleutbildning. 

Bakgrunden till förslaget var de stora ungdomskullarna under de närmaste 

åren. Ca 115 000 fler ungdomar fyller 20 år under 1980-talet än om årskul

len 20-åringar hade legat kvar på 1980 års nivå. Dessa ungdomar borde i 

princip få lika stor möjlighet att studera i högskolan som tidigare årskullar 

hade haft. Kortfattat innebar 1982 års plan en ökning med 3 000 nybörjar

platser under perioden 1982/83 - 1984/85. Enligt hittills fattade beslut har 

planeringsramarna höjts med totalt ca 2 300 nybörjarplatser. 

Som ett av måtten på efterfrågan på högskoleutbildning kan användas 

antalet ansökningar till de utbildningslinjer, till vilka antagning görs genom 

UHÄ:s centrala datorbaserade antagningssystem. Systemet omfattar ca. 

70 % av antalet nybörjarplatser på utbildningslinjer. Antalet ansökningar 

till dessa ökade dramatiskt de första åren på 1980-talet men fr. o. m. vårter

minen 1983 har en minskning kunnnat konstateras. Jag är inte beredd att 

dra några mera långtgående slutsatser av detta senare förhållande men vill 

ändå peka på att det kan vara fråga om en mer stadigvarande tendens. 

Jag vill här också erinra om vad jag förut har anfört om utbildningsinsat

ser i gränsområdet gymnasieskola - högskola. En betydande del av de stora 

ungdomskullarnas behov av yrkesinriktad utbildning efter gymnasieskolan 

bör kunna tillgodoses genom den ökade satsning på högre specialkurser 

inom bl. a. det tekniska området som jag förordar i det följande. 

Med hänvisning till de senast nämnda omständigheterna anser jag det i 

rådande ekonomiska läge rimligt att nu inte öka det totala antalet nybörjar

platser. Jag förordar således endast så många nyböi:iarplatser att - med 

hänsyn tagen till mina besparingsförslag i den ekonomisk-politiska propo

sitionen och i det följande - oförändrad nivå nås, dvs. 2 300 platser utöver 

1981/82 års nivå. 

Beträffande planeringsramarna för kommunal högskoleutbildning hänvi

sar jag till vad jag kommer att anföra när jag anmäler anslaget för denna 

utbildning. 
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I fråga om inriktningen av mitt förslag till planeringsramar inom statlig 

högskoleutbildning vill jag redan här anmäla att tidigare års profil fullföljs. 

Nya platser tillförs i första hand de tekniska och ekonomiska områdena 

samt i någon mån det kulturella området, medan nedskärningarna gäller 

utbildningar som främst är inriktade mot den offentliga sektorn. Det är 

enligt min mening angeläget att de närmaste åren lägga tyngdpunkten i 

fråga om kapacitetsökningar på utbildningar som är förhållandevis brett 

användbara och ger så goda förutsättningar som möjligt för en positiv 

utveckling av sysselsättningen. 

UHÄ har anmält att ämbetet avser att presentera en plan för fortsatt 

utbyggnad av de yrkestekniska utbildningarna. Jag anser det angeläget att 

så sker. Erfarenheterna talar för att man bör ge olika intressenter i sådan 

utbildning någorlunda fasta utgångspunkter för fortsatt planerings- och 

utvecklingsarbete. Det gäller här avvägningar mellan olika branscher och 

inriktningar liksom inom varje område mellan olika aktuella orter. Härvid 

måste givetvis hänsyn tas till såväl arbetsgivar- och arbetstagarintressen 

som högskoleplaneringen i stort och principerna för den. 

Riksdag och regering anger dimensionering av allmänna samt lokala och 

individuella utbildningslinjer och enstaka kurser i form av planeringsra

mar. Linjerna anges antingen som a-linjer. där en planeringsram fastställs 

per linje och högskoleenhet, eller som b-linjer. där en planeringsram per 

sektor och högskoleenhet fastställs och endast en beräknad antagning per 

linje och högskoleenhet anges. För enstaka kurser anges såväl planerings

ramar som årsstudieplatser. UHÄ har föreslagit att alla linjer inom sektorn 

för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken skall anges 

som a-linjer. För egen del är jag inte beredd att ta ställning till detta förslag 

utan att frågan har belysts mera allsidigt och för samtliga sektorer m. m. 

Jag avser att ta initiativ till en sådan belysning. 

Den snabba tekniska utvecklingen ger upphov till kraftiga omställningar 

av arbetslivet inom näringsliv och offentlig verksamhet. vilket i sin tur 

kräver insatser i form av vidareutbildning och fortbildning. Också av andra 

skäl är det angeläget att de som har kortare eller längre yrkeserfarenhet får 

möjlighet att vidareutbilda sig i högskolan. 

Genom högskolereformen blev. som jag har berört förut. begreppet 

återkommande utbildning vägledande för utbildningsplaneringen. I själva 

reformbeslutet ingick åtgärder som skulle främja återkommande utbildning 

i högskolan. Principen återkommande utbildning sågs då i första hand från 

individens utgångspunkt. De senare årens allt hårdare krav på omställning

ar i näringsliv och offentlig verksamhet har kommit att bekräf'ta hur riktig 

principen återkommande utbildning är. Samhällets och arbetslivets behov 

av sådan utbildning. vid sidan av individens. har således kommit att 

betonas alltmer. 

Behovet av fortbildning och vidareutbildning är i dag särskilt stort för 

yrkesgrupper som iir verksamma inom det tekniska området. I den mån 
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ansvaret för att tillgodose dessa behov faller på högskolan kan konstateras. 

all behovet är betydligt större än möjligheterna hittills har varit att tillgodo

se det. Genom mina förslag i det följande att öka kostnadsramarna för ett 

visst antal platser inom enstaka kurser bör det bli möjligt att öka utbudet 

av sådan utbildning bl. a. inom det tekniska området. Väl så viktigt i detta 

sammanhang är att det, enligt vad jag har erfarit. finns ett stort intresse 

från industrins sida att medverka till att öka möjligheterna för yrkesverk

samma personer att genomgå fortbildning. En sådan samverkan syftar till 

att den stora kunskapspotential som finns vid de tekniska högskolorna 

(motsv.) skall kunna utnyttjas av industrin. Jag anser det riktigt att sådan 

samverkan äger rum och alt berörda parter utvecklar smidigare former för 

den. Jag avser att ta de initiativ i denna fråga som jag bedömer erforderliga. 

6.4. Studiemedelsfrågor 

I proposition 1982/83: 150 om en reviderad finansplan <hil. I. sid. 66) 

anmäldes att en översyn av studiemedelssystemet skulle påbörjas med 

sikte på att pröva möjligheterna till en omfördelning av studiemedlen till 

förmån för dem som bäst behöver stöd. Bakgrunden härtill var det förhål

landet att studiemedlen i många fall inte räcker till för att medge de 

studerande en rimlig levnadsstandard. 

Behovet av förstärkning av studiemedlen föranledde regeringen att i 

propositionen ( 1983/84: 40) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. 

(bil. 6) föreslå, att studiemedlen för ett läsår skulle. med verkan fr. o. m. 

den I juli 1984. hQias till 148 procent av basbeloppet enligt lagen om allmän 

försäkring. För att finansiera denna höjning föreslogs dels att studiebidra

get skulle omvandlas till återbetalningspliktiga studiemedel. dels att beho

vet av studiemedel skulle prövas mot makes/makas ekonomi, såsom var 

fallet före den I juli 1980. 

Riksdagen har sedermera (Sl1J 1983/84: 11. rskr 86) beslutat att höja 

studiemedlen till 145 procent av basbeloppet med verkan fr. o. m. den I 

januari 1984. Riksdagen har med detta avslagit regeringens förslag om en 

större höjning av studiemedelsbeloppet liksom de besparingsförslag som 

var avsedda att finansiera denna höjning. I sitt betänkande hänvisar social

försäkringsutskottet till den kritik som har mött n:geringens förslag om en 

omprioritering inom studiemedelsområdet. Utskottet anser att det finns 

anledning att närmare undersöka vilka andra finansieringsmetoder som 

står till buds för en höjning av studiemedlen. Utskottet finner en översyn 

med den inriktning som regeringen aviserat i proposition 1982/83: 150 vara 

av stor vikt. H~irigcnom kan. enligt utskottet, en mera förutsättningslös 

prövning ske av vilka omprioriteringar som är möjliga för att få utrymme 

för att höja studiemedelsbeloppet för de studerande som är i störst behov 

av medel för att kunna bedriva sina studier. 
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Vid den aviserade översynen av frågan kommer en av utgångspunkterna 

att vara de uttalanden som riksdagen sålunda har gjort. 

7. Vuxenutbildning 

Målet att uppnå en höjd kunskapsstandard i samhället kräver att de 

vuxna som har fått en jämförelsevis dålig utbildning i ungdomsskolan ges 

möjligheter att senare i livet rätta till bristerna i utbildningen. Vidare är det 

nödvändigt att alla kan genomgå en fortsatt utbildning även i vuxen ålder 

för att kunna följa med i och påverka samhällets och teknikens utveckling. 

Slutligen är. som jag berört beträffande högskolan. kompletterande utbild

ning av redan utbildade ett viktigt instrument när det gäller att snabbt förse 

arbetsmarknaden med specialister inom olika yrkesområden. Ofta kan 

brist på kvalificerad personal utgöra ett hinder för en industriell expansion. 

Sådana tendenser finns f. n. inom data- och elektronikområdena. Alla 

dessa tre aspekter på utbildning av vuxna är viktiga för det nu aktuella 

budgetförslaget. Betydelsen av vuxenutbildningen understryks ytterligare 

i en situation där en tillämpning av principen om återkommande utbildning 

blir allt viktigare. 

Vägledande för mina förslag till anslagstilldelning för budgetåret 1984/85 

är att vuxenutbildningens volym måste upprätthållas. I detta sammanhang 

bör särskilt framhållas att trycket på vuxenutbildningen ökar i och med att 

ungdomar under IS.år ges företräde till gymnasieskolans utbildningsplatser 

på direkt grundskoleanknutna studievägar. 

Åtskilliga av dem som deltar i kommunal och statlig vuxenutbildning 

eller som studerar vid folkhögskola skulle som alternativ ha öppen arbets

löshet. Riksdagen har under flera år bemyndigat regeringen att tillskapa 

särskilda kurser för arbetslösa. Under innevarande budgetår beräknas ca 

12 000 personer delta i sådana kurser inom kommunal vuxenutbildning och 

I 500 personer i särskilda kurser för arbetslös ungdom vid folkhögskolor. 

Regeringen bör begära motsvarande bemyndiganden även för budgetåret 

1984/85. Som ett komplement till utökningen av antalet utbildningsplatser 

inom kommunal vuxenutbildning och vid folkhögskolor har regeringen i 

förslag till tilläggsbudget I för innevarande budgetår föreslagit att 50 milj. 

kr. av en ingående reservation på anslaget till vuxenstudiestöd får använ

das för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

I strävan att bekämpa arbetslösheten i landet är det naturligt att anlita 

flera samhälleliga system än sådana som iir knutna till arbetsmarknads ver

ket. bland dem vuxenutbildningen och vuxenstudiestödet. Detta är emel

lertid att se som temporära åtgärder i nuvarande svåra situation. På litet 

längre sikt är det inte rimligt att låta kortsiktigt arbetsmarknadsmotiverade 

utbildningsbchov gå ut över de mera permanenta utbildningsbehovcn hos 

vuxna. 
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Sedan mitten av 1960-talet har en serie reformer genomförts på vuxenut

bildningens område. Det finns nu anledning att söka göra en samlad be

dömning av resultatet av reformerna. Jag har därför nyligen tillkallat en 

särskild utredare (U 1983:04) för att utvärdera effekterna av de olika 

reformerna. 

Min avsikt är att i den tidigare nämnda propositionen om reformering av 

gymnasieskolan behandla ett antal frågor rörande dels gränsdragningen 

mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. dels samverkan och sam

arbete mellan gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. I 

nära anslutning härtill avser jag att framlägga förslag till en särskild propo

sition om statlig och kommunal utbildning för vuxna. 

Jag räknar med att st11diefiirh11ndens 1·erksamhet - studiecirklar och 

kulturverksamhet - skall få i stort oförändrad omfattning under nästa 

budgetår. Mina förslag på denna punkt innebär en fortsättning av den 

utveckling som inleddes med 1983 års budgetproposition. nämligen en 

uppräkning av de riktade bidragen till vissa studiecirklar samt höjning av 

bidragen till kulturverksamhet. 

Frågan om svenskundervisning för vuxna invandrare bereds f. n. i rege

ringskansliet. I avvaktan på detta arbete föreslås i princip oförändrade 

resurser för studieförbundens svenskundervisning för invandrare. 

Då det gäller folkhögskolorna innebär mina förslag framför allt ett vä

sentligt förbättrat stöd till de döva och hörselskadade. Dessutom föreslår 

jag ett förbättrat stöd till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och till 

Finska folkhögskolan i Haparanda. Vidare föreslår jag förbättrade bidrags

villkor för folkhögskolan i Ljungskile. Bland de s. k. "stora" folkhögsko

lorna har denna enligt min mening haft särskilda svårigheter att anpassa sin 

verksamhet till de nya bidragsreglerna. 

När det särskilda v11xenst11diestödet infördes vid mitten av 1970-talet var 

avsikten främst att det skulle göra det möjligt för förvärvsarbetande vuxna 

att ta ledigt från sitt arbete för att studera. Stödet skulle alltså ge en rimlig 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det var naturligtvis aldrig fråga om 

full ersättning utan om ett schabloniserat stöd som anknöts till nivån på 

utbildningsbidraget under arbetsmarknadsutbildning. Vuxenstudiestödets 

inriktning på förvärvsarbetande vuxna understryks ytterligare av finansi

eringen. nämligen genom en vuxenutbildningsavgift. som erläggs av ar

betsgivarna och följaktligen reducerar det tillgängliga löneutrymmet. 

Det särskilda vuxenstudiestödet består av två delar. dels ett vuxenstu

diebidrag som utgår med 65 procent av det belopp som efter skatt skulle ha 

kunnat utgå i utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning. Den re

sterande delen av stödet - som inte utnyttjas av alla berättigade - utgörs 

av återbetalningspliktiga studiemedel. 

Med åren har det särskilda vuxenstudiestödet blivit allt mindre attraktivt 

för dem som förvärvsarbetar samtidig som bidraget, enligt centrala stu

diestödsnämndens bedömning, skulle kunna sänkas väsentligt för dem som 

3 Rik.1dag<'n 1983184. I s11ml. Nr 100. Bil11Ka 10 
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inte förvärvsarbetar. Detta bör kunna ske utan att rekryteringseffekten i 

denna grupp skulle försämras. 

Även om man tar hänsyn till de kostnader som sammanhänger med 

studierna innebär studiestödet oftast ett ekonomiskt tillskott. vilket be

styrks av att denna grupp endast i ringa mån utnyttjar möjligheten att 

komplettera bidraget med återbetalningspliktiga studiemedel. 

Med hänsyn till det huvudsakliga syftet med det särskilda vuxenstudie

stödet - att ge reella utbildningsmöjligheter för de förvärvsarbetande som 

ytterst själva finansierar det - föreslår jag nu att stödet skall differentieras 

ytterligare. 

8. Datafrågor 

8.1. Allmänt 

Datorer spelar i dag en central roll inom utbildning, forskning, förvalt

ning och industri. Enligt de flesta tillgängliga prognoser kommer använd

ningen av datorer att öka kraftigt under hela 1980-talct. 

Med hänsyn till dessa frågors allmänna betydelse kommer i det följande 
att lämnas en samlad redovisning av de förslag till åtgärder beträffande 

datafrågor inom utbildningsdepartementets område som statsrådet Gö

ransson och jag nu föreslår. Innan de enskilda förslagen redovisas lämnas 

som en bakgrund och utgångspunkt en kort beskrivning av nuvarande 

förhållanden. 

8.2. Nuvarande datautbildning på olika nivåer 

Datafrågor i vid bemärkelse är aktuella inom i stort sett alla verksam

hctsgrenar inom utbildningsdepartementets område. Sålunda görs utbild

ningsinsatser på i princip alla nivåer, dvs. inom grundskola, gymnasiesko

la. vuxenutbildning samt högskola. Inom forskningen är datatekniken och 

konsekvenser av dess användning ett prioriterat område. Inom kultur- och 

medieområdet utnyttjas datorstöd i allt större utsträckning. 

Datautbildningen spänner över ett vitt fält, från grundskolans mer all

mänt hållna datalära till t. ex. den specialiserade utbildning som ges på 

datatekniklinjen inom högskolan. 

Enligt läroplanen för grundskolan <Lgr80) ingår undervisning i datalära, 

dvs. undervisning om datorer och deras användning, på högstadiet inom 

ramen för i första hand matematik samt samhälls- och naturorienterande 

ämnen. Undervisningen skall orientera eleverna om användningen av da

torer i samhället. Härvid betonas vikten av att eleverna ges insikt om att 

datorer är tekniska hjälpmedel som styrs av människor. I undervisningen 

skall även uppmärksammas datorfunktioner med tyngdpunkt i datorpro-
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grammens uppgift och metoder för problemlösning. Vidare skall uppmärk

sammas olika databehandlingsområden där betydelsen av den snabba tek

niska utvecklingen särskilt betonas. Förutom inom den reguljära undervis

ningen kan på lokalt initiativ dataundervisning ges inom ramen för tillval 

och fria aktiviteter på högstadiet. Inom denna allmänna ram varierar 

Pmfattningen av dataundervisningen från skola till skola. 

I samband med behandlingen av Lgr80 beslöt riksdagen att datalära 

skall införas i gymnasieskofan.1· årskurs I och i huvudsak få sin tyngdpunkt 

inom den samhällsorienterande sektorn och i matematik. På linjer där 

ämnena matematik och samhällskunskap saknas ges i stället undervisning i 

datalära inom ämnet arbetslivsorientering och i resp. linjes karaktärsämne. 

Förutom denna generella undervisning ingår mer specialiserad utbild

ning om datorer och datoranvändning som ett naturligt inslag för vissa 

studievägar i gymnasieskolan. Linjer med sådan inriktning ärt. ex. natur

vetenskaplig, teknisk, el-teleteknisk, processteknisk. drift- och underhålls

teknisk samt verkstadsteknisk linje. 

Inom gymnasieskolans ram finns även flera högre specialkurser som är 

inriktade mot dataområdet. Kurserna riktar sig både mot offentlig förvalt

ning och mot industrin. 

Tillgången på utrustning och programvara är av central betydelse för 

möjligheterna att bedriva undervisning inom dataområdet. För gymnasie

skolans behov har bedrivits ett särskilt teknikupphandlingsprojekt om

datorn i skolan <TUDIS). Projektet har lett till att en prototyp till en 

skoldator tagits fram. Under innevarande läsår utprovas prototype.n med 

tillhörande programvara i 15 gymnasieskolor. 

För innevarande budgetår har riksdagen (UbU I 983/84: 6, rskr 59). efter 

förslag i propositionen om särskilda sysselsättningsåtgärder (prop. 

1983/84:26), beslutat om ett särskilt statsbidrag på 5 milj. kr. för inköp eller 

förhyrning av utrustning för högre specialkurser inom områdena datatek

nik och mikroelektronik. 

Inom högskolan finns utpräglat datainriktade utbildningar inom såväl 

sektorn för utbildning för tekniska yrken som sektorn för utbildning för 

administrativa, ekonomiska och sociala yrken. Vidare finns datautbild

ningar i form av lokala linjer och enstaka kurser. 

Den datatekniska utvecklingen har medfört konsekvenser för i princip 

alla vetenskaper, inte minst de tekniska. Civilingenjörsutbildningen har 

därför under senare år fått allt mer av datatekniskt innehåll. Dels har 

datatekniklinjen byggts ut kraftigt. dels har ett stort antal datainriktade 

studieinriktningar och kurser på andra civilingenjörslinjer kommit till. 

Datautbildning förekommer även inom det matematisk-naturvetenskap

liga området. För några år sedan inrättades en datavetenskaplig linje. 

Denna linje är till skillnad från civilingenjörsutbildningen i huvudsak inrik

tad mot produktion av mjukvara. Linjen innehåller också kurser som ger 

förståelse för hur dataanvändning påverkar viktiga samhällsfunktioner. 
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Här kan nämnas att även matematikerlinjen har studieinriktningar inom 

dataområdet. 

Även när det gäller lokala linjer har det skett en kraftig utbyggnad av 

utbildning med datatekniskt innehåll. Flertalet lokala linjer inom det tek

niska området ger kunskaper om utveckling och underhåll av datorbase

rade styrsystem inom industrin. 

Vidare ges datautbildning på systemvetenskapliga linjen samt ADB-lin

jen. Systemvetenskapliga linjen kan inriktas mot skilda områden. från 

systemorienterat utrednings-, prognos- och utwcklingsarbete till databe

handlingstekniskt konstruktionsarbete inom näringsliv. förvaltning och or

ganisationer. ADB-linjen är inriktad mot verksamhet som programmerare 

och andra befattningar inom ADB-området. 

I personalutbildningen för skolväsendets behov utgör fortbildningen 

inom dataområdet ett prioriterat område. Detta har bl a kommmit till 

uttryck genom att regeringen beslutat att lärare i samhällskunskap och 

matematik på grundskolans högstadium och lärare i gymnasieskolan som 

undervisar i datalära kan ges full lön under tre veckors fortbildning i 

datalära. För lärare i gymnasieskolan som undervisar i datalära och dator

användning gäller motsvarande förmåner under fem veckor. 

Inom vuxrnwhildningsomriidl't ges datautbildning inom komvux. vid 

folkhögskolor och inom studiecirkelverksamhet. Inom komvux ingår un

dervisning i datalära i grundskolkurser (etapp 1) och gymnasieskolkurser 

(etapp 2) inom ramen för ämnena matematik och samhällskunskap. Vidare 

ingår datortillämpningar i gymnasieskolkurserna inom ramen för ämnena 

företagsekonomi (etapp 3) och redovisning (etapp 2 och 3) samt datortek

nik inom ramen för ämnet elektronik (etapp 3Kr). Dessutom finns yrkesin

riktade kurser med särskild inriktning på data. 

Datakunskap förmedlas vid folkhögskolorna dels i de allmänna kur5er

na, dels inom kortkursverksamheten. Vidare ges vid några skolor kurser 

med särskild inriktning mot dataområdet. 

För folkbildningsverksamheten anvisades för budgetåret 1982/83 10 milj. 

kr. för bred utbildning i datafrågor. Av beloppet skulle 6 milj. fördelas 

mellan studieförbunden som tilläggsbidrag till studiecirklar medan reste

rande 4 milj. kr. disponerades av datadelegationen för utvecklingsprojekt 

och information. Utbildningen skulle dels omfatta teknikorientering, dels 

belysa de samhälleliga konsekvenserna av införande av datorer på arbets

platser och övriga sammanhang. Riksdagen har nyligen efter förslag i prop. 

1983/84:25 beslutat att på tilläggsbudget I anslå 3,5 milj. kr. för innevaran

de budgetår till sådana studiecirklar som jag nyss beskrivit. Datadelega

tionen har föreslagit att sammanlagt drygt 13 milj. kr. skall anvisas till bred 

utbildning i datafrågor för budgetåret 1984/85. Avsikten med de tilläggsbi

drag till studiecirklar som anvisats föregående och innevarande budgetår 

var att stimulera studieförbunden till en siirskild insats på dataområdet 

genom att täcka etableringskostnaderna. Studieverksamheten har nu nått 
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en betydande omfattning. Jag anser det därför inte nödvändigt att särskilda 

medel anvisas till tilläggsbidrag för datacirklar i fortsättningen. Chefen för 

civildepartementet har tidigare i dag anmält att han beräknat särskilda 

medel för informations- och utbildningsprojekt och stöd till nya försök med 

sådan datautbildning i kommunal regi som syftar till att ge allmänheten 

bred utbildning i datafrågor. 

För forskning och forskarutbildning finns ett stort antal professurer med 

primär inriktning mot dataområdet. De vetenskapliga områdena avser här 

utveckling av maskin- eller programvara för datorer. Exempel härpå är 

professurer i ADB, datalogi, datorsystem, datateknik, elautomatik och 

datamediateknik. Vidare finns ett antal professurer för vilka det veten

skapliga området innebär utveckling av datorsystem för specifika tillämp

ningar. Till denna grupp hör professurer i bl. a. informationsbehandling, 

teletrafiksystem och elektronisk systemteknik. 

Under de senaste åren har inom lokalförsörjningen för högskolan priori

tet getts åt lokaler för datautbildningar. Exempelvis togs i föregående års 

proposition (prop. 1982/83:50) om vissa ekonomisk-politiska åtgärder upp 

tillbyggnad för datalogi vid universitet i Linköping. I 1983 års budgetpro

position pekade jag på att satsningen på datau.tbildningar ställer krav på 

terminalarbetsplatser, vilket nödvändiggör att berörda myndigheter priori

terar ombyggnaden av befintliga lokaler. 

I min nulägesbeskrivning vill jag även avslutningsvis nämna att Nordis

ka ministerrådet (kultur- och utbildningsministrarna) fattat beslut om att 

avsätta medel (0,5 milj. Dkr.) till nordiskt samarbete inom datateknolo

giområdet vad avser kulturavtalets område. Beslutet grundar sig på försla

get till nordisk handlingsplan för datateknologiområdet, vilken presentera

des hösten 1983. 

8.3. Förslag till åtgärder 

8.3. 1. Allmänt 

Som jag tidigare nämnt pekar de flesta prognoser på att den snabba 

utvecklingen inom dataområdet kommer att fortsätta, förmodligen i än mer 

intensiv takt. Vid planeringen av utbildning inom dataområdet måste den

na utveckling beaktas. Frågan har också särskilt uppmärksammats i an

slagsframställningarna från SÖ och UHÄ. SÖ anmäler att man startat en 

samlad översyn av utbildningsinsatserna. En genomgång kommer att göras 

av förutsättningarna i form av fortbildning och grundutbildning av lärare. 

tillgång till datorutrustning och program samt centralt utvecklingsarbete 

och forskning inom området. SÖ kommer att redovisa sitt samlade pro

gram i 1984 års långtidsbudget och i anslagsframställningen för budgetåret 

1985/86. UHÄ har redan redovisat flera rapporter om forskning och ut bild-
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ning inom dataområdet. Vidare har UHÄ tillsatt en arbetsgrupp för dator

anskaffningsärenden med uppgifter av planerande, samordnande och ra

tionaliserande karaktär. 

De båda myndigheterna har även lämnat förslag till åtgärder för kom

mande budgetår. SÖ har föreslagit en höjning av utrustningsanslaget för 

datorutrustning i gymnasieskolan. UHÄ har föreslagit relativt kraftiga 

ökningar av antalet platser på linjer med datainriktat innehåll. UHÄ har 

vidare föreslagit höjda anslag för anskaffning av utrustning. 

Det är naturligtvis önskvärt med en samlad långsiktig strategi för insat

ser inom dataområdet för hela utbildningsssystemet. Det planerings- och 

utvecklingsarbete som främst SÖ och UHÄ bedriver är här av väsentlig 

betydelse. Vid sitt arbete bör myndigheterna bl. a. analysera vilka åtgärder 

som krävs för att öka rekryteringen av kvinnor på studievägar med inrikt

ning mot dataområdet. 

Vad gäller kunskapsuppbyggnad inom området menar jag att det är 

angeläget att insatserna görs mot bakgrund av en helhetssyn på datatekni

ken. Sålunda måste frågor om teknik och användning samt konsekvenser 

av denna användning för människor, organisationer och samhället betrak

tas i ett sammanhang. Denna centrala aspekt bö_r betonas på alla utbild

ningsnivåer. Enligt vad jag erfarit avser statsrådet I. Carlsson att i den 
forskningspolitiska propositionen beröra forskning om de grundläggande 

förutsättningarna för datateknikens användning. Jag vill i sammanhanget 

vidare peka på vikten av den breda. allmänna medborgarutbildning i data

frågor som bedrivits i studieförbundens regi. En annan viktig aspekt som 

bör betonas är angelägenheten att öka kvinnors intresse för datateknik. 

Det är därför glädjande att studieförbundens satsningar på särskilda data

kurser för kvinnor samlat många deltagare. Staten har här, som jag tidigare 

nämnt, initialt tillskjutit bidrag för verksamheten. Det är nu min förhopp

ning att verksamheten fortgår som en del av studieförbundens reguljära 

utbud. 

8.3.2. Grundskolan 

Det är viktigt att den grundsyn som chefen för utbildningsdepartementet 

nu redovisat etableras redan i grundskolan. Dataundervisningens omfatt

ning och inriktning skiftar i dag starkt mellan olika skolor beroende på 

intresse, tillgång till utrustning och utbildad personal. Jag ser det som 

angeläget att grundskolan förmår ge alla elever en god grund när det gäller 

datakunskap. För att ge ökat utrymme för dataundervisningen i grundsko

lan föreslår jag att viss del av undervisningstiden på högstadiet avsätts för 

dataundervisning så att undervisningstiden för datakunskap ökar till två 

stadieveckotimmar på högstadiet. För att kunna konkretisera undervis

ningen och i större utsträckning ge den en praktisk inriktning är tillgång till 

utrustning och programvara önskvärd. Med hänsyn till de särskilda skäl 
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som föreligger kommer jag under anslaget B 11. Bidrag till driften av 

grundskolor m. m. att föreslå att ett särskilt stimulansbidrag lämnas till 

kommunerna för anskaffning av datorutrustning och programvara för 

grundskolans högstadium. Vidare kommer jag under anslagen B I. 0kol

överstyrelsen och B 5. Stöd till produktion av läromedel föreslå att särskil

da medel anslås dels för information och utvecklingsarbete med inriktning 

på dataundervisning, dels för stöd till produktion av läromedel. Förslagen 

beträffande grundskolan bör genomföras under en treårsperiod med början 

under budgetåret 1984/85. 

Trots de särskilda insatser för fortbildning i datafrågor för skolväsendets 

personal som gjorts de senaste åren är behovet fortfarande mycket stort. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer i det följande att redovisa 

förslag till fortsatta särskilda insatser. 

8.3.3. Gymnasieskolan 

För gymnasieskolans del är det viktigt att alla elever så snabbt som 

möjligt får den orientering om och insikt i dataområdet som anges i kurs

planerna. Jag vill särskilt betona vikten av att också elever på de tvååriga 

yrkesinriktade linjerna får tillgång till datautbildning. Det gäller både inom 

ramen för yrkesutbildningen och som ett led i den allmänna dataorientering 

som skall ges till alla elever. 

Det finns på många gymnasieskolor problem vad gäller tillgång på bl. a. 

datorutrustning och programvara. Kommunernas möjligheter att anordna 

utbildning inom dataområdet har hittills i många fall varit beroende av 

tillgången på utrustning. Nuvarande generella statsbidragsregler för gym

nasieskolan är i princip inte tillämpliga för inköp av datorutrustning och 

därtill hörande programvara. En förutsättning för att snabbt kunna erbjuda 

mer utbildning inom dataområdet är att kommunerna kan få stöd till sådan 

anskaffning. Ett bidrag till datorutrustning för gymnasieskolan bör utfor

mas så att det även kan användas för förhyrning. 

Som jag tidigare har nämnt har riksdagen beslutat om ett särskilt statsbi

drag på 5 milj. kr. för innevarande budgetår för inköp eller förhyrning av 

utrustning för högre specialkurser inom områdena datateknik och mikro

elektronik. Det finns enligt min mening starka skäl för att med utgångs

punkt i det s. k. TUDIS-projektet fortsätta att med statsbidrag stödja 

anskaffning av datorer för undervisningsändamål till gymnasieskolan i ett 

par år. Det blir därvid fråga om anskaffning av såväl ny utrustning och 

därtill hörande programvara som komplettering av äldre utrustning och 

därtill hörande programvara. Jag kommer i det följande att föreslå att 

anslaget B 22. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m. räknas upp för budgetåret 1984/85 i syfte att skapa ett riktat bidrag 

till datoranskaffning för gymnasieskolan. 
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8.3.4. Högskolan 

På två år har den datatekniska civilingenjörsutbildningen byggts ut från 

60 nybörjarplatser på en ort till 336 nybörjarplatser på fem orter. Under 

samma tidsperiod har även utbildning, som gränsar till den datatekniska, 

expanderat kraftigt. Denna snabba utveckling har inneburit vissa problem 

för berörda högskoleenheter vad gäller tillgången på kvalificerade lärare, 

lokaler och utrustning. Det föreligger emellertid ett stort behov inom 

industrin av ingenjörer med datateknisk utbildning. Det finns även ett stort 

intresse bland de studerande för sådan utbildning. Därför anser jag det 

angeläget att ytterligare öka datatekniklinjens platsantal. Jag kommer i det 

följande att förorda att linjen får ytterligare 60 nybörjarplatser. Jag kom

mer även att föreslå att antalet nybörjarplatser på datavetenskapliga linjen 

ökas med 30. 

När det gäller datautbildning med administrativ inriktning kommer jag i 

det följande att föreslå att systemvetenskapliga linjen nästa budgetår skall 

få sammanlagt I 24 nya platser. Linjen bör bl. a. etableras vid högskolan i 

Luleå med 30 nybörjarplatser. Sammanlagt kommer planeringsramen i 

landet att uppgå till drygt 600 platser. 

Kapaciteten på ADB-linjen kommer enligt mina förslag att ökas med I 20 

nybörjarplatser nästa budgetår. ADB-linjen har ett starkt samband med 

kortare datautbildningar som finns i gymnasieskolan. Jag återkommer till 

den frågan under anslaget Utbildning för administrativa, ekonomiska och 

sociala yrken. 

För att öka möjligheterna till dataundervisning på grundskolans högsta

dium kommer, som statsrådet Göransson nyss nämnt. förslag att läggas 

fram dels om att öka undervisningstiden för datakunskap i grundskolan, 

dels om att införa stimulansbidrag till kommunerna för anskaffning av 

datorutrustning och programvara. Förslagen avses komma att' genomföras 

successivt under en treårsperiod med början budgetåret 1984/85. 

Dessa förslag måste för att få full effekt kompletteras med en ökad 

fortbildning i datakunskap för liirare på grundskolans högstadium. En eller 

två lärare per högstadieskola bör genomgå en mer kvalificerad fortbild

ning. Dessa lärare bör sedan dels kunna fungera som en resurs för sin skola 

och sina lärarkolleger, dels kunna svara för en del av dataundervisningen. 

Jag räknar med att en sådan utbildning skall kunna genomföras under tre år 

med b.örjan budgetåret I 984/85 och att totalt I 500 lärare skall kunna 

genomgå den. Kostnaderna för denna utbildning har jag räknat med skall 

rymmas inom ramen för det anslag för personalutbildning för skolväsen

dets behov som jag beräknar för budgetåret 1984/85. Mitt förslag innebär 

självfallet inte att behovet av fortbildningsinsatser för övriga lärare i grund

skolan och för lärare i gymnasieskolan bortfaller. För gymnasieskolan 

gäller detta behov främst lärare i samhällskunskap, matematik och yrkes

inriktade ämnen. 
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I sammanhanget vill jag erinra om riksdagens nyligen fattade beslut 

(prop. 1983/84:8, NU 11, rskr 130) om ett nationellt mikroelektronikpro

gram (NMP). Genom beslutet har UHÄ anvisats 5 milj. kr. under inneva

rande budgetår för bl. a. utrustning i samband med mikroelektronik

utbildning i högskolan. Jag kommer vid min beräkning av utrustningsramar 

till U HÄ:s disposition i det följande att ta hänsyn till behov inom mikro

elektronikområdet. Det blir anledning för regeringen att under våren 1984 

åter ta ställning till mikroelektronikfrågor. 

Mot bakgrund av att användningen av datorer inom högskolesektorn 

ökat kraftigt är det av största vikt att högskolan både lokalt och centralt 

planerar för den fortgående utvecklingen inom detta område. Jag har med 

tillfredsställelse konstaterat att flertalet högskoleenheter f. n. är i färd med· 

att ta fram eller planera för en samlad syn i frågan. Det är därvid naturligt 

att U HÄ på central nivå samordnar planeringen. Jag vill redan nu anmäla 

att jag avser återkomma till regeringen med förslag till uppdrag åt ämbetet 

att i ett helhetsperspektiv ta fram en strategi för högskolans utnyttjande av 
datorer. Härvid bör även tas upp frågor sammanhiingandc med bl. a. de 

regionala datorcentralernas för högre utbildning och forskning ställning i 

högskoleorganisationen och styrning och reglering av verksamheten vid 

dessa centraler. Enligt vad jag erfarit kommer chefen för civildepartemen

tet senare i dag behandla frågan om eventuell dispens från gällande hand

läggningsordning för myndigheter med fastställd ADB-strategi. 

9. Kultur- och mediefrågor 

Jag har inledningsvis berört de allmänna riktlinjerna för kulturpolitiken. 

Under detta aysnitt presenteras de viktigaste delarna i budgetförslaget för 

budgetåret 1984/85. 

9 .1. Konst i offentlig miljö 

Sedan slutet av 1930-talet har riksdagen - med undantag för åren under 

och närmast efter andra världskriget - årligen anvisat medel för konstniir

\ig utsmyckning av statliga byggnader. Medlen budgeterades till att börja 

med i direkt anslutning till de statliga byggnadsanslagen under resp. hu

vudtitel, varvid en procent av byggnadskostnaden utgjorde ett allmänt 

riktmärke för beräkningen av utsmyckningsbeloppet. Sedan slutet av 

1940-talet har emellertid ett samlat belopp utan anknytning till några inve

steringsanslag anvisats för ändamålet. Beloppet uppgår innevarande bud

getår till drygt 13 milj. kr. Med anlitande av dessa medel har statens konst

råd under årens lopp kunnat tillföra den offentliga miljön betydande konst

närliga värden. 
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I många kommuner och landsting tillämpas numera inköpsregler som 

resulterar i att konsten integreras i byggandet. I vårt land har vuxit fram en 

konst i offentlig miljö som har ett betydande konstnärligt värde och på 

samma gång en folklig förankring. 

Samhällets ansvar för konstnärlig utsmyckning och gestaltning av den 

offentliga miljön är ett viktigt inslag i vår kulturpolitik. Konstnärlig ut

smyckning berikar miljön och ger samtidigt arbetsmöjligheter åt konst

närer. Det bästa sättet för samhället att förbättra bildkonstnärernas ställ

ning är enligt min mening att öka antalet offentliga uppdrag. Mot den 

bakgrunden har jag för nästa budgetår beräknat en förstärkning av anslaget 

för konstförvärv till statliga byggnader med drygt 9milj. kr. Förvärvsansla

get kommer därmed att uppgå till 26milj. kr nästa budgetår. Därav avser 

drygt 3 milj. kr. bidrag för konstinköp till folkparkerna och vissa samlings

lokalhållande organisationer. Den föreslagna anslagsnivån medger enligt 
min beräkning satsningar på konstnärlig utsmyckning av nya byggnader, 

som nästa budgetår motsvarar en procent av de statliga byggnadskostna

derna. Det är emellertid inte särskilt lämpligt att fastställa ambitionsnivån 

som en andel av det statliga byggandet. 

Föreningen Svensk Form har hos regeringen begärt ekonomiskt stöd för 
att i Stockholm starta ett Design Center, en utställningslokal för visning av 

svensk design och konsthantverk. Frågan om inrättandet av ett Design 

Center bereds f. n. i industridepartementet. . 

9.2. Kultur i skolan 

Barnkulturfrågorna har ständigt varit aktuella i den politiska debatten 

under senare år. Ofta har debatten gällt den s. k. skräpkulturen och framför 

allt videogrammen. Av inläggen är det lätt att dra slutsatsen att det står illa 

till med barnkulturen. Det som då fångar uppmärksamheten är de masspro

ducerade lättåtkomliga produkter som finns i form av kioskböcker och 

serier. dussinfilmer och dåliga videogram. 

Sådana produkter är ett omfattande inslag i barnkulturutbudet. men inte 

det enda som erbjuds barnen. I Sverige finns många författare, konstnärer, 

filmare och tonsättare som bidrar till att vårt land vid internationella 

jämförelser torde framstå som ett av de främsta på barnkulturområdet. Vi 

har en väl utbyggd kommunal musikskola. vi har bibliotek. teatrar, fria 

teatergrupper och museer med en omfattande verksamhet för barn. Vi har 

stödåtgärder som främjar barnboksutgivning, kvalitetsserier samt produk

tion, import och distribution av barnfilm, osv. 

Men det finns också problem. Barn, ungdomar och deras föräldrar väljer 

ofta bort kvalitetskulturen till förmån för en spekulativ kommersiell kultur. 

Kvalitetskulturen är ofta mindre lättillgänglig och kräver en viss ansträng~ 

ning av sin läsare, lyssnare eller åskådare. Det är ingen lätt uppgift att 

\ 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 43 

vänja barn och ungdomar vid god kultur på ett sätt som gör dem intressera

de i stället för avskräckta. 

Barnens väg till kulturen kan beroende på sociala, geografiska eller 

andra faktorer vara mer eller mindre lättframkomlig. Insatser för att under

lätta för barn och ungdomar att få del av bra kultur bör ske i barnens 

vardagsmiljöer. I ett sådant arbete är skolan den viktigaste resursen. Jag 

har tidigare i skolavsnittet redovisat hur kulturens roll kan betonas i 

grundskolan. Det är i just detta sammanhang som den viktigaste kulturför

medlingen sker; i den ordinarie undervisningen. i klassrummet med den 

vanliga klassläraren, svenskläraren. bildläraren eller musikläraren. Det är 

under dessa timmar - som sammantaget är ganska många under ett barns 

skoltid - som det finns en möjlighet att uppmuntra ett kulturintresse. Det 

är i skolan som alla barn ges möjlighet att få del av vårt kulturarv, pröva 

olika uttrycksformer. roas och oroas av litteratur. teater. film och musik. 

Många lärare utför i dag en viktig kulturgärning. Nya arbetsformer prövas i 

skolan både när det gäller samverkan mellan lärare och ämnesområden och 

när det gäller samarhete med personer, organisationer och institutioner 

utanför skolan. Det finns många lyckade exempel på samverkan mellan 

skola och kommunal musikskola, bibliotek, lokala museer. studieförbund 

och organisationslivet i övrigt såväl inom ramen för den samlade skoldagen 

som i andra former. 

Det är just sådana lyckade insatser antingen av en enskild lärare eller i 

större samverkansprojekt som kan ge goda effekter genom exemplets 

makt. som inspirationskälla och som metodutveckling. På litteraturens 

område har olika satsningar gjorts för att stimulera till ett större litteratur

intresse. Litteraturfrämjandet, studieförbund. Sveriges författarförbund, 

Författarcentrum m. tl har genomfört litteraturkampanjer bl. a. i skolorna. 

Det s. k. Dalaprojektet i kulturrådets regi är en läskampanj som bl:a. riktar 

sig till skolorna. Projektet genomförs i främst tre kommuner i Dalarna och 

syftar till att öka samarhetet bl. a. mellan olika institutioner och över 

nämndgränserna i kommunerna. Projektet har fått god genomslagskraft 

och utgör ett exempel på hur samspelet mellan centrala och kommunala 

organ kan leda till nya arbetssätt och bättre utnyttjande av befintliga 

resurser. 

De centrala resurser som ställs till förfogande för barnkultur skall i första 

hand ge effekt i form av stimulans och idespridning. En verksamhet som 

ger genomslagseffektcr kan bara åstadkommas genom ett utvecklingsarbe

te på lång sikt som innebär att allt fler som arbetar med barn och ungdomar 

ger kulturfrågorna särskild uppmärksamhet. För budgetåret 1984/85 bör 

arbetet framför allt inriktas på ökade insatser för konst, musik och teater i 

skolorna. Extra resurser till Riksutställningar, Riksteatern och Rikskon

serter - de tre R:en - ska stimulera skolarbetet på dessa områden. 

R:en har redan en omfattande verksamhet som riktar sig till barn och 

ungdomar. Riksutställningar bedriver ett konstpedagogiskt arbete genom 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga JO Uthildningsdepartementet 44 

bildkonstutställningar i skolorna. Skolteaterverksamheten är etablerad och 

uppskattad. skolkonserterna likaså. R: ens arbete i kontakt med skolorna 

har på senare tid kompletterats med projektarbete i syfte att stimulera 

skolorna själva att ge kulturaktiviteterna en mer framträdande plats i 

undervisningen. Jag anser att detta projektarbete bör utvecklas ytterligare. 

Det handlar framför allt om att vara idcgivare och kunskapsbank för 

skolorna. R: en bör fungera som samarbetspartners under en uppbygg

nadsperiod och utnyttjas av skolorna genom t. ex. temadagar för lärarna. 

konkreta projekt och kontinuerligt rådgivningsarbete. Arbetet bör bedri

vas med sikte på all erfarenhet och kompetens skall kunna byggas upp 

lokalt. De centrala resurserna kan då satsas på nya projekt. 

Redan i dag förekommer ett visst samarbete mellan R: en. Enligt min 

mening är det viktigt att detta utvecklas både i det praktiska arbetet med 

olika projekt och när det gäller metodutvecklingsfrågor. 

Mitt förslag till medelstilldelning innebär också att de fria teatergrup

perna får ökade resurser för teatervcrksamhet för barn och ungdomar. 

bl. a. i samarbete med Riksteatern. 

9.3. Kultur i kommuner och folkrörelser 

En av de viktigaste statliga insatserna för den lokala kulturverksamheten 

är det stöd som utgår till studieförbundens verksamhet. Innevarande bud

getår uppgår anslaget Bidrag till studidörbunden till 812 milj. kr. Härav 

utgör bidraget till kulturverksamhcten i studieförbunden 88 milj. kr. Även 

andra delar av anslaget, främst bidragen till s. k. estetiska cirklar. kan 

anses ha en nära anknytning till kulturområdet. 

Huvudsyftet med bidraget till kulturverksamhet är dels att utgöra ett 

stöd till anordnande av kulturprogram i studieförhundens egen verksamhet 

och i det övriga föreningslivet, dels att möjliggöra förberedelse i vid me

ning för sådana arrangemang. I sistnämnda mening avses bl. a. att bidrag 

skall utgå till ensembler. t. ex. körer och teatergrupper. 

Bidraget till kulturverksamhet i studieförbunden bör kunna ses som en 

viktig insats för stimulans till kulturaktiviteter i folkrörelserna. Det repre

senterar samtidigt en väg för det professionellt inriktade kulturlivet att nå 

ut till nya grupper och därmed åstadkomma ökade sysselsättningsmöjlig

heter för kulturarbetarna. Detta innebär att stödet har en nyckelroll för att 

främja viktiga delar av 1974 års kulturpolitiska mål. f-"ör nästa budgetår 

föreslår chefen för utbildningsdepartementet under avsnittet Vuxenutbild

ning en fortsatt utbyggnad av detta stöd med 7 milj. kr. till sammanlagt ca 

95 milj. kr. 

Konstfrämjandet och Sveriges konstföreningars riksförbund bedriver ett 

viktigt konstbildande arbete vilket tjänar som stimulans och komplement 

till studieförbundens verksamhet. Deras verksamhet förtjänar ökat statligt 
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stöd. Jag har för detta ändamål i budgetförslaget beräknat 250 000 kr. Från 

budgetåret 1984/85 föreslås Bygdegårdarnas riksförbund få ett permanent 

stöd till sin kulturverksamhet. 

Intresset för arbetets historia och arbetslivets förändringar har ökat 

under. senare år. Många studiecirklar arbetar med att dokumentera den 

egna historien. Bevarandet av industriminnen framstår som en av de 

viktigaste uppgifterna för kulturminnesvården. Det finns i dag inget muse

um i landet som har till huvuduppgift att bedriva dokumentation, insam

ling, forskning och utställnings verksamhet i syfte att belysa arbetets histo

ria. Stiftelsen Arbetets museum vari ingår LO, TCO, ABF och KF har 

föreslagit att staten ger bidrag till ett Arbetets museum. Museet skulle 

inrymmas i en av de från kulturminnesvårdssynpunkt värdefullaste gamla 

industribyggnaderna i Norrköpings s. k. industrilandskap som genom sin 

väl bevarade karaktär och sitt läge mitt i staden är ett unikt och märkligt 

industriminne. Jag anser att dokumentationen av arbetets historia är viktig 

och föreslår därför att ett bidrag på 2,5 milj. kr. avsätts för att förverkliga 

Arbetets museum i Norrköping. Insatsen skall också ses som ett bidrag till 

industrilandskapets bevarande i Norrköping. 

Nästa budgetår kommer en ny regional teater att inrättas i Kronobergs 

län genom att Riksteaterns Växjöensemble får landstinget och Växjö kom

mun som huvudman. Staten bör ekonomiskt stödja den nyinrättade teatern 

på samma sätt som vid tidigare regionala nyetableringar. 

Det regionala kulturstödet bör också kunna omfatta uppförande och 

ombyggnad av sådana lokaler där kulturverksamheter skall bedrivas. Det 

stöd som tidigare har kunnat utgå från de s. k. lotterimedlen har numera i 

praktiken upphört på grund av medelsbrist. Detta anmälde min företrädare 

i budgetpropositionen 1981. För att bl. a. kunna fullgöra de åtaganden som 

har gjorts under åren 1976-1982 inom ramen för lotterimedlen föreslår jag 

en förstärkning av kulturbudgeten med ett engångsbelopp om 32 milj. kr. 

Chefen för bostadsdepartementet kommer att efter samråd med mig 

föreslå att de regler som f. n. gäller i fråga.om stödet till samlingslokaler 

ändras så att de i väsentliga delar också omfattar teater-. konserthus- och 

museilokaler. 

När det gäller musikområdet planerar jag att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att en regionalisering av betydande delar av verksamheten vid 

Rikskonserter och regionmusiken genomförs. 

Anslagen till nykterhetsorganisationerna och till Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning redovisas under socialdepartementets 

huvudtitel. 

Under hösten 1983 har Riksförbundet finska föreningar i Sverige inkom

mit med en skrivelse där det föreslås särskilda utbildningsinsatser från 

hösten 1985. Syftet med utbildningen skulle vara att skapa underlag för en 

yrkesverksam finskspråkig teaterensemble med förankring i den sverige

finska befolkningen. Härvid bör målsättningen vara att uppnå en tvåsprå-
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kig yrkesfärdighet. Förutsättningarna för att kunna starta en sådan utbild

ning bör närmare utredas. 

9.4. Bok- och biblioteksfrågor 

Under år 1983, då den svenska bokens 500-årsjubileum har firats, har 

frågor om böcker och läsning fått stort utrymme i debatten. En omfattande 

läskampanj har genomförts hösten 1983, till vilken särskilda statsbidrag 

har utgått. Det är angeläget att bokens centrala roll i kultur- och bildnings

arbetet blir uppmärksammad. 

Ett utredningsarbete pågår om såväl situationen på bokmarknaden som 

folkbibliotekens arbetsvillkor. 

1982 års bokutredning (U 1982: 02) har·i uppdrag att se över det statliga 

stödet till bokutgivning och kommersiell bokdistribution. Beträffande bok

distributionen skall kommitten ägna uppmärksamhet åt vilka effekter som 

gällande konkurrensrättslig lagstiftning och dess tillämpning - framför allt 

i fråga om bruttoprisförbudet - kan ha haft för utvecklingen. 

Folkbibliotekswredningen ( U 1979: 17) gör en översyn av de statliga 

insatserna på biblioteksområdet. Ansvarsfördelningen mellan stat och 

kommun diskuteras bl. a. Mot bakgrund av detta skall kommitten lämna 

förslag om det statliga stödets framtida omfattning och inriktning. I folk

biblioteksutredningens uppdrag ingår också att lämna förslag om den fram

tida talboksförsörjningen. 

lnvandrarpo/itiska kommitten (A 1980: 04) skall se över det statliga stöd 

som utgår till produktion av tidningar, tidskrifter och böcker på invand

rarspråk. 

De båda förstnämnda utredningarna kommer att redovisa sina förslag 

under kommande vår. Efter sedvanligt remissförfarande avser jag att i en 

särskild proposition under våren 1985 redovisa mina ställningstaganden till 

de förslag som utredningarna kommer att lägga fram. 

9.5. Statens kulturråd 

I samband med att regeringen i juni 1983 utsåg ny styrelse för statens 

kulturråd genomfördes också inom ramen för regeringens befogenheter 

vissa ändringar i rådets organisation med syfte att uppnå förenklingar i 

arbetet. 

Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen och nämnderna minskades 

betydligt och möjligheterna ökades att avgöra fler ärenden på tjänsteman

nanivå, vilket medför förenklingar. 

Statens kulturråd disponerar ett stort antal bidragsanslag men har trots 

detta ingen fri dispositionspost för snabbt uppkommande behov eller för 
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försöksverksamhet. Medel för sådana behov fördelas f. n. av regeringen. 

En decentralisering till kulturrådet av bidragsgivningen bör ske i betydan

de utsträckning. Genom denna förändring blir kulturrådet i högre grad ett 

verkställande organ. Jag återkommer till denna fråga vid min behandling 

av anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. 

Det är också angeläget att förenkla kulturrådets budgetarbete. Enligt sin 

instruktion skall kulturrådet varje år i anslutning till sitt eget förslag till 

anslagsframställning granska förslag till sådana framställningar från andra 

myndigheter och organ inom den del av kulturområdet som är närmare 

preciserat i instruktionen samt göra en sammanfattande bedömning av 

anslagsbehoven inom denna del av kulturområdet. 

Den handläggningsordning som infördes år 1974 innebar bl. a. att de 

myndigheter och organ över vars anslagsframställningar kulturrådet skulle 

avge sammanfattande bedömningar måste färdigställa och inge sina fram

ställningar till kulturrådet redan i mars månad. Sedan kulturrådet tagit del 

av framställningarna har dessa tillsammans med rådets bedömning över

lämnats till regeringen den I september. 

Erfarenheterna av denna handläggningsordning har i vissa avseenden 

varit mindre goda. Berörda kulturmyndigheter måste utarbeta sina fram

ställningar alltför tidigt för att innehållet skulle kunna innefatta tillräckligt 

aktuell information. Förutsättningar fanns inte heller för kulturrådet att 

göra sådana detaljbearbetningar av materialet att beredningsarbetet i mera 

väsentlig utsträckning kunde underlättas i regeringskansliet. 

Mot denna bakgrund har det framstått som motiverat att göra sådana 

förändringar av budgethandläggningen att kulturrådet i mera direkt form 

kan få behövligt underlag för sitt arbete. Enligt regeringsbeslut den 10 

december 1982 inleddes inför anslagsframställningen för budgetåret 

1983/84 en försöksverksamhet. Denna innebär att berörda kulturorgan i 

stället för att inge anslagsframställning via kulturrådet lämnar dessa direkt 

till utbildningsdepartementet före den I september. Kulturrådets behov av 

underlag för den övergripande bedömningen av utvecklingen och av krav 

på insatser tillgodoses genom att myndigheterna i en särskild skrivelse till 

kulturrådet i mars månad redovisar vilka frågor av st'örre vikt man avser 

att ta upp i den kommande anslagsframställningen. 

Erfarenheterna av den nyss berörda försöksverksamheten är goda. Kul

turrådets arbete belastas ej längre av ett omfattande budgetmaterial. Rådet 

kan därigenom i ökad utsträckning koncentrera sitt arbete på att bedöma 

viktigare förslag från kulturpolitisk synpunkt och sätta dem i relation till 

olika andra insatser som berör kulturfältet. Fördelen för de berörda myn

digheterna är att de genom att f1ytta fram inlämnandet av anslagsframställ

ningen bättre kan överblicka det senaste bokslutsåret, varigenom de kan 

ge en mera aktuell och korrekt redovisning av den bedrivna verksamheten. 

Detta är givetvis av väsentlig betydelse för beredningen i regeringskan

sliet, inte minst med hänsyn till de krav på skärpt utgiftsgranskning som nu 

föreligger till följd av det statsfinansiella läget. 
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Med hänsyn till de gjorda erfarenheterna bör i fortsättningen, såsom 

redan skett under ett par år. anslagsframställningarna på kulturområdet 

ges in direkt till regeringen i enlighet med de allmänna anvisningar som 

gäller för budgetarbek •. Rådet kommer härigenom inte att ha till uppgift 

att reguljärt granska förslag till anslagsframställningar från andra myndig

heter eller organ inom sitt ansvarsområde. För de samlade bedömningar av 

förhållandena på området som kulturrådet behöver göra i anslutning till sin 

egen anslagsframställning kan erforderligt material ändå göras tillgängligt. 

Den förändring i ansvarsförhållandena för anslagsframstiillningarna som 

jag här berört föranleder ändringar i instruktionerna för kulturrådet och 

vissa andra myndigheter. Jag avser att återkomma till regeringen i denna 

fråga i annat sammanhang. 

9.6. Inför en ny mediesituation 

En. genomgripande förändring av radio- och TV-situationen sker när 

program kan tas emot inte bara över det markbundna distributionsnätet 

utan också via videogram, satelliter och kablar. Utbudet ökar, de utländs

ka programinslagen blir fler och det finns risk för att inhemska program 

som har betydelse för vårt kulturliv och vår samhällsdebatt blir undan

trängda. Det behövs målmedvetna insatser för att bevara kvalitet och 

mångfald också i den nya mediesituationen. Mass111edieko111111itten 

( U 1982: 07) har en viktig uppgift i detta sammanhang. 

Kommitten, som tillsattes under den förra regeringens tid, fick tilläggs

direktiv (Dir 1983: 19) i februari 1983. Enligt dessa. som helt ersätter de 

tidigare direktiven, skall kommitten lägga fram förslag om principer för 

utbyggnad och utnyttjande av ny teknik för massmedieändamål. Förslagen 

skall utarbetas från såväl massmediepolitiska som kulturpolitiska utgångs

punkter. 

En av kommittens huvuduppgifter är att lägga fram förslag om de krav 

som från massmediepolitiska och kulturpolitiska utgångspunkter bör stäl

las vid utbyggnad av kabelsystem. I direktiven framhålls att en utbyggnad 

redan från början bör ske planmässigt så att lokala och regionala nät efter 

hand kan samordnas. 

Kommittens andra huvuduppgift är att föreslå hur den nya tekniken skall 

användas för massmedieändamål. Uppgiften avser främst regler för kabel

distribution, men även frågor om trådlös distribution kan beröras. Uppdra

get omfattar frågor om tillgång till kabelnät. befordran av program frfrn 

Sveriges Radio, regler för utländska program och specialproducerade ka

bel-TV-program samt kostnadsfrågor och frågor om reklam. 

Kommittens arbete skall vara slutfört i sådan tid att proposition på 

grundval av kommittens förslag kan föreläggas riksdagen senast våren 

1985. 
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Även i andra avseenden pågår utredningsarbete som kan få betydelse i 

den nya mediesituationen. l en alltmer internationell medievärld ökar 

intresset för ett nordiskt TV-samarbete. Nordiska ministerrådet har med 

deltagande av de finländska, isländska, nors~a och svenska regeringarna 

inlett en studiefas som är ett led i utvecklingen av ett nordiskt radio- och 

TV- samt telesamarbete baserat på överföring via ett satellitsystem. Stu

diefasen skall enligt planerna vara avslutad våren 1984. 

På uppdrag av de nordiska kultur- och undervisningsministrarna har en 

särskild utredningsgrupp gjort en översyn av de regler som gäller förs. k. 

grannlandstittande, dvs. vidarespridning inom Norden av i första hand 

TV-program från nord_iska progamföretag. Enligt vad jag har inhämtat 

kommer gruppens rapport att föreligga i början av år 1984. 

Också lokala medier bör få en chans att utvecklas. Närradivkommitten 

(U 1978: 11) ansvarar för den försöksverksamhet med närradio som f. n. 

bedrivs. Kommitten skall sommaren 1984 lämna förslag om vilka regler 

som skall gälla för en eventuell permanent närradioverksamhet. 

F örsiiksverksamhet med fraktstiid fi'ir film inleddes budgetåret 1978/79. 

Syftet är att öka möjligheterna att visa kvalitetsfilm på biograferna runt om 

i landet. Till en början omfattade försöket endast en fjärdedel av landet, 

men försöksområdet utsträcktes till tolv län den I juli 1982. Under senare 

tid har möjligheten att erhålla stöd utnyttjats i allt högre grad. Stödet synes 

ha lett till att filmer som annars inte skulle ha visats på småbiografer ute i 

landet visas i större utsträckning. Verksamheten bör nu införas permanent 

i hela landet. 

Den tekniska utvecklingen får konsekvenser också för dagspressen och 

den öppnar möjligheter för grupper av handikappade att få del av det 

dagliga informationsflödet. 

Femte pressutredningen (U 1983: 01) undersöker hur den nya tekniken 

påverkar förutsättningarna för ökad samverkan inom dagspressen. Utred

ningen analyserar också förhållandet mellan dagspressen och annonsbla

den. I skrivelse till regeringen den 24 oktober 1983 har utredningen uttalat 

sig i frågan huruvida företag som ger ut annonsblad skall kunna erhålla 

statligt presstöd. I sammanhanget ifrågasätter nämnden om reducerat pro

duktionsbidrag bör utgå till storstadstidningar med hänsyn till dessas 

marknadssituation. Mot bakgrund av nämndens analys av hithörande frå

gor föreslår jag för budgetåret 1984/85 att möjligheten till reducerat pro

duktionsbidrag avvecklas i fråga om de dagstidningar som är storstadstid" 

ningar. Femte pressutredningen avser att framlägga sina förslag under år 

1984. 

Taltidningskommitten (U 1982: 05) fördelar bidrag och bedriver utred

nings- och utvecklingsarbete rörande utgivning av radio- och kassettid

ningar. Mot bakgrund av sina erfarenheter skall kommitten sommaren 

1984 redovisa sina förslag om bl. a. hur ett framtida stöd till taltidnings

verksamheten bör utformas. 

4 Rihdagl'll 1983184. I sam/. Nr 100. BilafNI 10 
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Taltidningskommitten har nyligen getts tilläggsdirektiv och därmed fått i 

uppdrag att ange förutsättningarna för eventuella statliga insatser för ny

het.lförmedling till utvecklingsstörda,. 

Utredningen om videogram för döva (U 1983: 02) har i uppgift att preci

sera förutsättningarna för och utarbeta förslag till utformningen av de 

framtida statliga insatserna för den verksamhet som Sveriges dövas riks

förbund bedriver och som medverkar till att ge framför allt barndomsdöva 

delaktighet i kulturliv och informationsutbud. Utredningens förslag beräk

nas komma våren 1984. 

Jag vill också ta upp vissa frågor med anknytning till Sveriges Radio

ko11c:ernens verksamhet. 

Utbyggnaden av radio- och TV-verksamheten enligt riksdagens beslut år 

1978 har nu pågått i sex budgetår. Hittills har utbyggnaden i första hand 

gällt olika former av regionalisering, men fr. o. m. budgetåret 1984/85 kom

mer en förskjutning att ske till förmån för kvalitetshöjande åtgärder. 

Sveriges Radio-koncernens avtal med staten gäller t. o. m. den 30 juni 

1986. I de tilläggsdirektiv som getts till massmediekommitten framhålls att 

Sveriges Radio aktiebolag (SRAB) kan aktualisera och genomföra organi

satoriska förändringar inom koncernen. I den mån förändringarna är av 

sådan art att de kräver avtalsändringar förutsätts att företaget kommer in 
till regeringen med förslag till sådana. I sin anslagsframställning för nästa 

budgetår har företaget aviserat att man har för avsikt att återkomma till 

regeringen med förslag till avtalsförändringar så att åtgärderna kan genom

föras senast i samband med avtalets upphörande den 30 juni 1986. 

I sin anslagsframställning uttalar SRAB vidare sin avsikt att återkomma 

till regeringen när det gäller ett av Sveriges Television AB (SVT) aktualise

rat förslag till försöksverksamhet med betal-TV. I en särskild skrivelse till 

regeringen har företaget senare redovisat sina ställningstaganden i frågan 

och bl. a. framhållit att SVT:s förslag om provverksamhet med betal-TV 

bör ses mot bakgrund av den utveckling som f. n. sker internationellt på 

olika områden av mediefältet. SRAB avser därför att ytterligare studera de 

nya distributionsformerna som yppas och de ekonomiska förutsättningar

na i syfte att kunna lägga fram de förslag som är befogade för att stärka 

radio och TV i allmänhetens tjänst. 

Riksdagens beslut med anledning av förslagen i regeringens proposition 

(prop. 1983/84: 40) om ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (bil. 6 KrU 

1983/84: 8, rskr 90) innebär att en besparing om 50 milj. kr. skall genomfö

ras för SRAB:s del fr. o. m. budgetåret 1985/86. Beslutet innebär också att 

utbildningsradions verksamhet från samma tidpunkt skall finansieras med 

medel ur radiofonden i stället för med skattemedel. SRAB skall vidare 

utreda utbildningsradions verksamhet och överväga ev. förändringar av 

verksamheten med sikte på genomförande i samband med en ny avtalsperi

od. 

Arbetet med de nya TV-lokalerna på Förrådsbacken påbörjades i okto-
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ber 1983. Den etapp som därmed inleddes avser om- och tillbyggnad av 

TV-huset och nybyggnad av ett nyhetshus för TV. Byggnaderna beräknas 

vara färdiga hösten 1987. För budgetåret 1984/85 kommer 98 milj. kr. att 

tas i anspråk för detta ändamål. 

Den största ökningen av belastningen på rundradiofondcn utgörs av 

kompensationen för kostnadsökningar. Företaget får i dag tillgodoräkna 

sig kompensation för kostnadsökningar enligt en kombinerad pris- och 

löneindcx. För kalenderåret 1984 tillämpas en begränsning av prisöknings

kompensation till 4 % i enlighet med riksdagsbeslutet med anledning av 

prop. 1983/84: 40. Företaget får kompensation för kostnadsökningar enligt 

en justerad konsumentprisindex upp till 4 %. I det fall kostnad sökningarna 

skulle bli större får SRAB kompensation enligt den faktiska utvecklingen 

upp till 4 %. Därefter låses medelstilldclningen på denna nivå för resten av 

kalenderåret. 
För nästa budgetår 1984/85 föreslås en höjning av mottagaravgiften med 

28 kr.. vilket motsvarar 4 % av den nuvarande avgiften. 

10. Vissa barn och ungdomsfrågor 

Utbildning och kultur är två viktiga inslag i barns och ungdomars upp

växt. I det föregående har redovisats en rad förslag till insatser inom 

utbildnings- och kulturområdet i syfte att förbättra förhållandena för barn 

och ungdomar. För att förbättra uppväxtvillkoren för barn och ungdomar 

krävs dock medvetna åtgärder inom ett bredare register. Regeringen till

kallade därför i december 1982 en barn- och ungdomsdelegation (Ju 

1983: 0 I J under statsministerns ledning. Delegationens uppgift är att vara 

ett rådgivande och samordnande organ för barn- och ungdomsfrågor inom 

regeringskansliet. Delegationen bör också söka stimulera debatt kring de 

frågor man tar upp i sitt arbete. Den skall ha nära kontakt med myndighe

ter, organisationer. kommittcer m. fl. som har ansvar för och arbetar med 

barn- och ungdomsfrågor. 

Jag vill i det följande erinra om de viktigaste initiativen som regeringen 

har tagit under det gångna året på barn- och ungdomsområdet. 

Delegationen följer bl. a. de olika initiativ som tagits för att fortlöpande 

utveckla innehållet i barnomsorgens verksamhet. Inom ramen för det nya 

statsbidragssystemet för barnomsorgen har regeringen avsatt 30 milj. kr. 

för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. Medlen är 

en markering av att innehållet i förskolans verksamhet fortlöpande måste 

utvecklas så att kvaliteten i barnomsorgen behålls och förstärks. Regering

en har gett UHÄ i uppdrag att se över innehållet i utbildningen av försko

lärarc och fritidspedagoger. SÖ gör en motsvarande översyn av barnskö

tarutbildningen. 
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Regeringen har också avsatt 30 milj. kr. för lokalt utvecklingsarbete på 

lågstadiet. Pengarna kan användas för tillfälliga personalförstärkningar 

eller fortbildningsinsatser för att få en bättre samverkan mellan förskola 

och skola. De kan också användas för att förbättra kontakterna mellan 

hem och skola och tas i anspråk för att utveckla arbetssättet på lågstadiet. 

t. ex. genom projekt med årskurslös undervisning. 

I arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdom måste 

åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten prioriteras. Ungdomsar

betslösheten har effekter långt ner i åldrarna. Att barn litar på att de som 

vuxna kommer att få ett arbete är grundläggande för deras framtidstro. Att 

ungdomar känner att de behövs och har en plats i arbetslivet är nödvändigt 

om vi inte vill riskera att få en generation. där många redan från början 

känner sig ställda vid sidan av samhällsgemenskapen. 

Regeringen tillsatte i juni 1983 en särskild arbetsgrupp under barn- och 

ungdomsdelegationen som har till uppgift att stimulera och ge stöd till olika 

ungdomsprojekt. Arbetsgruppen disponerar 20 milj. kr. att fördela till 

projekt som skapar meningsfulla arbeten. Under det senaste året har runt 

om i landet ungdomar själva tagit initiativ till olika projekt för att skaffa 

arbete. En rad kommuner har också satsat mycket medvetet på åtgärder av 

det här slaget. 

För att sprida informationen om framgångsrika projekt kommer arbets

gruppen under hösten 1984 att publicera en bok med exempel hämtade från 

olika verksamheter som beviljats bidrag. Boken kommer även att ta upp de 

allmänna erfarenheter arbetet med fördelningen av projektmedel gett. 

Delegationen kommer också tillsarr.mans med bl. a. SÖ att sammanställa 

en bok med exempel på hur barn och ungdomar kan få inflytande och ta 

ansvar över de verksamheter de kommer i direkt kontakt med i sin omgiv

ning. Exempel kan hämtas från förskolan, skolan, olika fritidsverksam

heter, kulturaktiviteter, föreningslivet, det egna bostadsområdet etc. 

1983 års demokratiberedning (C 1983: 03) skall studera hur kommuner 

och landstingskommuner kan stimuleras att pröva olika former av brukar

inflytande och brukarmedverkan. Försöksverksamhet kommer att initieras 

i ett antal kommuner på områden som berör barn och ungdom. Barn- och 

ungdomsdelcgationen kommer att nära följa arbetet på detta område. 

Regeringen tillsatte vidare i september 1983 en arbetsgrupp för utveck

lingsarbete vid fritidsgårdar. Bidrag utgår till verksamheten ur allmänna 

arvsfonden med 30 milj. kr. under en försöksperiod på tre år. 

Utvecklingsarbetet kommer att ta sikte på att utveckla nytt innehåll. nya 

arbetsmetoder och nya verksamhetsformer som syftar till att skapa attrak

tiva alternativ till de kommersiella ungdomsmiljöerna. Olika former av 

kulturmedverkan skall prövas. Utvecklingen med föreningsdrivna fritids

gårdar skall stödjas. Ungdomarnas inflytande över verksamheten skall 

uppmuntras. Nya former för utnyttjandet av fritidsgårdarnas lokaler skall 

prövas bl. a. genom samverkan med skolans SIA-verksamhet. Barn- och 
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ungdomsdelegationen är representerad i arbetsgruppen och följer därmed 

arbetet. 
En arbetsgrupp kommer att tillsättas inom socialdepartementet med 

medverkan av riksidrottsförbundct för att genomföra försöksverksamhet 

med syfte att demokratisera idrotten och minska utslagningen. Den skall 

också försöka stimulera flickor, handikappade ungdomar och invandrar

ungdomar att i ökad utsträckning delta i idrottsaktiviteter. 

Ungdomarnas situation kommer att ägnas särskild uppmärksamhet un

der 1985, som av Förenta Nationerna proklamerats som internationellt 

ungdomsår. Temat för ungdomsåret är fred, delaktighet och utveckling. 

För Sveriges del kommer verksamheten i anslutning till ungdomsåret 

framför allt att inriktas på utvecklingsarbete på lokal nivå för bättre barn
och ungdomsmiljöer. Arbetet kommer i hög utsträckning att inriktas på att 
öka barns och ungdomars delaktighet, engagemang och eget skapande, där 

kulturaktiviteter spelar en viktig roll. Till stor del handlar det om att 

utnyttja befintliga resurser och hitta samverkansformer mellan statliga 
organ, kommunal förvaltning och föreningslivet. Ungdomsorganisationer

na kommer att spela en central roll i såväl förberedelsearbetet som det 
praktiska genomförandet av aktiviteterna i anslutning till ungdomsåret. 

En beredningsgrupp har tillsatts för att svara för informations- och 

samordningsarbetet inför och under ungdomsåret. I gruppen ingår repre

sentanter för ungdomsorganisationerna. Beredningsgruppen · skall även 

pröva projektansökningar med anledning av ungdomsåret och upprätta 

förslag till medelstilldelning inom en totalram på 30 milj. kr. av medel från 

allmänna arvsfonden för kalenderåren 1984-1986. 

11. Översynsprojekt 

Mot bakgrund av besparings- och effektiviseringssträvandena har stats

rådet Göransson och jag funnit det ändamålsenligt att ge en samlad redo

visning av större översynsprojekt som pågår inom departementets verk

samhetsområde och på olika sätt berör verksamhetens organisation och 

resurser. 

11.1. Skolväsendet 

Vad det gäller skolväsendet är ett huvudsyfte att åstadkomma väsentliga 
effektiviseringar av verksamheten. Utgångspunkter är härvid att även 

utbildningsområdet skall bidra till regeringens ·uttalade målsättning att 

genom decentralisering och avreglering öka det lokala inflytandet och 

därmed också uppnå en effektivare och för medborgarna mer ändamålsen

lig verksamhet. 
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Det är nödvändigt att i detta arbete beakta skolområdets särskilda förut

sättningar. Målen om en för landet likvärdig utbildningsstandard måste 

bibehållas. Rapporterna om de stora skillnaderna i utbildningsstandard 

mellan kommuner, skolor och enskilda elever har i än större utsträckning 

aktualiserat kravet på en behovsinriktad resursfördelning. Ett jämlikt ut

bildnings väsende där alla medborgare får rätt till kvalitativt goda kunska

per förutsätter ett visst mått av styrning. 

När det gäller målet att öka det lokala inflytandet för medborgarna över 

den offentliga verksamheten måste särskild hänsyn tas till utbildningens 

centrala betydelse för samhällets framtida utveckling. Sålunda bör föräld

rar, elever, lärares, skolledares och annan skolpersonals rätt till inflytande 

och delansvar utformas så att det kan kombineras med bibehållande av 

samhällets inflytande över utbildningens innehåll och utformning. 

Statsrådet Göransson och jag avser att under nästa budgetår återkomma 

till dessa frågor. Inom ramen för en pågående översyn av skolförfattning

arna kommer frågorna om avreglering och inflytande att tas upp. Dessut

om pågår inom den av chefen för civildepartementet tillkallade stat-kom

mun-beredningen ett utvecklingsarbete med den inriktning jag här har 

beskrivit. En arbetsgrupp har bildats med representanter för utbildnings-, 

finans- och civildepartementen samt Svenska kommunförbundet. Avsik

ten är att en försöksverksamhet skall startas i några kommuner med· 

förenklingar i det regelsystem som styr skolan. 

Statsbidragsfrågorna spelar också en central roll för planering och styr

ning m. m. av skolväsendet. Statsrådet Göransson och jag tar nu upp 

frågorna om översyn av statsbidragssystemen. 

11.1.1. Grundskolan 

Regeringen. har i enlighet med vad som anmäldes i kompletteringspro

positionen våren 1983, uppdragit åt SÖ att se över statsbidragssystemet för 

grundskolan. Utgångspunkten skall därvid vara att undersöka om det är 

möjligt att hitta ett system som innebär ytterligare förenklingar och scha

bloniseringar. SÖ skall bl.a. pröva och redovisa olika alternativ i fråga om 

länsskolnämndernas medverkan, där ytterligheterna utgör å ena sidan ett 

system som ligger nära det nuvarande där nämnderna gör en detaljerad 

genomgång av den faktiska skolorganisationen i en kommun och å andra 

sidan ett system där ett visst centralt fastställt bidrag utgår per elev. En 

ytterligare utgångspunkt för SÖ är att också ett mer schabloniserat system 

så långt det är möjligt skall ta hänsyn till den faktiska skolstrukturen i en 

kommun. Hänsyn bör också tas till skillnader i lönestruktur mellan olika 

kommuner. 

SÖ skall vidare undersöka om det i samband med förändringar i statsbi

dragssystemet, med nuvarande målsättning för grundskolan. går att göra 

sådana förenklingar eller andra förändringar att det nya systemet totalt 
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medför minskade kostnader för staten. En förutsättning bör dock härvid 

vara att sådana kommuner och skolor som har de största problemen på 

skolområdet eller som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna inte får 

försämrade möjligheter för skol verksamheten. 

SÖ skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den I oktober 1984. 

Jag utgår från att förslag till riksdagen om förändringar med anledning av 

SÖ:s förslag måste föregås av remissbehandling. Förändringar kan därige

nom inte genomföras förrän tidigast till budgetåret 1986/87. 

11.1.2. Gymnasieskolan 

Vad gäller gymnasieskolans statsbidragssystem har statskontoret tidi

gare i höstas redovisat ett uppdrag att dels kartlägga förutsättningarna för 

ett schablonsystem, dels ge förslag till alternativa modeller för utveckling 

av ett nytt system. Statskontorets rapport remissbehandlas f. n. 

Statskontoret anger två huvudalternativ för ett schablonsystem. Det ena 

alternativet liknar grundskolans system och består av en schablonberäk

nad s. k. basresurs och en förstärkningsresurs. Det andra alternativet 

innehåller en kombination av bidrag per elev och bidrag per linje eller 

linjegrupp. Statskontoret bedömer att dessa två modeller bör kunna läggas 

till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. Statskontorets uppdrag har 

även gällt den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Rapporten inne

håller en modell för ett schabloniserat statsbidragssystem för komvux, 

byggande vidare på ett förslag från komvuxutredningen. 

I kompletteringspropositionen i våras anmäldes att frågan om ett nytt 

och förenklat statsbidragssystem för gymnasieskolan och komvux skulle 

beredas med förtur inom regeringskansliet. Jag avser att i annat samman

hang återkomma till regeringen i dessa frågor. 

11.2. Högskolan 

Jag har i det föregående pekat på att besparingar, rationaliseringar och 

omprioriteringar som högskoleenheterna själva tar ett ökat ansvar för blir 

avgörande för om högskolan fortlöpande skall kunna utvecklas och för

nyas i den resurssituation som föreligger och kan förutses. Det arbete 

rörande högskolans resursanvändning, som jag anmälde i 1983 års budget

proposition och som har inletts under våren 1983, bör kunna utgöra ett 

väsentligt led i en sådan process. Detta projekt syftar till att bidra till en 

förbättrad effektivitet i högskolans resursanvändning. Det skall ge under

lag för besparingar och omprioriteringar och stimulera högskoleenheterna 

till lokalt rationaliseringsarbete. Detta arbete bör omfatta såväl utb.ildning

en och forskningen som den administration som stödjer dessa verksam

heter. En särskild arbetsgrupp med företrädare för några högskoleenheter, 
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centrala myndigheter och regeringskansliet biträder utbildningsdeparte

mentet med ledningen av arbetet. 

I en inledande studie har ett antal organisatoriska och administrativa 

frågor behandlats. En central roll spelar härvid organisationen för plane

ring, ledning och uppföljning av verksamheten inom högskolan. Häri ingår 

frågor rörande anslagsframställning, budget, personalplanering, medelsan
vändning och de administrativa stödsystemen. Viktigt för det långsiktiga 

effektiviseringsarbetet är också den fråga om en genomtänkt plan för hur 

olika former av datakraft skall utnyttjas, som har tagits upp inom projek

tet. Jag har berört frågan i det föregående i samband med att jag aviserade 

ett uppdrag till universitets- och högskoleämbetet på denna punkt. 

De lokala myndigheterna är ansvariga för flertalet rationaliseringsfrågor. 

En rad lokala delprojekt kommer därför att påbörjas inom projektet. På 

sikt bör projektet kunna fortsätta som ett rullande lokalt arbete utan 

utbildningsdepartementets direkta medverkan. Vissa nationella samord
ningsuppgifter bör fullgöras av UHÄ. 

11.3. Lokalkostnadsprojektet 

På regeringens uppdrag har byggnadsstyrelsen. UHÄ, statens kulturråd 

och riksarkivet utrett förutsättningarna för ett mer rationellt planeringssy

stem för lokaler och lokalkostnader samt hur lokalförsörjningen för den 

externfinansierade verksamheten vid högskoleenheterna kan förbättras. 

För att kunna göra planeringen effektivare och för att underlätta priorite

ringar har en översiktlig kartläggning av befintliga lokaler genomförts. När 

det gäller högskolan har myndigheterna redovisat för- och nackdelar vid 

övergång till ett ändrat anslagssystem för högskolans lokalkostnader. 

Myndigheterna har i samband därmed framhållit angelägenheten av att 

högskoleenheterna får ett ökat ansvar för lokalkostnaderna och att utbyt

barheten mellan olika resursslag även kan inkludera lokalkostnader. Lång

siktigheten i investeringsåtagandena och den sektorsövergripande resurs

avvägning som måste göras i dessa frågor leder dock, enligt myndigheter

na. till svårigheter att enkelt infoga styrningen i ett anslagssystem med 

långt driven decentralisering av resursavvägningen. Myndigheterna vill 

därför ytterligare analysera de långsiktiga frågorna om planerings- och 

anslagsförändring och bl. a. utreda förutsättningarna för en försöksverk

samhet. 

Myndigheternas inventeringsarbete utgör en god grund för fortsatt arbe

te med lokalförsörjningsfrågorna. Jag anser dessa frågor vara mycket 

viktiga inom samtliga de verksamhetsområden som har berörts inom det 

nämnda utredningsarbetet. 

Frågan om planeringssystemet för lokaler och lokalkostnader bör nu 

föras vidare. Angelägenheten att snarast möjligt få resurserna för lokaler, 
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inredning och utrustning närmare integrerade i planeringen i stort talar för 

detta. Jag räknar med att myndigheterna skall kunna fullfölja sitt arbete i 

sådan tid att systemförändringar genom försöks verksamhet eller på annat 

sätt kan påbörjas senast den 1 juli 1985. I sammanhanget skall nämnas att 

enligt de av regeringen meddelade direktiven för utredningsarbetet skall 

som förutsättningar för detta bl. a. gälla att nuvarande ansvarsfördelning 

mellan skilda myndigheter och nuvarande anslagsformer helt eller i huvud

sak behålls. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Göransson. 

11.4. Museisamverkan 

De statliga anslagen till de centrala museiinstitutionerna återfinns under 

ett tiotal olika rubriker i statsbudgeten. Den totala anslagssumman uppgår 

innevarande budgetår till ca 190 milj. kr. Det redovisade antalet tjänster 

uppgår till ca 800. vartill kommer ca 700 anställda, för vilka kostnaderna 

finansieras genom inkomster i museernas verksamhet, lönebidrag och 

andra insatser från arbetsmarknadsverket m. m. 

Genom att varje museiinstitution inom ramen för sin organisation måste 

bedriva en synnerligen mångfacetterad verksamhet ligger det nära till 

hands att pröva om inte resursutnyttjandet kan förbättras genom samver

kan mellan museerna. Sådan samverkan kan i första hand tänkas gälla 

olika delar av de allmänt administrativa uppgifterna samt utnyttjande av 

olika tekniska resurser i museernas verksamhet. För att närmare undersö

ka möjligheterna till samverkan mellan museerna i berörda avseenden 

tillkallades år 1982 en särskild kommitte, museisamverkanskommitten. 

Den undersöker i samarbete med statskontoret olika delområden i museer

nas verksamhet för att klarlägga möjligheterna till samverkan. Exempel på 

sådana områden är löneadministration. ekonomiadministration, personal

administration, skriv- och reproservice. telefonservice, skyddsåtgärder för 

samlingarna. transportservice, förlagsverksamhet. biblioteksverksamhet, 

lokaler och utrustning, konservering, ADB-frågor m. m. 

Museisamverkanskommittens arbete är inriktat på att undersöka förut

sättningarna för samarbete i olika administrativa och tekniska basfunk

tioner. Ett successivt förstärkt samarbete mellan museerna enligt de rikt

linjer som gäller för museisamverkanskommittens arbete ger förnyad aktu

alitet åt mera övergripande museipolitiska frågor. En grundläggande fråga 

härvid är vilka krav som det finns anledning att ställa på de centrala 

museerna i deras egenskap av centrala organ på museiområdet. I detta 

avseende har museerna dels ett nationellt ansvar för vissa, i institutioner 

och stadgar avgränsade samlingar och samlingsområden. dels en stödjande 

roll i förhållande till landets övriga museiväsende med därtill anknuten 

utställnings- och informationsverksamhet. Behovet att överväga övergri

pande frågor av detta slag har fått ökad aktualitet genom bl. a. det regiona-
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la museiväsendets utveckling samt andra förändringar i förutsättningar för 

museernas arbete. Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna 

fråga i annat sammanhang. 
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A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

29877 412 

28396000 

29928000 

1983/84 

194 

28396000 
(25 131000) 

28396000 

Beräknad ändring 
1984/85 

-4 

+ 1532000 
(+ 863000) 

+1532000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 29 928 000 kr. Jag har därvid beräknat en besparing enligt 

huvudförslaget på 604000 kr. Under anslaget beräknar jag medel 

( + 300000 kr) för arbetsgruppen för samefrågor och svenska delegationen 

av finsk-svenska utbildningsrådet, vilkas kostnader f. n. bestrids från an

slaget A2. Kommitteer m. m. Under innevarande budgetår har en omor

ganisation skett inom utbildningsdepartementet. Förutvarande skolenhe

ten har delats i en enhet för grundskolefrågor och en enhet för gymnasie

skolfrågor. Vidare har förutvarande högskoleenheten delats i en enhet för 

grundläggande högskoleutbildning m. m. och en enhet för forskning och 

forskarutbildning m. m. Omorganisationen har skett inom oförändrade re

sursramar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uthildningsdepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 29 928 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

15618770 

16000000 

11400000 

Reservation 2 272 722 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utrcdningsvcrksamhe

ten under nästa budgetår bör anslaget föras upp med 11400000 kr. Chefen 

för civildepartementet kommer i det följande att beräkna medel för bibel-
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kommissionen. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn till detta. 

Förändringen innebär inte någon ändring av kommissionens direktiv eller 

arbetsuppgifter. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Göransson. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. 111. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 11 400000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

375 854 

609000 

568000 

Reservation 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 568 000 kr. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

342 132 

att till Extra utgijier för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservalions

anslag av 568000 kr. 
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B. SKOLVÄSENDET 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 

B I. Skolöverstyrelsen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

120773162 

1339840001 

137 604000 
1 Härutöver har genom regeringsbeslut i juni 1983 anvisats 300 000 kr. 

Skolöverstyrelsens (SÖ) arbetsuppgifter och organisation framgår av 

förordningen ( 1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministra

tionen (ändrad senast 1983: &77). 

Ur anslaget för SÖ utgår även medel för 20 tjänster. vilkas innehavare 

har sin tjänstgöring förlagd till Centralförbundet för alkohol- och narkoti

kaupplysning (CAN), samt för kostnader för bidrag till vissa organisatio

ner. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kostnader för redovisnings

central 
Revisionskontor-Särkostnadcr 
Skolöverstyrelsens författnings

samling 
Kostnader för kontorsdrift och 

bibliotek 
Centralförbundet för alkohol

och narkotikaupplysning 
Bidrag till vissa organisationer 
Bidrag till löntagar

organisation.:r 

Avrundat 

1 Exkl. tjänster vid CAN. 

1983/84 

507 

101 184000~ 
(86861000) 
15385000 

2 577000 
2639000 

l 160000 

5 248000 

2625000 
I 166000 

2000000 

1339840002 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver
styrelsen 

-29,7 1 

+ 8699800 
(+ I 220 200) 
+ 2081700 

+ 123000 
+ 142400 

+ 6000 

+ 1422500 

+ 162000 
_,_ 101000 

+ 173 ooo 
+12911400 

+12911000 

Före
draganden 

-30,7 

+3683000 
(+ 275000) 
+I 163900 

+ 54000 
+ 119400 

+ 6000 

+I 123 500 

-2625 000 
+ 35 000 

+ 60000 

+3619800 

+3 620000 

2 Härutöver har genom regeringsbeslut i juni 1983 anvisats 300 000 kr. 
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Skolöverstyrelsen 

SÖ:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomräkning 9 893 000 kr.. avgår engångsanvisningar på 

I OOOOOOkr. 

2. Huvudförslag - l 894000kr. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 gäller den 

av riksdagen beslutade nya organisationen för den statliga skoladministra

tionen. Således gäller en ny organisation för SÖ fr. o. m. den 1 juli 1982. 

Vid SÖ finns i den nya organisationen 456 tjänster. Dessutom finns den 1 

juli 1984 51 tjänster kvar från den gamla organisationen vilka beräknas 

successivt kunna dras in under budgetåret 1984/85. SÖ har för budgetåret 

1984/85 beräknat lönekostnaderna för den nya organisationen till 

73 810 000 kr. och för övergångsorganisationen till 5 411 000 kr. ( - 3 ,5 

milj. kr.). Vidare beräknar SÖ att kostnaderna för reseersättningar inom 

Norden och för expenser på grund av personalavvecklingen minskar med 

sammanlagt 98000 kr. SÖ anser att den produktivitetsökning som huvud

förslaget innebär redan har åstadkommits för SÖ:s del genom att organisa

tionen kraftigt minskats samtidigt som vissa uppgifter blivit mer omfat

tande. 

3. SÖ bedömer att behov föreligger även under budgetåret 1984/85 för 
särskilda personalutvecklingsinsatser med anledning av SÖ:s och länsskol

nämndernas omorganisation och föreslår 500 000 kr. för ändamålet som 

engångsanvisning. 

4. SÖ finner det angeläget att även i fortsättningen undersöka skolung

domars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor (ANT-vanor) i årskurserna 6 

och 9. SÖ bedömer medelsbehovet för budgetåret I 984/85 vara 200 000 kr. 

5. SÖ har beräknat att medel skall utgå även för budgetåret 1984/85 för 

de ANT-åtgärder. som narkotikakommissionen nu föreslagit och som en

ligt regeringsbeslut den 30 juni 1983 gäller innevarande budgetår. Därvid 

har SÖ föreslagit inrättande av en handläggartjänst för samordning och 

utveckling av ANT-arbetet inom skolans område. 

6. SÖ anser det nödvändigt att särskilda medel anvisas dels för informa

tion om grundskolan, dels för information om gymnasieskolans reforme

ring och beräknar 4 milj. kr. härför. 

7. SÖ bedömer att medels behovet för framställning av ett folkhögskole

prov. prov för yrkestekniska linjer samt prov för kommunal vuxenutbild

ning uppgår till 2 120000kr. 

8. I en pågående omläggning till ett nytt redovisningssystem krävs en 

anpassning av blankettsystemet. SÖ bedömer kostnaderna till 500000 kr. 

Föredragandens överväganden . 

Jag vill inledningsvis ta upp sammansättningen av skolöverstyrelsens 
(SÖ) styrelse. 

Riksdagen godkände vid 1980/81 års riksmöte nya riktlinjer för SÖ:s 

/ 
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ledning (prop. 1980/81: 107, UbU 38, rskr 395). SÖ:s styrelse har sedan den 

I november 1981 följande sammansättning. Utöver generaldirektören och 

överdirektören, vilka är styrelsens ordförande resp. vice ordförande, ingår 

sju ledamöter som regeringen utser särskilt, nämligen fem representanter 

för riksdagspartierna samt en representant vardera för kommunerna och 

landstingskommunerna. För var och en av ledamöterna, med undantag för 

generaldirektören och överdirektören, finns en personlig ersättare. 

Inför kommande mandatperiod. som börjar den I november 1984, ser jag 

det angeläget att styrelsen tillförs företrädare för breda samhällsintressen 

också på annat sätt än genom riksdagspartierna. En sådan ordning gällde 

fram till november 1981 och gäller alltjämt för flertalet andra verksstyrcl

ser. På skolans och vuxenutbildningens område är det ett vitalt intresse att 

verksstyrclsen inom sig besitter direkta och allsidiga kunskaper om och 

erfarenhet från arbetsliv och arbetsmarknad. Jag föreslår därför att en 

företrädare för vardera Landsorganisationen i Sverige. Centralorganisa

tionen SACO/SR. Svenska arbetsgivareföreningen och Tjänstemännens 

centralorganisation bereds plats i styrelsen. 

I anslutning härtill finner jag det rimligt att begränsa antalet representan

ter för riksdagspartierna. En ordning där två företrädare för den politiska 

majoriteten och två för oppositionen garanterar fortfarande en bred parla

mentarisk insyn i verksamheten, samtidigt som stabilitet främjas. Jag 

förordar därför att antalet företrädare för riksdagspartierna begränsas till 

fyra. 
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av verksstyrelsens 

förändrade sammansättning. 

Genom den föreslagna ändringen av verksstyrelsens sammansättning 

anser jag att några av regeringen utfärdade föreskrifter om ett centralt 

planeringsråd vid SÖ för samverkan mellan skola och arbetsliv inte be

hövs. Det bör i fortsättningen ankomma på SÖ:s styrelse att avgöra for

merna för samverkan på detta område. Regeringen bör inhämta riksdagens 

godkännande av ändringen. 

Nu går jag över till anslagsframställningen. 

Med hänsyn till den nyligen genomförda omorganisationen inom SÖ, 

som vad avser minskning av personalstyrkan skall vara avslutad den 30 

juni 1985, har jag inte heller för budgetåret 1984/85 beräknat medel enligt 

dels. k. huvudförslaget (2). 

I likhet med SÖ bedömer jag att medel för särskilda personalutvecklings

och informationsåtgärder med anledning av SÖ:s och länsskolnämndernas 

omorganisation behövs även under budgetåret 1984/85. Jag beräknar 

500000 kr. som en engångsanvisning härför (3). • 

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning av det angelägna i att fortsätta 

undersökningarna om skolungdomens alkohol-, narkotika- och tobaks

vanor (ANT-vanor) för att få underlag för planering av åtgärder mot 

missbruk. Jag beräknar medel motsvarande 200000kr. för budgetåret 

1984/85 (4). 
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Den statliga upplysningsverksamheten om alkohol och narkotikamiss

bruk har nyligen behandlats i betänkandet (Ds S 1983: 11) Rapport om 

alkohol- och narkotikaupplysning. Jag har erfarit att statsrådet Sigurdsen 

avser att under år 1984 föreslå en proposition i frågan. vilket kan medföra 

omfördelningar mellan den femte och åttonde huvudtiteln. I avvaktan på 

detta beräknas i enlighet med förslag i den nämnda rapporten medel för 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) under femte 

huvudtiteln. 

Genom regeringens beslut den 30 juni 1983 erhöll SÖ en engångsanvis

ning för insatser på skolområdet mot narkotika. Av dessa medel har 

50000kr. använts för vidareutbildning av kontaktpersoner för ANT-verk

samhet i skolväsendet och 30000 kr. för gruppsammankomster för dessa 

kontaktpersoner. För arbete inom SÖ med samordning och utveckling av 

ANT-verksamhetcn anslogs 220000 kr. SÖ föreslår att en särskild tjänst 

inrättas inom SÖ för denna kontakt- och utvecklingsverksamhet fr. o. m. 

budgetåret 1984/85. Även i den ovan nämnda rapporten föreslås en sådan 

tjänst genom överförande av en tjänst från CAN till SÖ. I avvaktan på den 

nämnda propositionen är jag inte beredd att tillstyrka en tjänst av detta slag 

vid SÖ (5). Av samma skäl beräknar jag inte heller medel för vidareutbild

ning av ANT-kontaktpersoner eller gruppsammankomster för dessa. 

SÖ har sedan 1977 regeringens uppdrag att utarbeta normeringsprov för 

folkhögskolor och har i årets anslagsframställning äskat medel för detta. 

Därutöver har man begärt särskilda medel för utarbetande av normerande 

prov för den kommunala vuxenutbildningen samt prov för de yrkestek

niska linjerna i gymnasieskolan. Enligt min mening måste frågan om medel 

för dessa prov bli föremål för SÖ:s egen prioritering. varför jag inte 

beräknar några extra medel i dessa fall (7). 

Decentraliseringen av skolväsendet förutsätter en återkoppling mellan 

fältet och den statliga skoladministrationen i form av en sammanhållen 

informationsplanering. I likhet med SÖ bedömer jag att ytterligare medel 

behövs för information i anslutning till 1980 års läroplan för grundskolan . 

. Jag har genom omprioriteringar beräknat 2 milj. kr. för ändamålet under 

budgetåret 1984/85. 

Vidare beräknar jag under SÖ:s anslag medel motsvarande I milj. kr. för 

information och utvecklingsarbete utöver nuvarande nivå med inriktning 

på datautbildning i grundskolan och gymnasieskolan. 

I övrigt räknar jag inte med några förändringar under anslaget. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om sammansättningen av SÖ:s 

styrelse, 

2. godkänna vad jag har förordat om det centrala planeringsrådet. 

3. till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lags

anslag av 137604000 kr. 
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B 2. Länsskolnämnderna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

105 786863 

1143070001 

135085000 
1 Härutöver har genom regeringsbeslut i juni 1983 anvisats I 500000 kr. 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och organisation framgår av för

ordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga skoladministra

tionen (ändrad senast 1983: 877). Föreskrifter om ledamöter och supplean

ter i länsskolnämnderna finns i 22 * skollagen ( 1962: 319, omtryckt 

1970: I 026, 22 § ändrad senast 1981: 1113 ). 

Ur anslaget bestrids kostnader för personal vid länsskolnämnderna. Ur 

anslaget utgår vidare bidrag till verksamhet med regionala planeringsråd 

för samverkan mellan skola och arbetsliv samt bidrag till utbildning av 

representanter i planeringsråd. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Regionala planeringsråd 
Medel för utbildning av repre
sentanter i planeringsråd 
Ytterligare besparing 

1983/84 

358,5 

96809700 
(82 174000) 

10 147 300 
6350000 

I 000000 

1143070001 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver
styrelsen 

+92 

+24492000 
(+18510000) 
+ 1859000 
+ 380000 

+ 93000 

+26824000 

Före
draganden 

+80 

+20189000 
( + 16883 000) 
+ 1390000 
+ 315 000 

+ 30000 
- 1 146000 

+20778000 

1 Härutöver har genom regeringsbeslut i juni 1983 anvisats 1500000 kr. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning innebär i huvudsak föl

jande: 

I. Pris- och löneomräkning 7787 000 kr., avgår engångsanvisning på 

450000kr. 

2. Huvudförslag - 2 807 900 kr. SÖ föreslår med hänsyn till den nyligen 

genomförda omorganisationen att huvudförslaget inte tillämpas på detta 

anslag. 

3. SÖ beräknar i enlighet med integrationsutredningens förslag i betän

kandet (SOU 1982: 19) Handikappade elever i det allmänna skolväsendet 

en överföring till länsskolnämnderna av den regionala verksamheten för 

pedagogiskt stöd åt synhandikappade med sammanlagt 10 797 000 kr. från 

anslaget B 14. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader. Vidare föreslår 
5 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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SÖ en överföring av 1 258 000 kr. från anslaget G 3. Bidrag till driften av 

särskolorm. m. under femte huvudtiteln av det statsbidrag som f. n. utgår 

till landstinget för de regionala lärarna för flerhandikappade. 

4. SÖ föreslår att medel anvisas för utökning av verksamheten med 

anledning av integrationsutredningens förslag ( + 5 169 000 kr.). 

5. SÖ föreslår en förstärkning av länsskolnämndernas kanslipersonal 

genom inrättande av 14 halvtidstjänster på grund av ökad belastning på 

biträdespersonalcn till följd av integrationsutredningens förslag ( + 763 000 

kr.). 

6. SÖ beräknar - i enlighet med regeringsbeslut den 30 juni 1983 -

medel för förstärkning av ANT-kontaktpersonernas verksamhet i stor

stadslänen och verksamhetsstöd för ANT-projekt m. m. genom länsskol

nämnderna med I 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till den nyligen genomförda omorganisationen vid länsskol

nämnderna beräknar jag en generell nedskärning på förvaltningskostna

derna med en procent i stället för de två procent som föreskrivs i huvud

förslaget. 

Enligt riksdagens beslut· med anledning av propositionen (prop. 

1983/84: 27, UbU 8, rskr 112) om åtgärder för elever med handikapp i det 

allmänna skolväsendet m. m. skall den regionala verksamheten för pedago

giskt stöd åt synhandikappade föras över från Tomtebodaskolan till läns

skolnämnderna. Med anledning härav bör ett belopp om sammanlagt 

10896000kr. föras över från anslaget B 14. Specialskolan m. m.: Utbild

ningskostnader till anslaget B 2. Länsskolnämnderna. Beloppet avser kost

nader för 28 speciallärare (reselärare), 27 förskolekonsulenter och 5 kansli

skrivare/assistenter, reseersättningar, expenser samt lokalhyror (3J. 

När det gäller utökning av verksamheten enligt riksdagsbeslutet beräk

nar jag medel för 5 regionala samordnare (handikappkonsulenter), 5 kansli

skrivare, 5 konsulenter för rörelsehindrade, 3 förskolekonsulenter och 2 

rese lärare för synskadade samt I 040 000 kr. för reseersättningar och ex
penser (4). 

Vidare beräknar jag medel för köp av tjänster från landstingets hörsel

vård (+I milj. kr.) samt medel för en konsulent för dövblinda vuxna. 

SÖ har begärt 1,5 milj. kr. för upplysningsverksamhet om alkohol, nar

kotika och tobak genom länsskolnämnderna. I avvaktan på den särskilda 

proposition i dessa frågor som jag nämnt vid min anmälan av anslaget B I. 

Skolöverstyrelsen beräknar jag inga medel för detta ändamål. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens centralorgani

sation (TCO) har i gemensam skrivelse den 17 november 1982 begärt att 

organisationerna var för sig tilldelas såväl en ordinarie som en suppleant

plats i samtliga länsskolnämnder. F. n. är LO och TCO representerade av 

antingen en ordinarie ledamot eller en suppleant. Även Centralorgan i sa-
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tionen SACO/SR har i skrivelse den lO januari 1983 begärt att få bli 

representerad i länsskolnämnderna genom en ordinarie ledamot och en 

suppleant i varje nämnd. Jag är f. n. inte beredd att föreslå någon ändring 

av sammansättningen av länsskolnämnderna utan avser att ta ställning till 

denna fråga inför den mandatperiod som börjar den I januari 1986. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana som är av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Liinssko/nämnderna för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 135 085 000 kr. 

B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6 754577 
8196000 

10696000 

Reservation 1134800 

Ur anslaget utgår medel dels för länsskolnämndernas verksamhet för 

främjande av lokalt utvecklingsarbete, dels för bidrag till kommunernas 

lokala skolutveckling enligt förordningen ( 1983: 238) om särskilt statsbi

drag till lokal skolutveckling. 

Skolöverstyrelsen 

I. Prisomräkning 829 000 kr. 

2. I enlighet med vad som förordats i prop. 1980/81: 97 om skolforskning 

och personalutveckling föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) en överföring från 

anslaget B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

till detta anslag ( + 2 161 000 kr.). 

3. Fördelningen av medlen för bidrag till kommunens lokala skolutveck

ling görs f. n. enligt samma principer som medlen för särskilda åtgärder på 

skolområdet (SÅS). SÖ föreslår att medelsfördelningen frigörs från kopp

lingen till hur SÅS-medlen fördelas. 

4. SÖ beräknar medelsbehovet under reservationsanslaget Länsskol

nämndernas utvecklingsstöd till 11 186 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid behandlingen av prop. 1980/81: 97 om skolforskning och personal ut

veckling beslöt riksdagen (UbU 37. rskr 385) att från det dåvarande ansla

get C 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet sammanlagt ca 

13 milj. kr. skulle föras över under en fyraårsperiod till länsskolnämnderna 
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för att stödja det regionala och lokala ut vecklingsarbctet. Hittills har 

7,1 milj. kr. förts över till detta anslag från förutnämnda anslag (2). Skol

överstyrdsen (SÖ) föreslår att den för budgetåret 1984/85 planerade me

delsövcrföringen på 3 milj. kr. från anslaget Forskning och centralt utveck

lingsarbcte inom skolväsendet minskas till 2 161 OOOkr. Detta är nödvän

digt, anser SÖ, för att inte överföringen skall behöva finansieras av medel 

som är avsedda för skolforskning och centralt utvecklingsarbete. Den av 

SÖ föreslagna medelsöverföringen anser jag dock vara för knappt tilltagen 

för de ändamål som skall bekostas inom detta anslag. Jag föreslår att för 

budgetåret 1984/85 2,5 milj. kr. av berörda medel förs över till detta anslag. 

SÖ har föreslagit att länsskolnämndernas fördelning av medlen för bi

drag till kommunernas lokala skolutveckling skall frikopplas från SÅS

medlens (särskilda åtgärder inom skolväsendet) fördelningsprincip (3). 

Den princip som SÖ åsyftar är den form av behovsinriktad styrning som 

ligger i fördelningen av SÅS-medlen. Centralt fördelas SÅS-resursen med 

särskilda viktningsfaktorer till förmån för de tre storstadslänen. Inom 

länen är utgångspunkten för medelsfördelningen kommuner som har sär

skilda svårigheter inom sitt skolväsende. 

Enligt SÖ:s mening bör möjligheterna till styrning av anslaget i enlighet 

med riksdagsbeslut och ställningstaganden från andra politiska instanser 
förbättras. Länsskolnämnden bör således kunna fördela medel till sådana 

ii.ndamål, som ligger i linje med statsmakternas och de lokala skolstyrelser

nas prioriteringar. Som en del av sin aktiva tillsyn bör länsskolnämnden 

också ges reella möjligheter att följa upp hur fördelade resurser utnyttjas. 

Jag instämmer med SÖ i att medlen under detta anslag i stället bör 

fördelas enligt de nu berörda grunderna. Självfallet bör vid fördelning av 

medel även i fortsättningen sii.rskild hänsyn tas till de kommuner som har 

speciella behov. Jag anser att den nya fördelningsprineipen även bör avse 

den centrala medelsfördclningen. Regeringen bör inhämta riksdagens god

kännande av de ändrade grunderna för fördelning av bidraget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om fördelning av bidrag till kom

munernas lokala skolutveckling, 

2. till Länsskolnämndernas utvecklingsstöd för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av I 0 696 000 kr. 
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B 4. Statens institut för läromedelsinformation 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4621002 

5 367000 

5 565000 

Statens institut för läromedelsinformation (SIL) har enligt förordningen 

(1982: 393) om vissa statliga insatser beträffande läromedel (omtryckt 

1983: 273) till uppgift att fastställa basläromedel, låta utföra läromedels

granskning samt informera om läromedel. 

SIL har vidare enligt förordningen ( 1974: 440) med instruktion för sta

tens institut för läromedelsinformation (ändrad senast 1983: 274) till uppgift 

att vara central myndighet för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel 

för handikappade (RPH). handlägga ärenden om statsbidrag enligt kungö

relsen ( 1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel, främja 

produktion av och utge information om läromedel för minoritetsspråks

och invandrarundervisning samt i övrigt verka för förbättrad tillgång på 

läromedel inom områden där det råder brist. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

Avrundat 

1983/84 

JO 

4882000 
(3 556000) 

485000 

5367000 

Statens institut för läromedelsinformation 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens institut Före-
för läromedels- draganden 
information 

of. of. 

+ 942000 +195 380 
(+ 644000) (+110180) 
+ 200000 + 3040 
+ 40000 

+1182000 +198420 

198000 

Anslagsframställningen från SIL innebär i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 302 000 kr. 

2. Huvudförslag -113 000 kr. 

3. SIL föreslår att medel beräknas för utökning av verksamheten med 

information m. m. om läromedel för minoritets- och invandrarundervisning 

(MINV-verksamhet) och permanentning av försöksverksamheten med in

formation om material för invandrarbarn på förskolestadiet ( +993 000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

I 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 242) anmälde 

jag min avsikt att bl. a. ersätta det statliga stödet till produktion av lärome

del med ett system av generella avgifter på läromedel. Det har emellertid 

visat sig att det inte är tekniskt möjligt att finna en rimlig grund för 

avgiftsbeläggning med mindre än att kostnaderna för kontroll blir opropor-

. tionerligt höga i förhållande till den tänkta avgiftens storlek. Jag föreslår 

därför inte något system med generella avgifter. 

Betänkandet (SOU 1983:58) Kunskap för gemenskap-Läromedel för 

språklig och kulturell mångfald som språk- och kulturarvsutredningen 

avlämnade i oktober 1983 remissbehandlas f. n. I avvaktan på beredningen 

av detta betänkande beräknar jag ingen utökning av verksamheten med 

information m. m. om läromedel för minoritets- och invandrarundervisning 

(MINV-verksamhet). Försöksverksamhet med information om material 

för invandrarbam på förskolestadiet bör tills vidare fortsätta som tidigare 

(3 ). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens institut för läromedelsinformation för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 5 565 000 kr. 

B 5. Stöd för produktion av läromedel 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 823 818 

4100000 

4414000 

Reservation 72073 

Ur anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen, vari brist 

råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av lärome

del som är avsett att användas inom undervisning som står under tillsyn av 

skolöverstyrelsen (SÖ). Bestämmelser om verksamheten återfinns i kun

görelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

Ur anslaget skall enligt gällande föreskrifter i regleringsbrcv utgå bidrag 

med lägst 300 000 kr. för framställning av punktskriftsböcker till försäljning 

åt synskadade. 

Statens institut för läromedelsinformation 

Statens institut för läromedelsinformation (SIL) föreslår i sin anslags

framställning bl. a. följande: 

I. Prisomräkning 410000 kr. I huvudförslaget har SIL räknat med 

minskning med 90 000 kr. i förhållande till det prisomräknade anslaget. 
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2. Läromedclsproducenter, centrala. regionala och lokala skolmyndig

heter, rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

(RPH). handikapporganisationer. invandrarorganisationer. studieorganisa

tioner, skolor och lärare samt olika organ som i sin verksamhet har kontakt 

med skolan ansöker hos SIL om bidrag för framställning av läromedel. 

SIL anger ett behov av 8,2 milj. kr. under budgetåret 1984/85 för stöd av 

produktion av läromedel inom områden där läromedel f. n. saknas eller är 

av bristfällig kvalitet. Regeringens anvisningar för myndigheternas an

slagsframställning för budgetåret 1984/85 begränsar emellertid SIL:s möj

ligheter att begära ett anslag på denna nivå. SIL begär därför endast 

4 420 000 kr. i anslag för produktionsstödjande insatser under budgetåret 

1984/85. 

3. Framställningen av punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade 

har hittills ombesörjts av RPH-SYN. SIL föreslår att ansvaret för verk

samheten permanentas och förs över till talboks- och punktskriftsbibliote

ket. 
4. SIL föreslår att produktionsstöd för minoritets- och invandrarunder

visning utvidgas till att omfatta även förskolan. 

5. De produktionsstödjande åtgärderna kan ges i olika form. SIL utnytt

jar bl. a. stödformen garanti, vilket innebär att producenten garanteras ett 

bidrag. om resultatet av försäljningen under viss tid inte motsvarar kostna

derna för framställningen. För denna stödform har planeringsramar fast

ställts för perioden 1984/85 till 1987/88. SIL föreslår att planeringsramarna 

för perioden 1985/86 till 1988/89 skall vara följande (milj. kr.). 

1985/86 

2,5 

1986/87 

2.0 

Föredragandens överväganden 

1987/88 

2,0 

1988/89 

1,5 

Jag räknar med ett lägre belopp för prisomräkning än vad statens institut 

för läromcdclsinformation (SIL) har gjort ( + 114 000 kr.) ( 1 ). 

I likhet med SIL föreslår jag att verksamheten med framställning av 

punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade permanentas och att en 

summa av 309000 kr. förs över till anslaget G 20. Talboks- och punkt

skriftsbiblioteket: Produktionskostnader (3). 

I avvaktan på beredningen av betänkandet (SOU 1983: 58) Kunskap för 

gemenskap- Läromedel för språklig och kulturell mångfald från språk- och 

kulturarvsutredningen, som f. n. remissbehandlas. är jag inte beredd att 

tillstyrka förslaget om att produktionsstödet för minoritets- och invandrar

undervisning utvidgas till att omfatta även förskolan (4). 

För att ge ett förhandsbesked om produktionsstöd i form av garantibe

lopp föreslår jag för perioden 1985/86 till 1988/89 följande planeringsramar 

(milj. kr.) (5). 

1985/86 

2,0 

1986/87 

1.5 

1987/88 

1.5 

1988/89 

1.5 
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Som jag redovisat i det föregående (avsnitt 8.3.2) anser jag att härutöver 

särskilda resurser bör avsättas för stöd till produktion av och information 

om läromedel på dataområdet inom grundskola och gymnasieskola. Jag 

har beräknat 0.5 milj. kr. för detta ändamål. Medlen bör utgå under en 

treårsperiod. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge·.att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion 

av lärom~del i form av garantibelopp får lämnas i enlighet med 

vad jag har förordat. 

2. till Stöd för produktion m• läromedel för budgetåret 1984/85 

anvisa,ett reservationsanslag av 4 414 000 kr. 

B 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10860177 

11 124000 

12 160000 

Det finns fyra rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de (RPH). nämligen en för hörselskadade (RPH-HÖR). en för rörelsehind

rade (RPH-RHl, en för synskadade (RPH-SYN) och en för särskolan 

IRPH-SÄR). Centralerna är belägna i Örebro (Birgittaskolan). Göteborg 

<Bräcke Östergård), Solna (Tomtebodaskolan) och Umeå <Olovsdalssko

lan). 

RPH har till uppgift att främja utveckling, produktion och utlåning av 

samt information om pedagogiska hjälpmedel för handikapp~.de elever 

inom utbildni11gar som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt för 

handikappade <elever inom förskolan. Verksamheten regleras genom för

ordningen (SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för rikscentraler för pedago

giska hjälpmedel för handikappade. Statens institut för läromedelsinforma

tion (SIL) är central myndighet för rikscentralerna. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens institut före-
för läromedels- draganden 
information 

Personal 46,5 +2,5 +o.5 

Anslag 

Förvaltningskostnader 9869000 +I 882000 +I 023000 
(därav lönekostnader) (6759000) !+1409000) (+ 713000) 

Lokalkostnader l 005 000 + 330000 + 203000 
Engångsanvisningar 250000 + 483 000 - 190000 

11124000 +2695000 +1036000 
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Statens institut för läromedelsinformation 

SIL:s anslagsframställning för budgetåret 1984/85 innebär i huvudsak 

följande: 

I. Huvudförslag 11883000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m. m. 1257000 kr. Engångsanvisningar på 

250 000 kr. avgår. 

3. SIL anser att RPH bör få möjlighet att utvidga sina insatser framför 

allt för handikappade elever som integrerats i grundskolan och gymnasie

skolan. Nya resurser erfordras också för insatser för flerhandikappade 

elever. 
4. För RPH-HÖR beräknar SIL ytterligare expertismedel <+90000kr.) 

samt medel för framställning av videogram (+140000kr.). För framställ

ning av läromedel för flerhandikappade samt för kompaktarkiv föreslår 

SIL engångsanvisningar (+·170000kr.). 

5. För RPH-Rll föreslår SIL att en och en halv tjänst som läromedcls
produccnt inrättas ( + 223 000 kr.) samt att yttcrligan: expertismedel beräk

nas ( +81 000 kr.). För utprövning av läromedel/hjälpmedel behövs ytterli

gare medel ( + 3 000 kr.). För kopieringsutrustning och inredning av lokaler 

behövs engångsanvisningar ( + 110000 kr.). 

6. SIL föreslår att det vid RPH-SYN inrättas en tjänst som kansliskri

vare/assistent för skärning och bindning av punktskrifter ( + 105 000 kr.) 

samt att ytterligare expertismedel beräknas ( +65 000 kr.). SIL beräknar 

ytterligare medel för bl. a. framställning av punktskrifts- och talböcker 

<+205000kr.). För offsetpress och kopiator samt för inredning av nya 

lokaler beräknas engångsanvisningar ( + 220000 kr.). 

7. RPH-SÄR bör få ökade cxpcrtismedel ( + 179000kr.l för bl. a. insat

ser för flerhandikappade. För resekostnader. ökad framställning av läro

medel m. m. behövs ytterligare medel ( + 31 000 kr.). För fotosätter och 

lagerhyllor behövs engångsanvisningar ( + 233 000 kr.). 

8. SIL begär dessutom en uppräkning av anslagsposten Förvaltnings

kostnader för löner till lokalvårdare. representation. hälso- och sjukvård 

samt telefon m. m. med 36000 kr. för utökad verksamhet vid RPH. 

9. För utökade lokaler vid RPH beräknar SIL 45 000 kr. i ökade hyres

kostnader. 

Föredragandens överväganden 

Under de senaste budgetåren har rikscentralerna fö· ~agogiska hjälp

medel för handikappade (RPH) tillförts ökade medel för att kunna tillgodo

se handikappade elever i den vanliga undervisningen med erforderliga 

pedagogiska hjälpmedel. 

För nästa budgetår bör medel för RPH:s verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Därutöver beräknar jag sammanlagt 

493 000 kr.. varav 60000 kr. i engångsanvisningar. för följande ändamål. 
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För RPH-RH tillstyrker jag medel för en halv tjänst som läromcdelspro

ducent (5). 

För punktskriftsframställning vid RPH-SYN beräknar jag dels 

IOOOOOkr. i expertismedel. dels lOOOOOkr. för övriga framställningskost

nader (6). 

Jag tillstyrker att RPH-SÄR tilldelas 150000 kr. i expertis medel för 

insatser för flerhandikappade (7). 

Jag förordar en uppräkning av anslagsposten Förvaltningskostnadcr 

med 9000kr. för bl. a. ökade telefonkostnader. vid samtliga rikscentraler 

(8). 

Vidare beräknar jag engångsanvisningar till RPH-HÖR med 45 000 kr. 

för inköp av kompaktarkiv och till RPH-SÄR med 15 000 kr. för anskaff

ning av lagerhyllor (4 och 7). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Rikscentralema för pedagogiska hjii/pmede/.f1)r handikappa

de för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

12 160 000 kr. 
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För skolväsendet gemensamma frågor 

B 7. Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

29516537 

27 437000 

24937000 

Reservation 2137462 

Från anslaget bekostas forskning och centralt utvecklingsarbete inom 

ungdomsskola och vuxenutbildning samt informationsåtgärder i samband 

därmed. Skolöverstyrelsen (SÖ) ansvarar för planering, samordning, ut

värdering och spridning av information om verksamheten. Skolforskning

en bör huvudsakligen bestå av uppdragsforskning inom högskolans ram 

och vara inriktad mot problem aktualiserade i arbetet med den långsiktiga 

planeringen, uppföljningen och utvärderingen av skolreformer. SÖ skall 

lägga fram långsiktiga skolforskningsprogram enligt riktlinjer som angivits 

i propositionen 1980/81: 97 om skolforskning och personalutveckling och i 
propositionen 1981/82: 106 om forskning m. m. Det centrala utvecklingsar

betet avser främst vuxenutbildningsområdet och handikappområdet samt 

andra områden där det finns problem av övergripande karaktär som av 

olika skäl ej är lämpade att omfattas av den lokala skolutvecklingen. 

Genomförandet kan ske antingen inom SÖ eller förläggas hos olika utbild

ningsanordnare, skolor och organisationer. 

Skolöverstyrelsen 

SÖ:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande: 

I. I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen om 

skolforskning och personal utveckling (prop. 1980/81: 97, UbU 37, rskr385J 

skall varje budgetår t. o. m. 1985/86 en viss del av detta anslag överföras till 

anslaget B 3. Länsskolnämndernas utvecklingsstöd. SÖ föreslår att 

2161 OOOkr. budgetåret 1984/85 överförs till nämnda anslag. 

2. För återstoden av anslaget beräknar SÖ löne- och prisomräkning med 

1335000 kr. 

3. SÖ hemställer att 26611 OOOkr. anvisas under förevarande anslag för 

budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Jag erinrar om vad jag anfört under anslaget B 3. Länsskolnämndernas 

utvecklingsstöd om överföring av medel från detta anslag och beräknar i 

enlighet härmed att 2,5 milj. kr. överförs budgetåret 1984/85. 

Anslaget skall enligt riksdagens beslut inriktas mot att bekosta forsk

ning, främst av övergripande och långsiktig karaktär, visst centralt utveck

lingsarbete rörande bl. a. vuxenutbildning, handikappfrågor och frågor 

rörande invandrare och nationella minoriteter samt planering, uppföljning 

och information. 
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Sektorsforskningen inom skolområdet skall enligt min mening vara in

riktad mot problem aktualiserade i skolans och vuxenutbildningens vardag 

eller i arbetet med den långsiktiga planeringen och utvecklingen av skolvä

sendet eller uppföljningen av skolreformer. Detta nödvändiggör ett krav på 

koncentration på för skolväsendets utveckling centrala områden och fråge

ställningar. 

I samband med anslagsframställningen har skolöverstyrelsen (SÖJ pre

senterat sitt forskningsprogram. Inom de närmaste åren aktualis·~ras en rad 

förändringar inom SÖ:s ansvarsområde. Till de viktigaste frågorna hör 

uppföljning och utvärdering av effekterna av decentraliseringen på utbild

ningsområdet och den successiva reformeringen av gymnasieskolan. Jag 

vill här erinra om vad chefen för utbildningsdepartementet anfört om 

försöks- och utvecklingsarbete i anslutning till den kommande propositio

nen om reformering av gymnasi_eskolan. 

Jag föreslår inte någon uppräkning av anslaget. Det är enligt min mening 

likväl nödvändigt att SÖ i sin planering skapar utrymme för nya, angelägna 

projekt genom omprioriteringar av pågående projekt. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att sådant utvecklingsarbete som 

kan anses höra till SÖ:s löpande arbete med planering och utvärdering av 

skolans verksamhet inte är avsett att finansieras med medel ur detta 

anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskning och centralt utl'ecklingsarhete inom skoll'iisendet 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

24 93 7 000 kr. 

B 8. Fortbildning m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23 848 530 

22 105 000 

22989000 

Reservation 81469 

Från anslaget bestrids kostnader för skolledarutbildningen och för så

dana övriga utbildningsinsatser där skolöverstyrelsen (SÖJ ansvarar för 

genomförandet. SÖ ansvarar därvid för att vissa angelägna utbildningar 

kommer till stånd, vilka inte kan anordnas inom högskolan. SÖ ansvarar 

således för att vissa kurser och andra utbildningsinsatser anordnas för 

lärare i yrkesämnen och för personal vid specialskolan. särskolan och 

sameskolan. Inom anslaget disponerar SÖ också medel, som i styrande 

och stimulerande syfte fördelas vidare till kommunerna för att bestrida 

sådana kostnader för viss utbildning, som kommunerna själva ansvarar 

för. Under innevarande år fördelas således medel till fortbildning för det 

lokala utvecklingsarbetet i grundskolan och till fortbildning för klasslärare 

i naturorienterande och tekniska moment (No/Teknik). Vidare bekostas 

från anslaget bidrag till lärarorganisationer m. fl. för fortbildningwerksam

het och bidrag till skolpersonal för deltagande i internationella kurser och 
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konferenser. Inom anslaget disponerar SÖ också vissa medel för plane

ring, uppföljning och information. 

Enligt 8§ förordningen (1981: 1371) med instruktion för den statliga 

skoladministrationen (8 § ändrad 1983: 275) skall SÖ kartlägga behovet av 

personalutbildning inom skolväsendet. Kartläggningen skall tillsammans 

med SÖ:s förslag till prioriteringar årligen presenteras för regeringen som 

ett underlag för dess och riksdagens ställningstaganden när det gäller 

resurser till högskolan, SÖ och kommunerna samt de övergripande rikt

linjer som skall gälla för verksamheten. 

Skolöverstyrelsen 

Extern utbildning för skolpersonal bekostas förutom med medel från 

förevarande anslag också med medel från anslaget D 11. Utbildning för 

undervisningsyrken, anslagsposten Personalutbildning för skolväsendets 

personal. För budgetåret 1984/85 föreslår SÖ inte någon förändring i den 

överenskomna ansvarsfördelningen mellan högskolan och SÖ. Däremot 
föreslår SÖ vissa ändringar i pågående verksamhet samt nya fortbildnings

insatser. 

SÖ: s anslagsframställning för budgetåret 1984/85 innebär i huvudsak 

följande: 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 921 OOOkr. 

2. SÖ har i samband med anslagsframställningen inkommit med förslag 

till prioriteringar för budgetåret 1984/85 avseende personalutbildning för 

skolväsendets personal. SÖ bedömer att inriktningen och omfattningen av 

verksamheten bör vara huvudsakligen densamma som under budgetåret 

1983/84. 
3. SÖ redovisar sitt arbete med en plan för ett samlat program för 

skolledarutbildningen som, med undantag av en fördjupningsutbildning, 

skall genomföras lokalt under kommunernas ansvar med stöd av länsskol

nämnder och högskolor. SÖ hemställer att regeringen godkänner planen. 

Den nuvarande skolledarutbildningen bör enligt SÖ även för budgetåret 

1984/85 följa den fr. o. m. verksamhetsåret 1982/83 reviderade långtids

planen. Utbildningen beräknas vara slutförd år 1988. SÖ räknar med 

oförändrat ·medelsbehov under budgetåret 1984/85, men däremot med en 

ökning - i förhållande till tidigare bedömningar - av medelsbehovet i 

slutet av långtidsbedömningsperioden. 

4. De särskilda medlen för att stimulera till fortbildning för det lokala 

utvecklingsarbetet i grundskolan skall enligt gällande långtidsplan utgå 

t. o. m. budgetåret 1989/90. För att frigöra medel för insatser för lärare 

inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och grundut

bildning för vuxna (grundvux) föreslår SÖ att medlen för fortbildning för 

lokalt utvecklingsarbete i grundskolan omdisponeras fr. o. m. budgetåret 

1984/85. 

5. SÖ föreslår därför att 2530000kr. avsätts inom anslaget för fortbild

ning av lärare inom gymnasieskolan och komvux med inriktning _på att 
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förbättra möjligheterna att bedriva försöks- och utvecklingsarbete. Vidare 

föreslår SÖ en successiv utbyggnad av medelsramen genom att fr. o. m. 

budgetåret 1985/86 större delen av de medel som f. n. utnyttjas för No/Tek

nik-fortbildningen får tas i anspråk. 

6. Lokala utvccklingsinsatser inom komvux och grundvux är angelägna. 

SÖ anser att det är nödvändigt med en centralt initierad fortbildningsin

sats. Detta kan åstadkommas genom att skolenheterna erhåller 1!tt särskilt, 

ändamålsinriktat bidrag under en treårsperiod. SÖ föreslår att bidraget 

under budgetåret 1984/85 skall utgöra I 525 000 kr. 

7. SÖ föreslår att medel för lokalt utvecklingsarbete i specialskola och 

sameskola liksom resekostnader och traktamente för lärare och skolledare 

som deltar i särskilda kurser för skolpersonal i fortsättningen beräknas 

under anslagen till dessa skolor ( -315 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Inriktningen och omfattningen av fortbildningen och vidareulbildningen 

för skolväsendets personal under budgetåret 1984/85 bör vara i huvudsak 

densamma som under innevarande år. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har i anslagsframställningen för budgetåret 

1984/85 föreslagit vissa förändringar och omprioriteringar. Jag behandlar 

vissa av dessa frågor i det följande. 

Skolledarna har ea nyckelroll inom skolan. Deras insatser är av avgöran

de betydelse för skolans utveckling. För att skolledarna skall ha förutsätt

ningar att lyckas är det nödvändigt att de får utbildning för sin uppgift. 

Utbildningsinsatserna för skolledare bör enligt min mening sk1~ vid olika 

tillfällen under en skolledares yrkesverksamma liv. Ansvaret för utbild

ningsinsatser bör fördelas mellan stat och kommun. 

Utbildningen av skolledare följer fr. o. m. budgetåret 1982/83 en revide

rad långtidsplan innebärande att ca 400 skolledare årligen kan tas in i 

utbildningen. Jag utgår från att utbildningen kan genomföras enligt den 

fastlagda planen så att den i sin nuvarande form kan avvecklas senast 

läsåret 1988/89. 
Frågan om karaktären och inriktningen av framtida utbildningsinsatser 

för skolledare fordrar enligt min mening fortsatta överväganden. Jag är 

således inte beredd att nu ta ställning till ett samlat program för skolledar

utbildning i enlighet med SÖ:s förslag. Jag avser att ta initiativ till en 

fortsatt beredning av dessa frågor. 

Chefen för utbildningsdepartementet har i det föregående meddelat sin 

avsikt att föreslå att medel avsätts för försöks- och utvecklingsarbetc i 

samband med reformering av gymnasieskolan och att hon a.vser åter

komma härtill i en proposition under detta riksmöte. Resurser för detta 

ändamål liksom för fortbildning för lokalt utvecklingsarbete i kommunal 

vuxenutbildning (komvux) och grundutbildning för vuxna (grundvux) bör i 

enlighet med SÖ:s förslag frigöras genom att medlen för fortbildning för 

lokalt utvecklingsarbete i grundskolan omdisponeras. Jag vill betona att 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 79 

detta inte innebär att fortbildning gemensam för lärare och övrig personal i 

grundskolan inte skulle vara angelägen även fortsättningsvis. 
Medlen för utvecklingsarbete i samband med reformering av gymnasie

skolan bör t.v. anvisas under förevarande anslag. Jag har i samråd med 

chefen för utbildningsdepartementet beräknat 2,5 milj. kr. för detta ända

mål budgetåret 1984/85. Jag är inte beredd att nu ta ställning till en ökning 

av medelstilldelningen för därefter följande budgetår. 

För fortbildning för lokalt utvecklingsarbete i komvux och grundvux har 

jag beräknat 1325000kr. fr.o.m. budgetåret 1984/85. Detta belopp bör 

utgå årligen under i första hand en treårsperiod. 

Nuvarande fortbildning för lärare i No/Teknik avslutas i och med ut

gången av budgetåret 1984/85. Detta innebär självfallet inte att fortbild

ningsbehovet i naturvetenskap för bl. a. klasslärare kan anses uppfyllt. Det 

bör ankomma på SÖ att bedöma behovet av fortsatta centralt initierade 

insatser för fortbildning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolan. 

Enligt min mening finns det fortfarande motiv för att SÖ har ansvaret för· 

central fortbildning för personal vid sameskolan och specialskolan. Jag är 

därför inte beredd tillstyrka SÖ:s förslag att föra över medel från detta 

anslag till anslagen B 13. Sameskolor resp. B 14. Specialskolan m. m.: 

Utbildningskostnader. Däremot bör SÖ få möjlighet att fördela medel till 

styrelsen för en specialskola eller sameskolstyrelsen för genomförande av 

ett visst fortbildningsprojekt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fortbildning m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 22 989 000 kr. 

B 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

203 193 105 

209342000 

230911000 

Från anslaget bestrids kostnader för statsbidrag enligt förordningen 

(1981: 50 I) om statsbidrag till särskilda åtgärder på skolområdet (ändrad 

senast 1983: 422J. 

De medel som anvisas under anslaget fördelas av skolöverstyrelsen (SÖ) 

mellan länen. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 fördelar SÖ ett visst av regering

en bestämt belopp dels mellan de länsskolnämnder som i länet har kom

muner med stor andel elever i små högstadieskolor och därmed behov av 

extra bidrag för studie- och yrkesorientering (syo). dels mellan de länsskol

närnnder som i länet har kommuner som anordnar praktisk arbetslivsorien

tering (prao) på högstadiet under kortare tid än fyra veckor. Övriga medel 

ur ~inslaget fördelas av SÖ med hänsyn till det beräknade antalet elever i 

grund- och gymnasieskolan den 15 september det läsår resursen avser. De 

tre storstadsläncn får en större tilldelning per elev än övriga län. Varje 
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liinsskolnämnd får ett enda belopp ur anslaget att fördela till kommunerna i 

länet. 

Länsskolnämnden fördelar sedan medlen dels i form av särskild resurs 

för inomregionala insatser, dels i form av allmän resurs. Vid fördelningen 

av den allmänna resursen gäller bl. a. att behovet av extra resurser för syo 

liksom kompensation för bortfall av tidigare bidrag samt en stor andel 

handikappade elever i kommunen skall vara faktorer i länsskolnämndens 

helhetsbedömning av situationen för skolväsendet i varje kommun i länet. 

Kommunen får ett enda belopp i allmän resurs och har sedan i huvudsak 

frihet att disponera resurserna på det sätt den finner bäst för särskilda 

åtgärder på skolområdet. Den särskilda resursen skall användas för det 

hndamål som anges av länsskolnämnden. 

Skolöverstyrelsen 

SÖ föreslår att medl.en under anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet 

(SÅS) delas upp i tre anslagsposter. 

anslagspost I (syo i glesbygd) 

anslagspost 2 (prao) 

anslagspost 3 (allmän och särskild resurs) 

2 700000kr. 

2600000kr. 

resterande medel 
under anslaget. 

SÖ föreslår vidare dels att regeringen föreskriver att de medel som 

beräknats under var och en av anslagsposterna skall användas till det 

ändamål, som anges vid fördclningsbeslutet, dels att tilldelade medel under 

anslagsposten 3 skall användas behovsinriktat. 

SÖ hemställer att ett anslag av 213 141 000 kr. anvisas till Särskilda 

åtgärder på skolområdet för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag 230 911 000 kr. för särskilda åtgärder 

på skolområdet (SÅS). Detta belopp motsvarar dels den tidigare s. k. 

länsskolnämndsresursen inom grundskolan, dels 25 % av den tvåprocen

tiga besparingen under grundskol- och gymnasieskolanslagen. sedan hän

syn tagits till att vissa medel avsätts under anslaget D 11. Utbildning för 

undervisningsyrken för att möjliggöra utbildningsinsatser för obehöriga 

lärare m. fl., dels också medel för glesbygdskommuners behov av extra 

resurser för studie- och yrkesorientering i skolan. I beloppet ingår även de 

medel som tillförs anslaget genom riksdagens nyligen fattade beslut med 

anledning av propositionen om åtgiirder för elever med handikapp i det 

allmänna skolväsendet m. m. (prop. 1983/84: 27. UbU 8. rskr 112). 

Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen om åtgärder 

för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m. m. tillförs ansla

get totalt 13,8 milj. kr. Medlen skall huvudsakligen användas för regionala 

insatser för elever med handikapp. Skolöverstyrelsen ( SÖ). skall enligt 

nämnda riksdagsbeslut vid fördelningen av SÅS-anslaget väga in de regio-
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nala åtgärder för elever med handikapp som planeras inom ett visst län. 

Den särskilda resursen för regionala åtgärder och övriga resurser ur SÅS

anslaget skall därefter läggas samman. Varje länsskolnämnd får således ett 

enda belopp att fördela till kommunerna i länet. 

Medlen för de regionala åtgärderna för elever med handikapp bör vid 

länsskolnämndens fördelning till kommunerna enligt min mening utgå i 

form av särskild resurs, dvs. specialdestinerade bidrag~ Vid fördelningen 

av den allmänna resursen skall hänsyn redan enligt nuvarande regler tas till 

om en kommun har en stor andel handikappade elever. Anslaget har även 

tillförts medel motsvarande det belopp som väntas inflyta till staten i 

kommunal ersättning för specialskolans elever. I vissa kommuner, t. ex. 

Örebro, bor särskilt många familjer med barn som går i specialskolan. För 
att dessa kommuner inte skall åsamkas alltför stora kostnader bör såväl SÖ 

som länsskolnämnderna beakta detta vid fördelningen av SÅS-anslaget. 

Medel för ändamålet bör vid länsskolnämndens fördelning till kommuner

na ingå i den allmänna resursen. 

För budgetåret 1984/85 bör SÖ åläggas att hålla inne större delen av det 

belopp som tillförs anslaget med anledning av nämnda proposition för de 

åtgärder som planeringsberedningarna kan komma att aktualisera redan 

läsåret 1984/85. SÖ bör därvid avsätta medel för utbildningen för svårt 

rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium i enlighet med utbild

ningsutskottets uttalande i anledning av propositionen (UbU 1983/84: 8 s. 

15). 
Genom det nyligen fattade riksdagsbeslutet med anledning av proposi

tionen om åtgärder för elever med handikapp har ytterligare komponenter 

införts som skall beaktas vid fördelningen av medel ur anslaget. Det finns 

enligt min mening risk för att fördelningen blir så komplicerad att anslaget 

förlorar i överskådlighet. Mot denna bakgrund bör principerna för ansla

gets fördelning och användning ses över. Det är naturligt att en sådan 

översyn görs i samband med den pågående översynen av statsbidragssy

stemet för grundskolan. Jag är därför inte beredd att nu följa SÖ:s förslag 

till ändring av principerna för fördelning och användning av medel ur 

anslaget. Jag avser att återkomma till denna fråga senast i samband med 

ställningstagande till resultatet av denna översyn. 

Fördelningen av medlen sker f. n. med utgångspunkt i det beräknade 

elevantalet i grund- och gymnasieskolan den 15 september det redovis

ningsår resursen avser. Fördelningen bör av praktiska skäl i stället göras 

med utgångspunkt i det faktiska elevantalet vid samma tidpunkt närmast 

föregående redovisningsår. Regeringen bör inhämta riksdagens godkän

nande av det ändrade beräkningssättct. 

Det belopp som kommunen erhåller för särskilda åtgärder på skolområ

det inkluderar ersättning för kostnader för vissa arbetsgivaravgifter. Löne

kostnadspålägg bör i likhet med vad som gäller innevarande budgetår inom 

ramen för anslaget beräknas på hälften av den resurs som fördelas mellan 

6 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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länsskolnämnderna sedan hänsyn tagits till att en viss del av resursen avser 

arbetsgivarm..:gifter. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om tidpunkt för beräkning av 

elevantal vid fördelning av medel, 
2. till Särskilda åtgiirder på sko/området för budgetåret 1984/85 

anvisa ett anslag av 230911 000 kr. 

B 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom ut
bildningsväsendet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5482177 

5 520000 

5 520000 

Mellan staten och vissa upphovsrättsliga organisationer träffades den 11 

juni 1981 ett avtal om kopiering i skolorna och högskolorna (se 

prop. 1981/82: 25 bil. 6, UbU 7, rskr 124). Avtalet gäller fr. o. m. den l juli 

1981 t. o. m. den 30juni 1984 och omfattar utbildning som staten. kommun 

eller landstingskommun är eller under avtalsperioden blir huvudman för 
och som står eller under avtalsperioden ställs under tillsyn av skolöversty

relsen (SÖ). universitets- och högskoleämbetet eller styrelsen för Sveriges 

lanthruksuniversitet. Avtalet ger lärare vid skolor och högskolor rätt att i 

viss utsträckning kopiera svenska och utländska litterära eller konstnärliga 

verk samt fotografier. Ersättning betalas av staten med ett visst belopp per 

kopiesida. Den skall grundas på en redovisning av kopieringens omfatt

ning, som skett vid skolorna under tiden den ljanuari-den30juni 1982 

och vid högskolorna under tiden den I oktober 1982-den 31 mars 1983. 

Ersättningen utbetalas till föreningen BONUS. 

Skolöverstyrelsen 

I avvaktan på utgången av förhandling mellan staten och föreningen 

BONUS om ersättning för budgetåret 1984/85 föreslår SÖ att anslaget tas 

upp med oförändrat belopp (5 520000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Förhandlingar om nytt avtal för tiden efter utgången av juni 1984 har 

inletts mellan staten och vissa upphovsrättsliga organisationer. I avvaktan 

på resultatet av dessa förhandlingar bör anslaget tas upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mångfaldigande al' litterära och konstnärliga verk inom 

uthildningsväsendet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 5520000kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 

B 11. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1982/83 Utgift 12139187513 

1983/84 Anslag 12975000000 

1984/85 Förslag 12890000000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till kommunerna för kost

nader för driften av grundskola, viss praktisk lärarutbildning vid grundsko

la och lokala planeringsråd samt för kostnader för vissa skolchefsfunk
tioner. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1978: 345) om statsbi

drag till driftkostnader för grundskolan. m. m. (ändrad senast 1983: 418). 

Dessa bestämmelser innebär i korthet att statsbidrag till kostnader för 
driften av grundskola i huvudsak utgår i form av basresurser och förstärk

ningsresurser. För varje skolenhet beräknas antalet basresurser med hän

syn till antalet elever i varje årskurs av grundskolan vid enheten. För 

filialskola gäller dock särskilda regler. Förstärkningsresurser utgår direkt 

till kommunerna med 0,6442 veckotimmar per elev i grundskolan. Vidare 

utgår tilläggsbidrag för vissa kostnader, främst vikariekostnader. Tilläggs

bidraget utgår med viss procentsats av statsbidraget för bas- och förstärk

ningsresurserna. Härutöver utgår bidrag för vissa särskilda ändamål. bl. a. 

särskild undervisning, hemspråksundervisning, vissa arbetsgivaravgifter 

och samlad skoldag. 

Regeringen fastställer årligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre

surser m. m. I den förordning som avser redovisningsåret 1982/83 (SÖ-FS 

1983: 165) har veckotimpriset för basresurser för resp. stadium fastställts 

till i genomsnitt 3 382 kr., 3 406 kr. och 4 169 kr. samt veckotimpriset för 

förstärkningsresursen till 3 708 kr. Tilläggs bidraget har fastställts till 8,8 %. 
Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglering. Budgetåret 

1984/85 belastas anslaget med förskott för detta år beräknat på statsbidra

get för redovisningsåret 1983/84 samt slutreglering av bidraget för redo

visningsåret 1983/84. Regeringen har föreskrivit (SÖ-FS 1983: 201) att för

skott på vissa statsbidrag för redovisningsåret 1983/84 skall beräknas på ett 

lägre bidragsbelopp än det slutgiltigt fastställda för redovisningsåret 

1982/83. 
Från anslaget bestrids vidare kostnader för statsbidrag till kommunerna 

för lokal skol utveckling enligt bestämmelser i förordningen ( 1982: 608) om 

statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. (omtryckt 1983: 416, ändrad 

1983: 686). Även för detta bidrag gäller ett förskotts- och slutreglcringsför

farande. 
Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner och organisationer 
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för vissa verksamheter, för kostnader för reservlärare enligt en särskild 

förordning (SÖ-FS 1983: 200) samt med kostnader för reducerat lönekost

nadspålägg (lkp). 

I enlighet med föreskrifter i förordningen ( 1981: 449) om minskning av 

vissa statsbidrag till kommunal utbildning (ändrad senast 1983: 417) skall 

flertalet bidrag som utbetalas under detta anslag minskas med 2 % av det 

belopp som annars skulle ha utgetts. 

Ur anslaget utgår bidrag dels enligt förordningen ( 1983: 97) om statsbi

drag till fristående skolor för skolpliktiga elever. dels enligt förordningen 

(SÖ-FS 1983:61) om statsbidrag till Kristofferskolan. Hillelskolan och de 

estniska skolorna. 

Ur anslaget utgår även bidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1983: 106) om 

statsbidrag till lokalt utvecklingsarbete på grundskolans lågstadium. 

Ans/af?sberiikning 

1983/84 

Anslag 

I. Bas- och förstärk-
ningsresurser m. m. 9 618 840000 

2. Bidrag till den 
samlade skoldagen 28900000 

3. Bidrag till 
kommuner och orga-
nisationer för 
vissa verksamheter 5~: 294 000 

4. Bidrag till 
fristående skolor 8766000 

5. Bidrag till lokal 
skolutvcckling 186 700000 

6. Bidrag till kost-
nader för vissa 
so<.:ialavgifter 1969400000 

7. Lönckostnadspålägg I 080 100000 
8. Bidrag till lokalt 

utvecklingsarbete 
på lågstadiet 30000000 

9. Bidrag till 
datorutrustning m. m. 

12975000000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver
styrelsen 

-581040000 

+ I 200000 

- 47088 500 

+ 8 591 000 

- 5 200000 

- 23 200000 
- 71000000 

+ I 500000 

-716237500 

-716237000 

Före
draganden 

-· 114 540 000 

+ 3 200000 

-- 45 094000 

+ 8 532 000 

+ 3 100000 

+ 55000000 
-- 16700000 

+ I 700000 

i 20000000 

- 84802000 

- 85 000000 
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Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har - där ej annat anges - beräknat kostna

derna efter ett preliminärt veckotimpris som beräknats utan hänsyn till 

löneutvecklingcn under redovisningsåret 1983/84. 

I. Antalet elever, basresurser och veckotimmar fördelade på stadier 

framgår av följande sammanställning. 

Stadium 

Låg 
Mellan 
Hög 

Totalt 

Beräknat 
elevantal 
1983/84 

311400 
331900 
326800 

970100 

Basresurser 
1982/83 

15967 
14391 
12830 

43188 

Basresurser Timmar i bas-
1983/84 resurs inkl. 

garantitimmar 
1983/84 

15446 391 900 
14395 502400 
12310 518500 

42151 1412800 

Kostnaden för basresurserna beräknar SÖ till 5 221,5 milJ. kr. för verk

samhetsåret 1983/84. 

Totalt beräknar SÖ antalet timmar i förstärkningsresursen till 

624938, vilket motsvarar en kostnad av 2 372,9 milj. kr. för verksamhets

året 1983/84. 

Tilläggsbidraget utgår med viss procent av de sammanlagda kost

naderna för bas- och förstärkningsresurser. Efter den i föregående budget

proposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10) beräknade procentsatsen 8.8 och 

sedan hänsyn tagits till att provledarverksamheten upphört, uppskattar SÖ 

kostnaderna för tilläggs bidraget till 667 ,0 milj. kr. för verksamhetsåret 

1983/84. 

SÖ beräknar statsbidraget för s är sk i Id undervisning till 

55,0milj.kr. och bidragen till kostnader för stödundervisning i 

svenska samt hemspråksundervisning och studiehandled

ning på hemspråk till 197,9 resp. 194,7milj.kr. för verksamhetsåret 

1983/84. 

Statsbidraget till kostnader för rektorer och studierektorer be

räknar SÖ till 424,6milj. kr. 

För bidrag till kallortstillägg, finskspråktillägg och vissa 

uppdragstillägg beräknar SÖ 24,Smilj.kr. För bidrag till kostnader 

för vissa sko I chefsfunktioner har SÖ beräknat 35,7 milj. kr. 

SÖ beräknar det totala medelsbehovet under anslagsposten I till 

9 194, I milj. kr. för verksamhetsåret 1983/84. 

2. För den icke timplanebundna verksamheten under den sam I ad e 

sko Id ag e n beräknar SÖ 28 ,6 milj. kr. SÖ har därvid med stöd i tillgäng

liga uppgifter från kommunerna uppskattat att 37,4 % av totala antalet 

elever i grundskolan kommer att omfattas av den samlade skoldagen 

läsåret 1983/84. 
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De under anslagsposterna 1 och 2 uppförda bidragsändamålen omfattas 

av ett förskotts- och slutreglcringsförfarande. Under budgetilret 1984/85 

utbetalas ett förskott om 90% av beslutat bidrag för redovisningsåret 

1983/84. Anslaget belastas budgetåret 1984/85 även av slutregleringen av 

anslaget för redovisningsåret 1983/84. 

Beräkning av förskott och s/utreg/ering under budgetåret 1984185, belopp i 

milj. kr. 

Anslagspost 1 

Budgetår Totalt Förskott Slutreglering Summa Summa 
bidrag 100% 98% 

1982/83 9146,7 1 

1983/84 9194.1 8 232,0 
1984/85 8 274.7 962,I 9236,8 9052,0 

1 Avser underlag för förskott budgetåret 1983/84. 

För anslagsposten 2 beräknar SÖ ett medelsbehov under budgetåret 
1984/85 om 30, I milj. kr. 

SÖ föreslår förändring av bidraget till vikariekostnader. Förslaget inne
bär att medel överförs från tilläggsbidraget till förstärkningsn~sursen för 

vikariekostnader under de två första tjänstledighetsdagarna för lärare och 

för fasta lärarvikarietjänster. 

SÖ har i besparingssyfte bedömt det som angeläget att få till stånd en 
mer enhetlig praxis vid länsskolnämndernas basresursfördelning. SÖ har 

därför föreslagit att elevmedeltal per basresurs och län fastställs för hela 

grundskolan. SÖ har beräknat att förslaget innebär en minskad statlig 

kostnad på ca 15 milj. kr. För att få effekt redan under budgetåret 1984/85 

måste underlaget för förskottsutbetalningar för budgetåret 1984/85 jus

teras. 
3. Bidrag till kommuner och organisationer för vi:;sa verk

samheter. SÖ beräknar 108500 kr. (+5500kr.) för bidrag till kom

muner i Norrbottens län med finskspråkiga barn samt 

190050 kr. (+9050 kr.) för bidrag till lägerskolor anordnade av 

Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 

SÖ beräknar kostnaden för lokal resurs för genomförande av 
I 9 8 0 års 1 ä rop Ian för grundskolan till 4,9 milj. kr. för redovisningsåret 

1983/84. Denna del av anslagsposten omfattas av förskotts- och slutregle

ringsförfarande. SÖ beräknar belastningen, som endast avser slutregle
ring. under budgetåret 1984/85 till 4,9milj. kr. 

4. Bidrag till fristående skolor 

Est n i s k a kom mitt e n har begärt fortsatt bidrag för budgetåret 

1984/85 för de estniska grundskolorna och för de s. k. kompletteringssko

lorna. För skolan i Stockholm anhåller kommitten om bidrag till förstärk-
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ningsresurs för 20 timmar till skolans inre arbete. SÖ beräknar oförändrad 
organisation och föreslår att bidrag utgår med I 775 000 kr. 

Stiftelsen Kristoffers ko Ian anhåller i likhet med tidigare år om 

bidrag till ytterligare en klass i vardera årskurserna 10-12. Vidare anhåller 

stiftelsen om utökning av bidraget med ytterligare veckotimmar för euryt

mi, vikarier, syo-konsulent och handledning vid studiebesök m. m. 

SÖ beräknar oförändrad organisation och föreslår all bidrag utgår enligt 

oförändrade regler, vilket för budgetåret 1984/85 innebär 5 453 000 kr. 

Styrelsen för H i 11 e Is kolan anhåller om fortsatt bidrag för budgetåret 

1984/85· samt i likhet med föregående år även om bidrag för sekreterare åt 
rektor, skolvärdinna och för arvode åt en skolpsykolog. 

SÖ beräknar oförändrad organisation och föreslår att bidrag utgår med 
I 612000kr. 

SÖ beräknar för bidrag till övriga fristående skolor budgetåret 
I 984/85 ett anslagsbehov av 8 517 000 kr. 

5. SÖ beräknar för bidrag till lokal skolutvcckling ett an
slagsbehov av 181,5 milj. kr. under budgetåret 1984/85, varav B4,0 milj. kr. 

utgör förskott för redovisningsåret 1984/85 och 47 ,5 milj. kr. utgör slutreg

lering för redovisningsåret 1983/84. 

6. SÖ beräknar för bidrag för lokalt utvccklingsarbete på 

1 å g stad i c t efter pris- och löneomräkning cll anslagsbchov av 

31 500 000 kr. budgetåret 1984/85. 

föredragandens överväganden 

Principerna för statsbidragssystemct för grundskolan fastställdes genom 

beslut vid 1975/76 och 1977/78 års riksmöten (prop. 1975/76: 39, UbU 30, 

rskr367 och prop. 1977/78:85, UbU21, rskr260). Som jag har redovisat i 

inledningen (avsnitt 11.1.1) har skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag att se 

över statsbidragssystcmet i syfte att åstadkomma ytterligare förenkling 

och schablonisering. U ppdragct skall redovisas senast den I oktober 1984. 

Som jag har redovisat i det föregående omfattas flertalet anslagsposter 

under anslaget av ett förskotts- och slutreglcringsförfarande. Det innebär 

att kostnaden under dessa anslagspostcr budgetåret 1984/85 påverkas av 

det statsbidrag kommunerna får för driften av grundskolor för redovis

ningsåret 1983/84, vilket i sin tur styrs av kostnaderna för skolorganisatio

nen det redovisningsåret. 

Bas- och förstiirkningsresurser 

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning rörande antalet elever i grundsko

lan samt antalet timmar i bas- och förstärkningsrcsurser. Den totala kost

naden för bas- och förstärkningsresurser beräknar jag till 

7 898, 7 milj. kr. för redovisningsåret 1983/84. Mina beräkningar grundar sig 
på lönelägct i juli 1983 med viss uppräkning för de kostnadsökningar som 

kan förväntas under redovisningsåret. 
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Vid mina beräkningar av basresurser för högstadiet för redovisningsåret 

1983/84 har jag i enlighet med riksdagens beslut med anledning av förslag i 

1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 267. UbU 20. 

rskr253) minskat veckotimpriset motsvarande bortfallet av lärartimmar 

under de perioder eleverna har praktisk arbetslivsorientering. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av 1983 ars budgetpro

position har jag vid mina beräkningar av kostnaden för förstärkningsre

surser för redovisningsåret 1983/84 tagit hänsyn till att en resurs avsatts att 

användas för lärare eller annan personal som besöker elever på deras 

arbetsplats under den praktiska arbetslivsorienteringen. 

Jag kan inte biträda SÖ:s förslag om överföring av medel för fasta 

lärarvikarietjänster från tilläggsbidraget till den undervisningsbundna de

len av förstärkningsresursen. eftersom det skulle inskränka kommunernas 

handlingsfrihet att vid lärares tjänstledighet välja mellan att anställa kort

tidsvikarier och att inrätta fasta vikarietjänster. 

Beträffande SÖ:s förslag om överföring av medel motsvarande vikarie

kostnader under de två första tjänstledighetsdagarna från tilläggsbidraget 

till förstärkningsresursen vill jag hänvisa till riksdagens beslut om minsk

ning av tilläggsbidraget med anledning av propositionen om vissa ekono

misk-politiska åtgärder m. m. (prop. 1983/84: 40 bil. 6. UbU 7. rskr91 ). 

I rådande ekonomiska läge finns det få möjligheter att tillskjuta nya 

resurser till skolan. För att få utrymme för reformer är det därför nödvän

digt att företa omprioriteringar av verksamheten. 

Riksdagen beslutade vid 1978/79 års riksmöte (prop. 1978/79: 180 s. 104. 

UbU 45, rskr422) om en utökning av timantalet i basresurserna på högsta

diet för att möjliggöra ökade valmöjligheter. För att få ekonomiskt utrym

me för reformer föreslår jag att utökningen av timantalet i basresurserna i 

årskurs 9 fr. o. m. redovisningsåret 1984/85 inte kommer till stånd. Bcspa

ringseffekten härav kan beräknas till 28.9 milj. kr. 

Jag är mot bakgrund av bl. a. pågående översyn av systemet för statsbi

drag till grundskolan inte beredd att nu biträda SÖ:s förslag om ändring av 

reglerna för tilldelning av basresurser. Behovet av återhållsamhet med 

statliga utgifter gör att jag inte heller är beredd att f. n. biträda SÖ:s förslag 

om basresurstilldelning till högstadieskolor med mindre än tre paralleller i 

icke glesbygd m. m. 

Tilläg.gshidrag 

T i Iläggsbidraget utgår med en viss procent av bidraget för has- och 

förstärkningsresurser. Regeringen har för redovisningsåret I %2/83 fast

ställt procentsatsen till 8,8 1SÖ-FS 1983: 165). Till grund för detta beslut 

har legat dels en uppskattning av kommunernas statsbidragsberättigade 

vikariekostnader för lärare och skolledare. som utförts av SÖ på grundval 

av uppgifter från Kommun-data AB. dels en beräkning av kommunernas 

kostnader för uppdragstillägg och nedsättningar av lärarnas undervisnings-
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skyldighet på grundval av uppgifter från statistiska centralbyrån (SCB). 

Ett motsvarande underlag kommer under våren 1984 att presenteras för 

fastställande av definitiv procentsats för tilläggsbidraget för redovisnings

året 1983/84. 

Jag beräknar att tilläggsbidraget för redovisningsåret 1983/84 skall utgå 

med 8,8 % av bidraget till bas- och förstärkningsresurser. Detta motsvarar 

ett bidragsunderlag på 695, I milj. kr. Vid beräkningen av tilläggsbidraget 

har hänsyn tagits till att förordningen (SÖ-FS 1978: 189) om viss skolpsy

kologisk verksamhet har upphört att gälla. I propositionen 1983/84: 40 om 

vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. (bil. 6. s. 8) föreslogs en viss 

minskning av tilläggsbidraget. Riksdagen har godkänt förslaget (UbU 7, 

rskr91). Vid i övrigt oförändrade förhållanden räknar jag med att procent

satsen för tilläggsbidraget således blir 7 ,3 för redovisningsåret 1984/85. 

Hemspråksundervisning m. m. 

För stödundervisning i svenska och för hemspråksunder
v is ni n g beräknar jag sammanlagt 408,4 milj. kr. för redovisningsåret 

1983/84. Jag har därvid tagit hänsyn till att ett särskilt veckotimpris skall 

beräknas för hemspråksundervisning, vilket baseras på kommunernas lö

nekostnad för enbart de lärare som bedriver hemspråksundervisning. 

Regeringen meddelade den 21 juni 1979 bestämmelser om försöksverk

samhet med jämkade timplaner på grundskolans låg- och mellanstadier för 

utprövning och utvärdering av olika former för hemspråksundervisning 

under läsåren 1979/80. 1980/81och1981/82. Regeringen har senare beslutat 

om fortsatt försöks verksamhet, senast den 19 maj 1983 för läsåret 1983/84. 

Språk- och kulturarvsutredningen (SKU, U 1981: 04), som överlämnade 

sitt huvudbetänkande (SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sve

rige i oktober 1983, har bl. a. haft till uppgift att söka klarlägga konsekven

serna av den hittillsvarande försöks verksamheten inom området och möj

ligheterna att genomföra tvåspråkiga undervisningsformer. Remissbehand

lingen av betänkandet pågår. Eventuella förändringar i anledning av utred

ningens förslag kan inte genomföras före läsåret 1985/86. I avvaktan på en 

varaktig lösning av frågor som rör hemspråksundervisningen i bl. a. grund

skolan avser jag att senare föreslå regeringen att medge fortsatt försöks

verksamhet med jämkade timplaner på grundskolans låg- och mellansta

dier under läsåret 1984/85. 

Bidrag utgår till kostnader för s är sk i 1 d undervisning för elever 

som på grund av handikapp, långvarig sjukdom eller sjukdom som tvingar 

till upprepad kortare frånvaro inte kan delta i vanligt skolarbete. För 

redovisningsåret 1983/84 beräknar jag kostnaden för särskild undervisning 

m. m. till 57,2 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för kallortstillägg och finskspråktill-

1 ägg beräknar jag 25,5 milj. kr. 

För redovisningsåret 1983/84 beräknar jag kostnaden förre k t o r er och 
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st u d i er ek t o r e r samt för s ko Id i r e k tör er och v i s sa andra 

skolchefsfunktioner till 478.7milj. kr. 

För att möjligheter skall skapas all variera och anpassa und1~rvisningen 

för elever med rörelsehinder i särskild undervisningsgrupp i grundskolan 

har SÖ i särskild skrivelse föreslagit att tillrättalagd undervisning med 

individuell anpassning av tim- och kursplaner skall kunna ges vid behov. 

Jag delar denna uppfattning. Regeringen bör inhämta riksdagens godkän

nande av den föreslagna anordningen. 

Anslag.1·beriikning 

Totalt beräknar jag statsbidraget för redovisningsåret 1983/84 till ända

mål under ans lagsposten 1 till 9 563,6 milj. kr. Som jag har redovisat i det 

föregående omfattas denna anslagspost av ett förskotts- och slutreglerings

förfarande. Under budgetåret 1984/85 utbetalas till kommunerna dels för
skott baserat på det fastställda bidraget för redovisningsåret 1983/84, dels 
slutreglering för detta redovisningsår. 

Vid beräkningen av utbetalning av förskott under redovisningsåret 
1984/85 har jag tagit hänsyn till den besparingseffekt som uppstår genom 
riksdagens beslut med anledning av propositionen om vissa ekonomi'sk-po
litiska åtgärder m. m. (prop. 1983/84: 40 bil. 6. UbU 7. rskr91) rörande dels 

ett särskilt veckotimpris för den icke-undervisningsbundna delen av för
stärkningsresursen, dels om minskning av tilläggsbidragel. 

Beräkning av förskott och slutreg/ering under budgetäret 1984185, belopp i 

milj. kr. 

Budgetår Totalt Förskott Slut- Summa 
bidrag reglering 

1982/83 9146,7 
1983/84 9 563.6 8 232,0 
1984/85 8 366,7 1 1331.6 9698.3 

1 Justerat med hänsyn till besparing i prop. 1983/84: 40. 

1 enlighet med riksdagens beslut med anledning av 1981 års budgetpro

position skall driftbidrag till grundskolan och vad därmed hör samman 

reduceras med 2 %. Besparingen på statsbudgeten för budgetåret 1984/85 
på anslags posten beräknar jag till 194 milj. kr. 

Bidrag utgår till kostnader för icke timplanebunden verksamhet under 

den samlade skoldagen. För varje elev som omfattas av den sam

lade skoldagen utgår bidrag med ett visst belopp per läsår. IFör läsåret 

1983/84 har SÖ beräknat att 37.4 % av eleverna skall omfattas av denna. 
Jag delar denna bedömning. 

Kostnaden för bidrag till samlad skoldag detta redovisningsår beräknar 

jag till 29,7milj. kr. Även denna anslagspost omfattas av ett förskotts- och 
slutregleringsförfarande. 
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Beräkning av förskott och slutreglering under budgetåret 1984185 för bi

drag till den samlade sko/dagen. belopp i milj. kr. 

Budgetår Totalt Förskott Slut- Summa 
bidrag reglering 

1982/83 26,2 
1983/84 29,7 23,6 
1984/85 26,7 6,1 32,8 

Även för bidrag till kostnader för samlad skoldag skall i enlighet med 

tidigare beslut utbetalning endast ske med 98 % av bidraget. Besparingen 

på statsbudgeten budgetåret 1984/85 blir då 0,7 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för vissa arbetsgivaravgifter beräknar 

jag 2 024,4 milj. kr. I likhet med vad som gäller innevarande budgetår skall 

utbetalning av bidraget endast ske med 98 % av bidragsunderlaget. Jag har 

tagit till hänsyn till detta vid beräkningen av bidraget. Besparingen har jag 

därvid beräknat till 41,3milj.kr. För reducerat lönekostnadspå-
1 ägg beräknar jag I 063 ,4 milj. kr. Beräkningen grundar jag därvid på 

utbetalningen sedan den tvåprocentiga besparingen fråndragits. 

Under posten Bidrag till kommuner och organisationer för 

v i s sa verk sam hete r har jag för budgetåret 1984/85 beräknat 

108 500 kr. för bidrag till kommuner i Norrbottens län med finskspråkiga 

barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att överbrygga språksvå

righeterna samt 190050 kr. för bidrag till lägerskolor anordnade av Riksför

bundet finska föreningar i Sverige. 

Under redovisningsåren 1980/81 - 1983/84 utgår ett särskilt statsbidrag i 

form av en lokal resurs för planering inför den nya läropla

nen för grunds ko 1 an. Resursen uppgår till 0,0 I veckotimme per elev. 

Bidraget utbetalas enligt ett förskotts- och slutregleringsförfarande. Jag 

har beräknat medelsbehovet, som endast avser slutreglering, för budget

året 1984/85 till 6,9milj. kr. 

Fristående skolor 

Som jag har redovisat i det föregående utgår fr. o. m. redovisningsåret 

1983/84 statsbidrag till fristående skolor enligt förordningen (1983: 97) om 

statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever. Statsbidrag till 

Kristofferskolan, Hillelskolan och de estniska skolorna utgår enligt en 

särskild förordning (SÖ-FS 1983: 61). Bidrag lämnas med ett visst belopp, 

olika för olika stadier. För Kristofferskolan, Hillelskolan och de estniska 

skolorna gäller att skolorna skall få bidrag i samma omfattning och för 

samma organisation som de hade redovisningsåret 1982/83. För att uppnå 

en sådan bidragsnivå skall bidragsbeloppet per elev för varje skola över

stiga annars gällande belopp med så många procentenheter som krävs för 

att bidraget skall vara i princip oförändrat vid ungefär samma antal elever 

som redovisningsåret 1982/83. 
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För budgetåret 1984/85 beräknar jag, i enlighet med SÖ:s förslag, för 

Kristofferskolan, Hillelskolan och de estniska skolorna bidraget till sam

manlagt 8840000 kr. Häri ingår även belopp för bidrag till de s. k. komplet

teringsskolorna (viss undervisning i estniska språket m. m. som meddelas 

skolpliktiga elever av estniskt ursprung på ett tiotal orter i land,~t). 

Regeringen har genom beslut den 6oktober 1983 förklarat sammanlagt 

sjutton fristående skolor berättigade till statsbidrag, varav sexton skolor 

fr. o. m. redovisningsåret 1983/84 och en skola fr. o. m. redovisningsåret 

1984/85. Jag beräknar kostnaden för bidrag för dessa skolor till 8 458000 kr. 

för redovisningsåret 1984/85. Åtta av skolorna är Waldorfskolor, fyra är 
internationella skolor och fem är kristna skolor. Jag vill i detta samman

hang redovisa att regeringen uppdragit åt SÖ att utvärdera verksamheten 

vid Waldorfskolorna och vid de kristna skolorna. SÖ skall därvid göra en 
bedömning av i vilken utsträckning och på vilka sätt erfarcnh-eterna från 
skolorna kan överföras till det allmänna skolväsendet. SÖ skall redovisa 

uppdraget senast den I maj 1986. I avvaktan härpå räknar jag inte med att 
ytterligare skolor skall förklaras berättigade till bidrag. 

Lokal sko/utveckling 

Regeringen har för redovisningsåret 1983/84 fastställt procentsatsen för 

bidrag till lokal skolutveckling avseende grundskolan till 2,4 av bidraget till 

bas- och förstärkningsresurser. Jag räknar med oförändrad procentsats för 

bidraget till lokal skolutveckling för redovisningsåret 1984/85. Jag beräknar 

medelsbehovct för budgetåret 1984/85 till 189,8 milj. kr., sedan hänsyn 

tagits till att utbetalning endast skall ske med 98 % av bidraget. Besparing
en på statsbudgeten blir då 3,9 milj. kr. 

Av bidraget till lokal skolutveckling skall 60-80% (bidragsdelen för 

personalutbildning) användas för personalutbildning, varvid bidraget får 

användas till kostnader för dels ersättare för lärare och skolledare i grund

skolan som genomgår utbildning, dels lön till lärare och skolledare i gym

nasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen som är tjänstlediga för 

personalutbildning. Skolstyrelsen får använda högst 10% av bidragsdelen 

för personalutbildning för lön med B-avdrag vid tjänstledighet för sådana 

studier som inte omfattas av de generella medgivanden regeringen och SÖ 

beslutat om. 

Den nuvarande ordningen innebär att en kommun i vilken behovet är 

stort av sådan personalutbildning som inte omfattas av de generdla medgi

vandena kan välja att använda 80% av bidraget för personalutbildning 

trots att det kanske inte är motiverat från andra utgångspunkter. Jag 

förordar därför att skolstyrelsen inom ramen för bidragsdelen för personal

utbildning får medge lön med B-avdrag vid tjänstledighet för studier inom 

en ram om högst 8 % av den totala omfattningen av bidraget till lokal 

skol utveckling. 

Den totala besparingen under grundskoleanslaget till följd av de ändrade 
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utbetalningsreglerna har jag beräknat till 261,7 milj. kr. I enlighet med 

riksdagens beslut efter förslag i 1981 års budgetproposition har 25 % -

65,4milj. kr. - av denna besparing överförts till anslaget B9. Särskilda 

åtgärder på skolområdet. 

Lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet 

Efter förslag i 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: IOO bil. IO 

s. 274-276) har riksdagen beslutat (UbU 20. rskr253) all särskilda medel 

årligen skall avsättas för bidrag till lokalt utvecklingsarbete 

på I åg st ad i e t. För innevarande budgetår har 30 milj. kr. avsatts för 

ändamålet. För nästa budgetår beräknar jag bidraget under denna anslags

post till 31, 7 milj. kr. I likhet med vad som gäller för budgetåret 1983/84 bör 

enligt min mening en mindre del av medlen avsättas för centralt utveck

lingsarbete kring frågeställningar rörande övergången mellan förskola och 

skola. 

Dataundervisning på grundskolans högstadium m. m. 

Jag har i inledningen (avsnitt 8.2 och 8.3.2) redovisat bakgrunden till 

mina förslag om dataundervisning på grundskolans högstadium. 

Jag föreslår således att två stadieveckotimmar av undervisningstiden på 

högstadiet avsätts för dataundervisning. Frågan hur undervisningstiden 

skall läggas ut inom ramen för timplanen bör få avgöras lokalt. Den del av 

undervisningstiden som inte läggs ut inom matematik resp. inom natur

orienterande och samhällsorienterande ämnen kan förläggas inom ramen 

för fria aktiviteter. 

Med hänsyn till skolornas olika förutsättningar att utöka dataundervis

ningen i enlighet med mitt förslag räknar jag med att reformen skall 

genomföras successivt under en treårsperiod med början läsåret 1984/85. 

Som jag också har redovisat i det föregående föreslår jag särskilda. 

insatser i fråga om datorutrustning m. m. Jag föreslår således i samband 

med reformeringen av dataundervisningen på grundskolans högstadium 

fr. o. m. budgetåret 1984/85. att kommunerna skall få ett särskilt stimulans

bidrag för anskaffning av datorutrustning och programvara för grundsko

lans högstadium. Mot bakgrund av mina förslag om dataundervisningen 

bör de resurser som ställs till förfogande för inköp av datorer och program

vara fördelas under tre budgetår. Jag har beräknat den totala kostnaden för 

anskaffning av datorutrustning och programvara för grundskolans högsta

dium till 120 milj. kr. Kommunerna bör enligt min mening få statsbidrag till 

hälften av denna kostnad för anskaffning av utrustningen. Bidraget bör 

fördelas av SÖ efter ansökan från kommunerna. Som förutsättning för 

bidrag bör gälla att vissa grundläggande krav på kvalitet på datorutrustning 

och programvara är uppfyllda. SÖ bör försäkra sig om att det finns en 

övergripande planering för uppbyggnad och genomförande av dataunder

visningen samt att kommunen avser att svara för hälften av investerings-
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kostnaden. SÖ bör disponera medlen så att samtliga skolenheter med 

högstadium kan få bidrag. Vidare bör gälla att den kommun som får bidrag 

skall vara bunden till att använda bidraget för det avsedda ändamålet. Det 

bör ankomma på regeringen att utforma de närmare bestämmelser som 

erfordras för bidrag till datorutrustning och programvara. Jag avser att i 

annat sammanhang föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag au utarbeta 

allmänna råd och en studieplan för dataundervisningen samt en kravspeci

fikation för datorutrustning och programvara. SÖ bör därvid samråda med 

styrelsen för teknisk utveckling. Jag har i denna fråga samrått med chefen 

för industridepartementet. 

För budgetåren 1984/85-1986/87 beräknar jag medelsbehovet till 

20milj. kr. per år. Bidraget till kostnader för inköp av datorutrustning och 

programvara bör beräknas som en särskild anslagspost under grundsko
leanslaget. Jag vill betona att ett bidrag av den här karaktären inte normalt 
skall utgå under detta anslag utan får ses som ett undantag från vad som 

gäller för bidrag till grundskolan. 

Vad jag har föreslagit under detta anslag måste för att få full effekt 
kompletteras med ökad fortbildning i datakunskap för lärare på grundsko
lans högstadium. En eller två lärare per högstadieskola bör genomgå en 
mer kvalificerad fortbildning. Dessa lärare bör sedan dels kunna föra 
vidare sina kunskaper till sina kolleger, dels kunna svara för en del av 

dataundervisningen. Chefen för utbildningsdepartementet kommer att un

der anslaget D 11. Utbildning för undervisningsyrken, redovisa förslag om 

sådan fortbildning för lärare på grundskolans högstadium. Vikariekost

nader som uppkommer i samband med att lärare genomgår den föreslagna 

fortbildningen i datakunskap får på sedvanligt sätt belasta ansilagsposten 

Lokal skolutveckling under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om att inte genomföra viss beslu

tad ökning av antalet veckotimmar för basresurserna. 

2. godkänna vad jag har förordat om särskilt tillrättalagd undervis-. 

ning för elever med rörelsehinder i särskild undervisningsgrupp, 
3. godkänna vad jag har förordat om bidrag till lokal skolutveck

ling, 

4. godkänna vad jag har förordat om dataundervisning på grund

skolans högstadium, 

5. godkänna de grunder för ett särskilt bidrag till kostnader för 

anskaffning av·datorutrustning m. m. för grundskolam. högstadi

um som jag har förordat, 

6. till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 12 890 000 000 kr. 
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B 12. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

21220867 

25463000 

26175000 

Statsbidrag till svensk undervisning i utlandet utgår enligt förordningen 

(1978: 591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet (ändrad se

nast 1983: 725). 

Statsbidrag till utlandsskola utgår i form av bidrag till kostnader för 

lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande 

lärartjänst vid .svensk grundskola och bidrag till skolans lokalkostnader 

med 50% av årskostnaden för nödvändiga undervisningslokaler samt i 

form av särskilt driftbidrag med 8 % av lönekostnader och vissa pensions

kostnader. Vidare utgår statsbidrag till korrespondensundervisning, kom

pletterande svensk undervisning och svensk undervisning vid internatio

nell skola. 
Från anslaget bestrids vidare utgifter för statsbidrag till pensionskostnad 

för vissa lärare. 

Överenskommelse har den 15 september 1982 träffats mellan Finland, 

Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område. 

Skolöverstyrelsen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår fram

går av följande sammanställning. 

Statsunderstödda svenska utlandsskolor läsåret 1983184 

Europa Belgien (Bryssel) 
England (London) 
Frankrike (Paris) 
Italien (Milano) 
Portugal (Lissabon) 
Schweiz (Geneve) 
Sovjetunionen (Moskva) 
Spanien (Fuengirola) 
" (Madrid) 

-
,, - (Palma de Mallorcal 

-.. - (Las Palmas) 
Förbundsrepubliken 
Tyskland (Berlin) .. (Hamburg) 

Låg- och 
mellanstadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Högstadium 

X 

X 

X 

X 
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Asien 

Afrika 

Irak (Bagdad) 
-"- (Bagdad) 
Japan (Kosai) 
Saudi-Arabien (JeddahJ 
" (Riyadhl 

Sri Lanka (Kotmale Project) 
Thailand (Hua Hin) 
Vietnam (Bai Bang) 
" (Hanoil 

Algeriet (El Khemis) 
Botswana (Gaborone) 
Burundi <Bujumbura) 
Etiopien (Addis Abeba) 
Guinea Bissau !Bis~au) 
Kenya (Nairobi) 

(Nyanza) 
Folkrepubliken 
Kongo (Pointc Noire) 
Libyen (Benghazi) 
" (Tripoli) 
Mo~ambique (Maputo) 
Tanzania (Dar es Salaam) 

(Nzcga) 
Republiken Zaire (Semendua) 
Zambia (Lusaka) 

Låg- och 
mellanstadium 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Amerika Argentina (Tucuman) x 
Bolivia (Cochabamba) x 
Brasilien (Sao Paulo) x 
Ecuador !Bai1os) x 
Mexico (Mexico City) x 
Peru (Carhuaquero) x 
-··- (Lima) x 

Högstadium 

X 

Skolöverstyrelsens (SÖJ anslagsframställning för budgetåret 1984/85 in

nebär i huvudsak följande: 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1825 000 kr. 

2. För läsåret 1984/85 beräknar SÖ antalet skolor till 50. Antalet elever i 

de statsunderstödda utlandsskolorna beräknas till I 300. antalet elever i 

korrespondensundervisning beräknas till 520 samt i kompletterande 

svensk undervisning till 1 700. 

3. Ekonomisk avräkning skall enligt överenskommelsen om samarbete 

mellan Finland. Norge och Sverige ske efter varje läsårs slut. Efter avräk

ning beräknar SÖ att ca 900000 kr. kommer att inbetalas till SÖ. 

4. SÖ föreslår viss utökning av försöks verksamheten med undervisning i 

ämnet Swcdish Culture (svenska. historia och samhällskunskap) på hög

stadie- och gymnasienivå vid internationell skola där ämnet erbjuds som 

tillvalsämne inom ramen för skolans undervisningsprogram. 

5. SÖ hemställer att för nästa budgetår 26 072 000 kr. anvisas under 

anslaget. 
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Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår räknar jag inte med andra förändringar under ansla

get än sådana av automatisk natur. Jag är således inte beredd att biträda 

skolöverstyrelsens förslag om utökning av försöksverksamheten med un

dervisning i ämnet Swedish Culture (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 26 175 000 kr. 

B 13. Sameskolor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

11146253 

12849000 

12543000 

Sameskolor finns i Karesuando. Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk, Ar

jeplog, Tärnaby och Änge. Innevarande läsår förekommer undervisning i 

årskurserna 1-6. Vid sameskolan i Arjeplog är driften nedlagd t.v. I stället 

pågår fr. o. m. innevarande läsår försöksverksamhet med integrerad sa

misk undervisning vid grundskolan i Arjeplog. Samisk högstadieunder

visning förekommer i Gällivare. Fr. o. m. innevarande läsår samordnas 

undervisningen på försök med grundskolans högstadium i kommunen. 

Elevantalet vid sameskolorna uppgår läsåret 1983/84 till 108 och beräknas 

läsåret 1984/85 till 126. Därutöver deltar innevarande läsår 25 elever och 

beräknas läsåret 1984/85 delta 27 elever i den integrerade sameundervis

ningen. Verksamheten regleras i sameskolförordningen (1967: 216, om

tryckt 1980: 437, ändrad senast 1983: 615) samt i förordningar 

(SÖ-FS 1983: 123-125) om integrerad samisk undervisning vid grundsko-

lan i Arjeplog, Gällivare och Åre. ! 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet 

s;1miska förekommer i samtliga årskurser. 

Sameskolorna leds av en styrelse, vars kansli är förlagt till Jokkmokk. 

7 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga JO 
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Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader för lärar
personal 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Lokal skolutveckling m. m. 

Inkomster 
Nettoutgift 
Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1983/84 

24 
33,S 

57,5 

3 489000 
6454000 

(4282000) 
3 036000 

12979000 

130000 
12849000 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöv er- Före-
styrelsen draganden 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

+261000 +184000 
+326400 +148000 

(+155300) (+161000) 
- 86000 -600000 
+108000 

+609400 -268000 

- 43000 - 38000 
+566400 -306000 
+566000 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1984/85 in

nebär i huvudsak följande: 

1. Pris- och löneomräkning 620 200 kr. Automatiska kostnads förändring

ar - 335 400 kr. 

2. SÖ föreslår att medel motsvarande en tjänst som ekonomibiträde dras 
in (- l09900 kr.). Vidare föreslår SÖ att de biträdestjänster vid elevhem

men som nu är vakanta eller blir vakanta under budgetåret 1983/84 inte får 

tillsättas förrän SÖ ger sitt tillstånd. 

3. SÖ föreslår att försöksverksamhet med integrerad samisk lågstadieun
dervisning anordnas vid grundskolan i Kiruna fr. o. m. läsåret 1984/85. För 

detta beräknar SÖ medel för ökade lärarlönekostnader ( + 77 500 kr.), övri

ga förvaltningskostnader ( + 24 000 kr.) samt engångsanvisning för samiskt 

bibliotek(+ 10000 kr.). 

4. SÖ föreslår att 180000kr. avsätts som engångsanvisning för nyan

skaffning av inventarier och AV-utrustning vid sameskolorna (varav 

l lOOOOkr. avser inventarier vid upprustning av sameskolan i Änge). 

5. SÖ föreslår att medel för läromedelsutveckling på samiska även i 

fortsättningen beräknas under anslaget B 7. Forskning och centralt utveck

lingsarbete inom skolväsendet samt att medel (100000 kr.) för personalut

veckling i fortsättningen anvisas under detta anslag i stället för under 

anslaget B 8. Fortbildning m. m. 
6. SÖ har haft i uppdrag att inom ramen för 1983/84 års beslutade 

resursnivå utarbeta ett förslag till nytt schabloniserat system fö:r tilldelning 
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av lärarresurser för sameskolorna. Uppdraget har redovisats särskild 

skrivelse den 21 oktober 1983. Förslaget omfattar inte den samiska under

visning som på försök integrerats vid grundskolan i Arjeplog och Gällivare 

och som planeras vid grundskolan i Åre. 

SÖ framhåller att grundskolans modell med bas-, förstärknings- och 

hemspråksresurser för tilldelning av lärarresurser inte kan tillämpas vid 

sameskolorna. Ett sådant system, baserat på elevantalet vid den enskilda 

sameskolan. skulle jämfört med nuläget medföra minskningar av lärarre

surserna vid sameskolorna. Däremot anser SÖ att det varken av pedago

giska, sociala eller ekonomiska skäl är försvarbart med alltför få elever i en 

grupp. 

SÖ föreslår att följande resurstilldelningssystem tillämpas under en för
söksperiod om tre år. Vid oförändrat elevantal ryms den föreslagna ord
ningen inom den för budgetåret 1983/84 beslutade resursnivån. 

För k I as sund er visning vid sameskola med högst tolv elever beräk

nas en resurs om 29 lärarveckotimmar. Om elevantalet vid en sameskola 
uppgår till lägst 13 beräknas en resurs om 36 lärarvcckotimmar samt 

därutöver tre lärarveckotimmar för varje påbörjat 4-tal elever utöver 20, 

dock högst för 40 elever vid en sameskola. 
För övrig undervisning beräknas en resurs om 2,2 lärarveckotim

mar per elev. 

SÖ förordar att sameskolstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördel

ningen av lärarresurserna mellan de sex sameskolorna. 

SÖ föreslår vidare 

att särskilda medel beräknas för lönetillägg, tillsynslärararvoden, biblio

tekariearvoden och vikarier, med undantag av vikariekostnader i samband 

med lokal skolutveckling. 
att medel för lokal skolutveckling beräknas med fyra lärarveckotimmar 

per sameskola 
samt att en central resurs motsvarande 45 lärarveckotimmar ställs till 

SÖ:s förfogande för att vid behov fördelas mellan sameskolorna. 

Föredragandens överväganden 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har i särskild skrivelse redovisat ett förslag till 

nytt system för tilldelning av lärarresurser vid sameskolorna. Jag tillstyr

ker SÖ:s förslag vad gäller principen för tilldelning av lärarresurser. Syste

met bör tillämpas under en försöksperiod om tre år fr. o. m. läsåret 1984/85 

(6). 

För k I as sund er visning vid varje same skola beräknar jag i enlighet 

härmed följande resurser: 

Antal ele1·er 

-12 
13-20 
varje påbörjat 4-tal elever 
utöver 20 

Antal liirarveckvtimmar (lvtr) 

29 
36 
ytterligare 3 lvtr. 
dock högst för 40 elever 
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För övrig undervisning beräknar jag en resurs om 2,2 lvtr per elev. 

I enlighet med SÖ:s förslag beräknar jag särskilda medel för lärarlöne

tillägg och arvoden m. m. Jag beräknar dessutom medel motsvarande 4 lvtr 

per sameskola för utvecklingen av verksamheten vid sameskolorna. 

För att sameskolstyrelsen inför följande läsår skall kunna planera verk

samheten vid samcskolorna är det angeläget att styrelsen i god tid under 

våren före läsåret får kännedom om den totala resurs styrelsen kan väntas 

erhålla. Jag förutsätter därför att SÖ - redan innan riksdagen tagit ställ

ning till det i budgetpropositionen för varje budgetår föreslagna anslaget -

fastställer en preliminär resurs för sameskolorna. Sameskolstyrelsen kan 

därefter göra en preliminär fördelning av den totala resursen melllan skolor

na. Styrelsen bör därvid kunna hålla inne en del av den totala resursen för 

att möta under året uppkommande särskilda behov vid någon skola. Jag 

avstyrker med hänsyn till vad jag nu har anfört SÖ:s förslag om att en 

central resurs ställs till SÖ:s förfogande. 

Med det här redovisade systemet för tilldelning av läram:surser får 

sameskolstyrelsen stor frihet att fördela resurserna så att bt::hoven vid 
varje enskild sameskola kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. 

Jag har erfarit att sameskolstyrelsen på eget initiativ beslutat se över 

sameskolans elcvhemsorganisation. Jag utgår från att resultatet av denna 
översyn redovisas i anslagsframställningen för budgetåret 1985/86. I av

vaktan härpå räknar jag med en besparing under anslaget motsvarande en 

tjänst som ekonomibiträde (2). 

Jag förordar att 150000 kr. utgår som engångsanvisning för inköp av 

inventarier och AV-utrustning vid sarneskolorna (4). 

Fr. o. m. innevarande läsår pågår försöksverksamhet med integrerad 

samisk undervisning på låg- och mellanstadiet vid grundskolan i Arjeplog 

samt på högstadiet vid grundskolan i Gällivare. SÖ skall i samband med 

anslagsframställningen för budgetåret 1986/87 redovisa en samlad utvärde

ring av försöksverksamheterna. I avvaktan på denna utvärdering är jag 

inte beredd att tillstyrka SÖ:s förslag om försöksverksamhet med integre

rad samisk lågstadieundervisning vid grundskolan i Kiruna (3). 

Jag har tidigare under anslaget B 8. Fortbildning m. m. redovisat mina 

överväganden vad avser SÖ: s förslag om överföring av medel för personal

utvcckling från fortbildningsanslaget till detta anslag (5). 

Eftersom sameskolans högstadium i Gällivare fr. o. m. läsåret 1983/84 på 

försök integrerats med grundskolans högstadium i kommunen beräknar jag 

inte medel för uppdragstillägg åt studierektor vid sameskolans högstadium. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat om beräkning av lärarresurser, 

2. till Sameskolor för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 12543000kr. 
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B 14. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1982/83 Utgift 1 

1983/84 Anslag 1 

1984/85 Förslag 

164559178 

167619000 

168 180000 
1 Anslagen Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader och Specialskolan m. m.: 
Resor för elever jämte ledsagare. 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 

belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Ekesko

lan mottas som elever synskadade barn med ytterligare handikapp. Döva 

och hörselskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter, belägna i 
Stockholm (Manillaskolan), Gnesta (Åsbackaskolan), Lund (Östervångs
skolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnö
sand (Kristinaskolan), dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan 

(s. k. externa klasser). Åsbackaskolan tar emot elever med ytterligare 
handikapp. Vid en skolenhet i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas normal

begåvade barn med grava talskador samt hörselskadade barn med 

beteendestörningar och vissa andra komplikationer. 

Verksamheten regleras i specialskolförordningen (1965: 478, omtryckt 

1983: 736). 

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen 

(SÖ-FS 1983: 155) om tilldelning av lärarresurser vid specialskolan m. m., 

som gäller under en försöksperiod om tre år (1983/84-1985/86). 

Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader m. m. för skol

ledare och lärarpersonal 
Utveckling av verksamheten vid 

specialskolan 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Resor för elever jämte ledsagare 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Nettoutgift 

1983/84 

364 
492,5 

856,5 

58474000 

74 889000 
(63 554000) 

I 

24063 000 

157426000 

572000 
156854000 

1 JO 765 000 kr. anvisat under särskilt anslag. 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

-14,5 -21 
-18 -25,5 

-32,5 -46,5 

+ 603 000 - 1501000 

+ 1658000 
+ 2277000 659000 

(+ 1337000) (+ 42000) 
+12218000 + 11519000 
+ 2319000 + 344000 

+17417000 +11361000 

49Jl00 __ 35000 
+17368000 +11326000 
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Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 10290000kr. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) har - i enlighet med sitt yttrande över integra

tionsutredningens förslag i betänkandet (SOU 1982: 19) Handikappade ele

ver i det allmänna skolväsendet - i anslagsframställningen preciserat sitt 

ställningstagande till förslagen. Därvid föreslår SÖ att den regionala verk

samheten för pedagogiskt stöd åt synhandikappade knyts till länsskol

nämnderna (-10797000kr.). Vidare föreslår SÖ att verksamheten vid 

resurscentrumen utökas, att biblioteksresurserna vid specialskolorna för

stärks samt att medel beräknas för personalutveckling för all personal vid 

skolorna ( + 5 396 000 kr.). 
3. Verksamheten vid Tomtebodaskolans resurscentrum bör enligt 1980 

års budgetproposition bedrivas inom ramen för befintliga resurser, så att 

de resurser som friställs vid Tomtebodaskolan genom det minskade elev
underlaget efter regeringens bestämmande omfördelas till resurscentru

met. SÖ föreslår nu att en tjänst som förstadielärare och 67 lärarveckotim
mar tillförs resurscentrumet genom omvandling av vid skoldelen frigjorda 
lärarveckotimmar. 

4. SÖ beräknar medel för anskaffning av ytterligare fyra lägenheter eller 
villor som elevbostäder (+I 140000 kr.). En utflyttning till dessa bostäder 

medför behov av tre tjänster som skötare ( + 327 000 kr.). 

5. Vid anordnande av externa klasser till specialskolan betalar staten 

enligt avtal ersättning till värdkommunen för elever från andra kommuner. 

På grund av belastningen beräknar SÖ en ökning av medlen härför 

( + 300000 kr.). 

6. Vart tredje år hålls en konferens för all personal vid specialskolorna 

för döva och hörselskadade. Nästa konferens hålls sommaren 1984. För 

detta ändamål beräknar SÖ 235 000 kr. som engångsanvisning. 

7. Enligt SÖ kan en tjänst som sömmerska vid Manillaskolan,, två tjäns

ter som skötare vid Tomtebodaskolan samt vissa medel för personell 
assistans dras in (-503 000 kr.). 

8. SÖ föreslår att medel för personalutveckling i fortsättningen beräknas 

under detta anslag i stället för under anslaget B 8. Fortbildning m. m. 

( +215 000 kr.). 
9. SÖ föreslår som ett led i en friare resursanvändning att medlen under 

anslaget Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare fr. o. m. 

budgetåret 1984/85 förs över till detta anslag ( + 10 765 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen har nyligen tagit ställning till förslagen i propos1t1onen 

(1983/84: 27) om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna skolvä
sendet m. m. (UbU 8, rskr 112). 
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Enligt riksdagens beslut skall den regionala stödorganisationen för syn

skadade föras över från Tomtebodaskolan till länsskolnämnderna. Med 
anledning härav bör ett belopp om 10896000kr. föras över från detta 

anslag till anslaget B 2. Länsskolnämnderna. Beloppet avser kostnader för 

27 förskolekonsulenter, 28 reselärare, 5 kansliskrivare/assistenter, reseer

sättningar, expenser samt lokalhyror. 

Jag beräknar I 756 000 kr. för de i den tidigare nämnda propositionen 

redovisade tjänsterna vid Ekeskolans, Åsbackaskolans och Hällsbosko

lans resurscentrum. Vidare beräknar jag 295 000 kr. för resekostnadsersätt

ningar och expenser till följd av den utökade organisationen. 
Enligt vad jag har redovisat i propositionen bör arvodesmedlen för 

biblioteksverksamheten räknas upp. Jag beräknar 270000 kr. för ändamå
let (2). 

Enligt nämnda riksdagsbeslut skall elevernas hemkommuner betala er
sättning till staten för undervisningen i specialskolan. Denna ersättning bör 
redovisas under inkomsttiteln Övriga inkomster av statens verksamhet. 

Fr. o. m. budgetåret 1983/84 tillämpas försöksvis ett nytt system för 

tilldelning av lärarresurser, som innebär att ett visst antal lärarveckotim

mar beräknas per elev i specialskolorna. Därutöver beräknas särskilda 

medel för resurscentrumen, reselärarna för synskadade vid Tomteboda

skolan samt för skolledarna. Enligt vad som anfördes i prop. 1982/83: 100 

(bil. 10 s. 285) beräknas f. n. ett högre antal lärarveckotimmar per elev till 

de riksrekryterande specialskolorna än vad skolöverstyrelsen <SÖ) gjort i 

sitt förslag till lärarresurstilldelningssystem, detta bl. a. för att tillgodose 

behovet av resurser för Ekeskolans utåtriktade verksamhet bland flerhan

dikappade. Innevarande budgetår har SÖ tilldelat Ekeskolan åtta lärar

tjänster för denna verksamhet. För nästa budgetår föreslår jag att medel 

för dessa tjänster beräknas särskilt, vilket medför att schablonen för anta

let lärarveckotimmar för de riksrekryterande skolorna bör justeras. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av förslag i 1983 års budgetpro

position (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 285, UbU 20. rskr253) ingår enligt det 

nya systemet för tilldelning av lärarresurser inom ramen för det antal 

lärarveckotimmar som skolorna tilldelas, kostnader för erforderliga vika

rier och tjänstledighetslöner vid lokal skolutveckling och lärares fortbild

ning. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om åtgärder för 

elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m. m. har för fortbild

ning beräknats 700 000 kr. I propositionen betonade jag att rese lärarna och 

förskolekonsulenterna för synskadade måste ges möjlighet till fortbildning 

vid Tomtebodaskolans resurscentrum även om de formellt knyts till läns

skolnämndema. Jag förordar därför att det nämnda beloppet för fortbild

ning tillförs detta anslag. 
För att göra det möjligt för såväl lärarpersonal som övrig personal att 

delta i fortbildning bör de särskilda medlen för utveckling av verksamheten 
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vid specialskolan utgöra en gemensam resurs för samtlig personal. Jag 

förordar därför med avvikelse från föregående års riksdagsbeslut att de 

medel för detta ändamål som f. n. utgår från anslagsposten Lönekostnader 

m. m. för skolledare och lärarpersonal samt den nytillkommande resursen 

utgör en gemensam resurs för all personal. Jag beräknar beloppet härför till 

I 658 000 kr. Det bör ankomma på regeringen eller, efter regeringens be

myndigande, SÖ att utfärda föreskrifter om verksamheten. Villkoren för 

deltagande bör vara i huvudsak desamma för lärare och annan personal. 

dels av praktiska skäl, dels därför att det i båda fallen rör sig om statliga 

tjänster och en och ·samma arbetsgivare. 

För nästa budgetår räknar jag med att kostnaderna för konkrensen för 

all personal vid specialskolorna för döva och hörselskadade skall rymmas 

inom nämnda belopp (6). 

Vid beräkning av särskilda resurser för dels utveckling av verksamheten 

vid specialskolan, dels Ekeskolans resurscentrum bör schablonen för anta

let lärarveckotimmar justeras. För budgetåret 1984/85 beräknar jag schab

lonen till 9, 75 lärarveckotimmar per elev för de fem regionala specialsko

lorna och till 13,7 lärarveckotimmar per elev för de fyra riksrekryterande 
specialskolorna. 

Jag har tidigare under anslaget B 8. Fortbildning m. m. redovisat mina 

överväganden vad avser SÖ:s förslag om överföring av medel för personal

utveckling från fortbildningsanslaget till detta anslag (8). 

I enlighet med SÖ:s förslag förordar jag att för nästa budgetilr en tjänst 

som förstadielärare och 67 lärarveckotimmar tillförs Tomtebodaskolans 

resurscentrum genom omvandling av vid skoldelen frigjorda lärarvecko

timmar (3). 

För nästa budgetår tillstyrker jag medel för den av SÖ föreslagna utflytt

ningen till fyra lägenheter eller villor. Under anslagsposten Lokalkost

nader beräknar jag medlen för ökade hyreskostnader med anledning härav 

till 280000 kr. Vidare beräknar jag medel för tre tjänster som skötare (4). 

I enlighet med SÖ:s förslag räknar jag med att en tjänst som sömmerska, 

två tjänster som ·skötare och vissa medel för personell assistans lkan dras in 

(7). 

Vid 1981/82 års riksmöte uttalade riksdagen (UbU 1981/82: 17. rskr232) 

att en lämplig form av rambudgetering torde öka specialskolornas förut

sättningar att hushålla inom ramen för tilldelade medel. Med anledning 

härav gav regeringen SÖ i uppdrag att inkomma med förslag till friare 

resursanvändning inom ett system av rambudgetering för specialskolorna. 

SÖ har i skrivelse den I 0 maj 1983 redovisat uppdraget. Enligt SÖ har de 

senaste årens förändringar av regeringens föreskrifter för anslagens dispo

sition i reglerings breven inneburit att detaljregleringen minskat, vilket 

enligt SÖ:s mening ger specialskolorna möjlighet till en mycket fri resurs

anviindning inom de ramar som anges för resp. anslag. Som ett led i en 

friare resursanvändning föreslår SÖ att medlen under anslaget Specialsko-
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Ian m. m.: Resor för elever jämte ledsagare förs över till detta anslag. 

Några ytterligare förändringar anser SÖ inte nu vara nödvändiga. Jag delar 

SÖ:s uppfattning i denna fråga och förordar att de medel för elevernas 

resor som hittills anvisats under ett särskilt anslag förs över till detta anslag 

(9). 

I en särskild skrivelse har Manillaskolan m. tl. påtalat behovet av famil

jepedagoger för invandrarfamiljer med döva eller hörselskadade barn samt 

föreslagit att ett resurscentrum för denna verksamhet inrättas vid Manilla· 

skolan. SÖ, länsskolnämnden i Stockholms län och Stockholms kommun 

har yttrat sig i ärendet. I enlighet med riksdagens beslut med anledAing av 

den tidigare nämnda propositionen om åtgärder för elever med handikapp i 

det allmänna skolväsendet m. m. kommer det den I april 1984 att inrättas 

fem planeringsberedningar för samordning av insatserna för elever med 

handikapp. Det ankommer enligt min mening på planeringsberedningen för 

den östra regionen att beakta det behov som skolan pekat på i sin skrivet· 

se. Jag avser därför föreslå regeringen att handlingarna i ärendet skall 
överlämnas till nämnda plancringsbcredning. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om en gemensam resurs för ut· 

veckling av verksamheten vid specialskolan för all personal. 

2. till Specialsko/an m. m.: Utbildningskostnader för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 168180000kr. 

B 15. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3883068 

3628000 

4270000 

Reservation 1157511 

Från anslaget bestrids utgifter för läromedel, undervisnings- och arbets

material, inventarier m. m., bibliotek samt hörsel- och talteknisk utrust

ning. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning för budgetåret 1984/85 in

nebär i huvudsak följande: 

\.Pris- och löneomräkning m. m. 312000 kr. 

2. Med hänvisning till integrationsutredningens förslag i betänkandet 

(SOU 1982: 19) Handikappade elever i det allmänna skolväsendet föreslår 
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SÖ att 80 000 kr. beräknas till följd av personalförstärkningar samt att 

450000 kr. beräknas för litteraturförsörjningcn. 

3. SÖ beräknar medel för utrustning till fyra nya enheter för s. k. små

boende i lägenheter eller villor ( + 340000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Riksdagen beslöt med anledning av propositionen om åtgärder för elever 

med handikapp i det allmänna skolväsendet m. m. (prop. 1983/84: 27, 

UbU 8, rskr 112) om vissa personalförstärkningar vid.specialskolorna. Till 

följd härav beräknar jag 50000kr. för undervisnings- och arbetsmaterial, 

inventarier m. m. (2). 

Vidare beräknar jag för utrustning till fyra enheter för s. k. småboende i 

lägenheter eller villor 340000kr. som engångsanvisning (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialsko/anm. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 4 270 000 kr. 

B 16. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1000 

1000 

Med utgången av läsåret 1972/73 var samtliga statliga realskolor avveck

lade. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån inne

havarna av tjänsterna inte har kunnat beredas tjänstgöring vid annan 

skolform får medel för lönekostnader och sjukvård för dem utgå ur detta 

anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Anslaget bör t.v. föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för budget
året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I OOOkr. 
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Gymnasiala skolor m. m. 

B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1982/83 utgift 3 7 48 924 639 

1983/84 Anslag 3 660 000 000 

1984/85 Förslag 3 804 000 000 

Ur anslaget utgår statsbidrag till driften av gymnasieskolor enligt be

stämmelser i förordningen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för 

viss kommunal utbildning (omtryckt 1977: 490, ändrad senast 1982: 609). 

Ur anslaget bekostas även visst bidrag enligt förordningen ( 1982: 608) 

om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. (omtryckt 1983: 416, ändrad 

1983: 686) samt statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasiesko

lan. 
Enligt förordningen (l 981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning (ändrad senast 1983: 417) skall en del av de nämnda 

statsbidragen minskas med 2 % av det belopp som annars skulle ha utgetts. 

I fråga om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning med 

20%. 

Till de ytterligare bidrag som utgår ur anslaget hör statsbidrag enligt 

förordningen (1980: 533) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsut

bildning (ändrad senast 1983: 411 ), särskilda bidrag till gymnasial utbild

ning för döva och gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola 

samt bidrag till kostnader för korrespondensundervisning på gymnasial 

nivå. 

I gymnasieskolan finns ett stort antal studievägar i form av 25 linjer och 

ca 550 specialkurser. Härtill kommer såsom försöksverksamhet gymnasial 

lärlingsutbildning. 

Linjerna och de gängse förkortningarna av dem är följande. 

Minst treåriga linjer (teoretiska) 

Ekonomisk linje 
Humanistisk linje 
Naturvetenskaplig linje 
Samhällsvetenskaplig linje 
Teknisk linje (fyraårig) 

Tvååriga teoretiska linjer 
Ekonomisk linje 
Musiklinje 
Social linje 
Teknisk linje 

E 
H 
N 
s 
T 

Ek 
Mu. 
So 
Te 
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Tvååriga yrkesinriktt1de linjer 
Beklädnadsteknisk linje 
Bygg- och anläggningsteknisk linje 
Distributions- och kontorslinje 
Drift- och underhållsteknisk linje 
El-teleteknisk linje 
Fordonsteknisk linje 
Jordbrukslinje 
Konsumtionslinje 
Livsmedclsteknisk linje 
Processteknisk linje 
Skogsbrukslinje 
Social servicelinje 
Trädgårdslinje 
Träteknisk linje 
Verkstadsteknisk linje 
Vårdlinjc 

Be 
Ha 
Dk 
Du 
Et 
Fo 
Jo 
Ko 
Li 
Pr 
Sb 
Ss 
Td 
Tr 
Ve 
Vd 

Enligt riksdagens beslut om den statliga skoladministrationen m. m. 

( prop. 1980/81: 107, Ub U 38. rskr 395) tillämpas ett nytt system jör dimen

sioneringen a1· gymnasieskolan för tiden fr. o. m. budgetåret 1983/84. Det 

nya systemet innebär bl. a. att elcvplatsramar i gymnasieskolan fastställs 

för tre budgetår i sänder. För det andra och det tredje budgetåret har 

ramarna karaktiiren av planeringsramar. Inför budgetåret 1984/85 skall 

riksdagen ta ställning till dels slutliga ramar för det närmaste budgetåret, 

dels planeringsramar för budgetåren 1985/86 (frågan om ändringar i de 

tidigare fastställda planeringsramarna) och 1986/87. 

I planeringssystemet, som beskrevs mer ingående i budgetpropositionen 

1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 290f.), ingår riksramar och liinsramar 

som anges i årselevplatser. Inom länsramarna bestämmer läm.skolnämn

derna antalet intagningsplatser. 

Riksramar och länsramar fastställs dels för sex uthi/dningsset:torer, dels 

för specialkurser som inte förs till någon sektor. 

Till de sex utbildningssektorerna förs utbildningar som tidigare ingick i 

gymnasieskolans stora ram, dvs. dels linjer. dels specialkurser som omfat

tar minst ett läsår och som inte förutsätter vare sig annan utbildning än 

grundskolan eller viss ålder för tillträde. dels gymnasial lärlingsutbildning. 

De sex utbildningssektorerna är följande. 

Sektor 

l. HS - Humanistisk och 
samhällsvetenskaplig sektor 

2. VSK - Vård-. social- och kon
sumtionsscktor 

3. EM - Ekonomisk och merkan
til sektor 

4. TN - Teknisk och naturveten
skaplig sektor 

5. TI - Teknisk och industriell 
sektor 

6. JST - Jordbruks- och skogs
brukssektor 

Linjer (wlrlill kommer 
närliggande specialkurser) 

H. S. So, Mu 

Vd. Ss. Ko 

E.Ek. Dk 

N. T.Te.Du 

·Ba. Hc. Et. Fo. Li. Pr, 
Tr, Ve 

Jo. Sb. Td 
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Utanför sektorsindelningen står studievägar som ingår i gymnasiesko

lans lilla ram, dvs. specialkurser som är kortare än ett läsår eller som 
kräver tidigare gymnasial utbildning ,eller viss ålder för tillträde. 

Planeringssystemet är reglerat i förordningen ( 1982: 171) om elevplatser i 
gymnasieskolan (ändrad senast 1983: 506). 

Skolöverstyrelsen 

Trots att antalet 16-åringar minskat med ca 1600 inför läsåret 1983/84 
jämfört med föregående år. har antalet behöriga förstahandssökande till 
gymnasieskolans stora ram ökat markant och var ca 7 500 fler inför läsåret 
1983/84. 

Det är enligt skolöverstyrelsen (SÖ) inte realistiskt att förvänta sig att 
arbetsmarknadsläget för ungdomar omedelbart kommer att förbättras. 
Detta är bakgrunden till att SÖ föreslår att antalet årselevplatser inom 
stora ramen ökas med 14000 läsåret 1984/85 i förhållande till det preliminä
ra beslutet utifrån 1983 års budgetproposition. 

Tidigare beslutade planeringsramar för 1984/85 och SÖ:s förslag till 
dimensionering 1984/85 för de olika sektorerna framgår av följande tabell. 

Antal Antal 
intagningsplatser årselevplatser 
1984/85 1984/85 

Plane- SÖ:s Plane- SÖ:s 
ringsram förslag ringsram förslag 

HS 18100 18455 45700 46600 
VSK 21500 22560 40360 42 360 
EM 24800 25980 59850 62750 
TN 23 550 23930 76540 77800 
TI 33 500 34 375 67000 68750 
JST 2400 2525 4800 5050 
Ospec.' 750 3 220 1500 6440 

SUMMA 124600 131045 295750 309750 

1 Ospecificerade platser som inte direkt förs till någon av de sex sektorerna men är 
avsedda för direkt yrkesinriktade studievägar inom dessa. 

SÖ beräknar att antalet platser för högre specialkurser behöver ökas till 
minst 11630 under perioden 1984/85-1988/89. Detta innebär att minimira
men för högre specialkurser ökas med 3000 läsåret 1984/85 jämfört med 

1983/84. Om det ökade antalet platser för högre specialkurser inte skall 
medföra nedskärningar för andra kurser inom "lilla ramen" fordras att det 
totala antalet platser inom denna ram ökas till minst 38130 fr. o. m. 
1984/85. 

Härutöver föreslår SÖ bl. a. att 
- tvåårig studiegång införs i svenska på direkt yrkesförberedande linjer 

med nuvarande ettårig studiegång i ämnet, 
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- estetisk-praktiska utbildnings vägar prövas inom bl. a. omrädena dans, 

drama och bild/form, 

- musiklinjen utökas från 270 till 330 intagningsplatser. 

- timplanerna för de tre- och fyraåriga linjerna revideras, 

- ramtimplaner i kombination med friare resurstilldeining blir reguljära för 

årskurs 4 av T-linjen, 

- SÖ bemyndigas att även för budgetåret 1984/85 få dels göra omfördel

ningar inom ramarna för gymnasieskolans dimensionering, dels omför

dela platser mellan ramarna, 

- SÖ bemyndigas att utöka "lilla ramen", om det senare visar sig finnas 

ett växande behov av särskilda utbildningsåtgärder för arbetslös ung

dom, 

- regeringen får utöka ramarna i övrigt, om det senare visar sig finnas ett 

växande behov av särskilda utbildningsåtgärder för arbetslös ungdom. 

Föredragandens överväganden 

Jag kommer att disponera min föredragning av gymnasieskolanslaget på 

följande sätt. 
Jag tar först upp reglerna för intagning till gymnasieskolan och kommer 

därvid att föreslå bl. a. att 16- och 17-åringar prioriteras (avsnitt I). 

Därefter redovisar jag mina förslag beträffande dimensioneringen av 

gymnasieskolan budgetåren 1984/85-1986/87 (avsnitt 2 ). Skolöverstyrel

sen (SÖ) har här föreslagit vissa ändringar av tidigare preliminära beslut. 

I avsnitt 3 tar jag upp olika läroplansfrågor. Jag föreslår först (avsnitt 

3.1) olika förändringar av timplanerna. För de teoretiska linjerna innebär 

mina förslag dels att ingen skola skall behöva lägga ut självstudietid, dels 

att möjligheterna till samläsning mellan olika linjer förbättras 01:h slutligen 

att alternativämnen som datakunskap och miljövårdsteknik skall kunna 

erbjudas på N-linjen även på mindre orter. Vidare föreslår jag bl. a. att 

tvåårig studiegång i svenska införs på linjer och vissa specialkurser som i 

dag inte har sådan. 

Därpå (avsnitt 3 .2) behandlar jag viss pågående och planerad försöks

verksamhet, bl. a. kombination av ramtimplaner och friare resurstilldel

ning i årskurs 4 av T-linjen samt olika satsningar på estetisk-praktiska 

utbildningar. 

Efter detta redovisar jag (avsnitt 4) mina överväganden beträffande 

c/e1·er med särskilda behov. i vilka innefattas bl. a. invandrardever samt 

döva och hörselskadade elever. Jag tar här också upp erfarenh1~ter av den 

friare resursanvändningen i gymnasieskolan samt frågan om en återfii

ringsresurs i samband med systemet för timreduktioner i förhållande till 

gruppstorlek. 

Därefter behandlar jag inbyggd utbildning på yrkesinriktade studievägar 

(avsnitt 5) och gymnasial lärlingsutbildning (avsnitt 6 ). 
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Jag fortsätter sedan min genomgång av gymnasieskolanslaget med för

slag om statsbidrag till studie- och yrkesorientering ( syo) och lvkal sko/ut

veckling (avsnitten 7 resp. 8). Därefter avslutar jag genomgången med att 

redovisa vissa övriga frågor (m·snitt 9) rörande bl. a. samverkan skola

näringsliv genom s. k. teknikservice. 

Föredragningen avslutas med anslagsberäkningar (avsnitt 10). 

I Principer för intagning i gymnasieskolan 

I.i Allmänt 

Gymnasieskolan är i första hand avsedd för ungdomar. Läroplanen och 

undervisningens organisation samt dimensionering och planering utgår 

från behoven hos de ungdomar som just har lämnat grundskolan. 

Tillgänglig statistik visar dock att många andra än de som sökt direkt 

från grundskolan har tagits in i gymnasieskolan. SÖ gjorde våren 1983 en 

kartläggning av konkurrensen mellan åldersgrupperna vid intagning till 
gymnasieskolan. Av SÖ:s rapport framgår att sökandetrycket ökar på 

gymnasieskolan och att detta även gäller de äldre ungdomarna. Totalt sett 

har det årligen rört sig om över IOOOO elever, som varit minst 18 år gamla i 

den första årskursen av de grundskoleanknutna studievägarna. 

Detta har varit möjligt genom att bestämmelserna om kvotgrupper och 

proportionell kvotering ger olika sökandegrupper i princip samma chans 

att komma in, oavsett ålder, tidigare utbildning och sysselsättning. 

Inom några av gymn~sieskolans utbildningssektorer är konkurrensen 

mellan dem som söker direkt efter grundskolan och äldre sökande mer 

uttalad än inom andra. Även om vissa regionala skillnader förekommer, 

kan det konstateras att var tionde sökande 16-åring inte togs in i gymnasie

skolan hösten 1982. Därtill kommer att åtskilliga av dem som sökte direkt 

från grundskolan togs in på något av sina lägre prioriterade alternativ. 

Mot denna bakgrund behöver principerna för intagning i gymnasieskolan 

ändras i vissa avseenden, något som jag berört redan i inledningen. Dels 

bör sökande under 18 år normalt ges företräde framför äldre sökande vid 

intagning till gymnasieskolans grundskoleanknutna studievägar. Dels bör 

sökande som redan har en tidigare fullföljd, minst tvåårig gymnasial utbild

ning inte utan vidare få tas in på grundskoleanknutna studievägar. 

Dessa förslag, som jag utvecklar närmare i det följande, kräver att det 

nuvarande intagningssystemet ses över. Den nuvarande indelningen i 

grupper måste ersättas av ett nytt motsvarande system. Även i det nya 

systemet måste finnas en fri kvot, men reglerna för den behöver omprövas. 

För sökande över 18 år kommer den fria kvoten sannolikt att få större 

betydelse, eftersom platserna för denna grupp blir färre med den ordning 

jag nu föreslår. Även andra ändringar behövs. Med anledning av ett förslag 

från SÖ kommer jag i det följande att föreslå att de nuvarande komplette-
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rande urvalsgrunderna rangordning av val och upprepad ansökan ersätts 

av urvalsgrunden intresse för sökt utbildning. 

1.2 Prioritering av sökande under 18 år 

Mot bakgrund av att utbildning oftast är det enda reella sysselsättnings

alternativet de första åren efter grundskolan förordar jag, a'.lt sökande 

under 18 år ges företräde vid intagning till gymnasieskolans grundsko

leanknutna studievägar. Därmed undantar jag sådana studievägar, för 

vilka gäller särskilda inträdesvillkor i form av minimiålder, viss föregående 

utbildning eller viss arbetslivserfarenhet. Vid intagning till sådana studie

vägar blir det inte aktuellt att ge dem som inte fyllt 18 år företräde. 

Äldre sökande tas in bara om det blir platser över, sedan alla behöriga 

sökande under 18 år tagits in. För dem som är 18 år eller äldre och önskar 

en gymnasial utbildning men inte kommer in i gymnasieskolan finns den 

kommunala vuxenutbildningen. För denna utbildningsform gäller en hu

vudregel om lägsta inträdesålder om 18 år. 

Den studerande har där möjlighet att komponera studieprogram efter sitt 

eget behov utan att för den skull vara tvungen att fullfölja en fullständig 

gymnasieutbildning, även om möjligheten självfallet finns. 

Prioriteringen av ungdomar under 18 år innebär att de som är 18 år eller 
äldre får stå tillbaka, när det gäller tillgång till utbildning i gymnasieskolan. 

Genom att gymnasieskolan dimensioneras på en avsevärt högre nivå än 

100% av 16-åringamas antal kommer det dock att totalt sett finnas ett visst 

antal platser inom gymnasieskolan också för dem som är äldre. 

I vissa fall kan det finnas anledning att åtminstone övergångsvis inte 

tillämpa principen om företräde för sökande under 18 år fullt ut. Det bör. få 

ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att 

avgöra vilka undantag som bör göras. 

1.3 Sökande som redan har en minst tvåårig gymnasial uthildning 

Som jag tidigare redovisat bör i första hand den få plats på gymnasiesko

lans grundskoleanknutna studievägar, som inte redan har en minst tvåårig 

gymnasial utbildning. Självfallet måste det finnas möjligheter att ta hänsyn 

till speciella omständigheter. När sådana föreligger. bör en sådan sökande 

inte ha sämre möjligheter att komma in än sökande utan motsvarande 

tidigare utbildning. Det behövs således en särskild bedömning beträffande 

sökande med en minst tvåårig gymnasial utbildning. 

Principen om särbehandling av sökande som redan har en minst tvåårig 

gymnasial utbildning bör tillämpas i första hand vid intagning till sådana 

grundskoleanknutna studievägar som är minst tvååriga. Det bör få ankom

ma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer art närmare 

avgöra vilka regler som bör gälla. 
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I .4 Tekniska frågor m. m. 

Som jag påpekat redan inledningsvis kräver mina nu redovisade förslag 

en revidering av det nuvarande regelsystemet för intagning. Det bör få 

ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att 

avgöra vilka anpassningar som behövs. Jag vill här upplysningsvis nämna 

att jag ämnar föreslå att sökande under 18 ;.år vid ansökan till grundsko

leanknutna studievägar i princip fördelas i två grupper, som tilldelas 

platser i proportion till antalet sökande i varje grupp. 

Till den första gruppen bör föras endast de som söker på höstterminsbe

tyget i årskurs 9 i grundskolan. Utöver betyg bör finnas en enda komplette

rande urvalsgrund, nämligen underrepresenterat kön. 

Till den andra gruppen bör föras övriga sökande som inte fyllt 18 år och 

som söker på slutbetyget från årskurs 9 i grundskolan. För denna grupp 

bör de kompletterande urvalsgrunderna vara underrepresenterat kön, in

tresse för sökt utbildning samt arbetslivserfarenhet och/eller tidigare avslu

tad utbildning i den mån det blir aktuellt att ge meritpoäng för sådan. 
Urvalsgrunden intresse för sökt utbildning innebär en ändring som inte 

föranleds av mina övriga förslag. Den grundar sig på ett förslag från SÖ, 

som har redovisat en utvärdering av effekterna av kompletterande urvals

grunder vid intagning till gymnasieskolan enligt nuvarande regler. Nu 

gällande kompletterande urvalsgrunder tillämpades för första gången vid 

intagning till gymnasieskolan höstterminen 1982/83. De är rangordning av 

val, upprepad ansökan - vilka var och en skall uttrycka intresse för sökt 

utbildning - underrepresenterat kön och arbetslivserfarenhet/avslutad för

utbildning. 

Effekten av urvalsgrunden rangordning av val har enligt SÖ blivit att den 

inte kan anses ha avspeglat intresset för en utbildning utan att det i 

praktiken har blivit fråga om en sannolikhetsbedömning av vad som säk

rast ger utdelning i form av en plats. 

Jag biträder SÖ:s förslag att de två urvalsgrunderna rangordning av val 

och upprepad ansökan sammanförs till en som benämns intresse för sökt 

utbildning. Intresset bör, som SÖ föreslagit, premieras genom poäng, när 

ansökan upprepas vid närmast efterföljande ansökningstillfälle. Poäng bör 

ges för endast ett efterföljande tillfälle. 

I .5 Genomförande m. m. 

Mina förslag till ändringar av intagningsreglerna bör av praktiska skäl 

gälla först fr. o. m. intagningen till gymnasieskolan för läsåret 1985/86. 

Principen om företräde åt sökande under 18 år är rent tekniskt en urvals

grund. I många fall kommer det att finnas så många sökande under 18 år till 
en studieväg, att det inte blir några platser över för äldre sökande. Då 

kommer åldersgränsen 18 år, som alltså egentligen är en urvalsgrund, att i 

praktiken fungera som ett inträdesvillkor. På liknande sätt kan det i prakti

ken bli ett inträdesvillkor att sökanden inte har en tvåårig gymnasial 
8 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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utbildning. Enligt 29 § skollagen ( 1962: 319) får inträdesfordringar betingas 

endast av utbildningens syfte. En åldersgräns eller frånvaron av tidigare 

gymnasial utbildning är inte betingad av ett sådant syfte. 29 ~skollagen bör 

ändras så att det i stället anges att regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om inträdesfordringar och 

urvalsgrunder. Förslag till bl. a. sådan ändring (en annan ändring föranleds 

av förslag i det följande) har upprättats inom utbildningsdepartementet och 

bör fogas till detta protokoll som bilaga JO.i. 

Det bör få ankomma på regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer att med iakttagande av de principer jag angett avgöra vilka 

regelförändringar som bör göras och hur reglerna bör utformas. 

Vad gäller regeländringarna inom regeringens kompetensområde vill jag 

upplysningsvis nämna att jag utgår från att förordningen ( 1966: 24) om 

grundskolans kompetensvärde kommer att upphävas och ersättas av nya 

bestämmelser i bl. a. skolförordningen (1971: 235, omtryckt 1983: 721 ). 

Den intagning till gymnasieskolan som görs till läsåret 1984/85, måste 

ske enligt nu gällande bestämmelser. Som jag förut nämnt. förutsätter jag 

emellertid att intagningsnämnderna i möjligaste mån redan inför läsåret 

1984/85 beaktar situationen för ungdomar under 18 år inom ramen för den 

fria kvoten. 

Jag utgår från att SÖ även i fortsättningen följer utveckling1~n på detta 

område. Det är viktigt att valprocessen till gymnasieskolan inte påverkar 

skolarbetet i grundskolan i negativ riktning. 

1.6 Intagning till vissa andra sko/former 

Intagning till externatplatser vid riksinternatskolor och platser vid sko

lor som omfattas av privatskolförordningen ( 1967: 270) sker enligt i huvud

sak samma bestämmelser som gäller för kommunernas gymnasieskolor. 

Det är också samma intagningsnämnder som prövar sådana ansökningar. 

Mot denna bakgrund bör de nya intagningsreglerna för gymnasieskolan 

gälla även vid intagningen till de nämnda skolornas motsvarande studievä

gar. Jag vill emellertid inte utesluta att ett större utrymme för undantag kan 

behövas för dessa skolor. Det bör få ankomma på regeringen eller myndig

het som regeringen bestämmer att avgöra hithörande frågor. 

1.7 Övrigt 

I 9kap. 13§ skolförordningen (1971:235. omtryckt 1983:721) finns be

stämmelser om s. k. praktikkvot. Bestämmelserna innebär att en fjärdedel 

av platserna på Ek-, So- och Te-linjerna skall fördelas bland sökande som 

har minst tre års väl vitsordad praktik eller som förvärvat praktisk erfaren

het genom minst tvåårig utbildning i gymnasieskola eller yrkc~;skola. Be

stämmelserna om praktikkvot bör upphöra i och med införandet av de nya 

regler som jag föreslår. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagsbeslutet om en ny 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 115 

läroplan för grundskolan (prop. 1978179: 180, UbU 45, rskr422) bl. a. inne

bär att det särskilda behörighetskravet beträffande engelska och matema

tik inte skall gälla vid intagning till gymnasial utbildning som påbörjas 

läsåret 1985/86 eller senare. Hittills har särskild kurs i engelska krävts för 

behörighet att söka till de tre- och fyraåriga linjerna och särskild kurs i 

matematik för att söka till Te-, N- och T-linjerna. 

Jag vill också nämna att SÖ har redovisat det uppdrag som regeringen 

gav SÖ i maj 1982 angående viktning av betyg vid urval för intagning i 

gymnasieskolan. Jag instämmer med SÖ:s åsikt att det inte är motiverat av 

vare sig intagningsmässiga eller pedagogiska skäl att införa bestämmelser 

om viktning av betyg. 
Slutligen vill jag erinra om det uppdrag SÖ sedan 1981 haft att överväga 

huruvida gymnasieskolans s. k. lilla ram bör ingå i de sektorsramar som jag 
nyss beskrivit. SÖ lade i sin långtidsbedömning 1982 fram ett principför

slag om ett ramsystem som gör det möjligt att vid planeringen överblicka 
vilka platser som i realiteten står till förfogande för de ungdomar som 
lämnar grundskolan. En förändring härvidlag borde enligt SÖ genomföras 

fr. o. m. läsåret 1985/86. dvs. samtidigt med att den prioritering av sökande 

under 18 år som jag nu förordat får effekt. Jag anförde redan i förra årets 

budgetproposition att jag delade SÖ: s uppfattning om det viktiga i att alla 

direkt grundskoleanknutna intagningsplatser kan särskiljas (prop. 1982/ 

83: 100 bil. 10 s. 298 f.J. Detta blir än väsentligare mot bakgrund av vad jag 

nu anfört om prioritering av dem som söker till gymnasieskolan mer eller 

mindre direkt från grundskolan. 

Jag ämnar därför snarast föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att slutligt 

utforma sitt tidigare principförslag och snabbt redovisa detta så att det kan 

användas som underlag för beslut om gymnasieskolans dimensionering 

läsåret 1985/86. Jag avser att vid min anmälan av propositionen om refor
mering av gymnasieskolan återkomma till regeringen med förslag att före

läggas riksdagen om slutliga ramar för läsåret 1985/86. Dessa förslag kom

mer inom en given totalram att innebära ändringar i förhållande till de 

planeringsramar för det nämnda läsåret som jag föreslår i det närmast 

följande. 

Med på detta vis tidigarelagda förslag ges - i linje med vad jag anfört i 

det föregående - SÖ. länsskolnämnder och kommuner avsevärt bättre tid 

för den årliga planeringen av gymnasieskolan. 

2 Gymnasieskolans dimensionering 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört om att prioritera ungdomar under 18 
år vid intagning till gymnasieskolan övergår jag nu till hur denna bör 

dimensioneras för de närmaste tre budgetåren. Jag vill här erinra om vad 

jag anfört i inledningen. Av rent praktiska skäl tar jag dock först upp några 

mindre, rent tekniska frågor i samband med dimensioneringen. 
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2. I Vissa tekniska frågor 

Frågan om inräknande av elever vid l'issa fristående skolorm. m. 

Under senare år har i enlighet med riksdagens beslut elevplatserna i 

intagningsklasser vid riksinternatskolorna och Bergsskolan i Filipstad in

kluderats i den s. k. stora ramen (fr. o. m. budgetåret 1983/84 sektorsra

marna). De har därvid räknats av från ramarna, innan fördelning av elev

platser skett till kommunernas gymnasieskolor. Även elevplatserna i den 

engelskspråkiga utbildningen i Stockholm ingår i systemet. 

I betänkandet (SOU 1983: I) Fristående skolor för inte längr·e skolplik

tiga elever har kommitten angående skolor med enskild huvudman <SEH

kommitten) föreslagit att elevplatserna i alla statsunderstödda fristående 

skolor på gymnasial nivå skall ingå i planeringssystemet. SÖ har sedan 

föreslagit en särskild ram om 3 300 årselevplatser för fristående skolor. 

Jag avser att ta upp hithörande frågor i samband med anmälan av en 

proposition om fristående skolor på gymnasial nivå våren I 9!l4. I mina 

ramförslag i det närmast följande håller jag mig till den ordning som har 

tillämpats i 1983 års budgetproposition. 

Frågan om låsning av antalet platser i lilla ramen 

Det finns enligt SÖ en direkt koppling mellan behovet av platser inom 

lilla ramen och behovet av ungdomsplatser. Enligt beslut av riksdagen 

skall det i budgetpropositionen 1983 angivna antalet ungdomar inte betrak

tas som en ram som begränsar utläggningen av ungdomsplatser utan som · 

en beräkningsgrund. Mot bakgrund härav föreslår SÖ att inte heller antalet 

platser inom lilla ramen låses med 1:n övre gräns. 

För egen del ifrågasätter jag självklart inte behovet av största möjliga 

flexibilitet i åtgärder för ungdomsuppföljningen. I fråga om d1~n direkta 

kopplingen mellan lilla ramen och behovet av platser inom ungdomsupp

följningen vill jag dock först konstatera att i dag endast ca 18 % <-.v årselev

platserna inom lilla ramen är direkt grundskolanknutna. Detta minskar 

givetvis den möjliga effekten av att den lilla ramen skulle föreslå:> obegrän

sad av hänsyn till ungdomar som bara kan välja grundskolanknutna studie

vägar. 

Flexibilitet i systemet har hittills kunnat nås genom vissa omfördelningar 

mellan sektorsramarna och lilla ramen för att bättre utnyttja totalt tillde

lade platser. Om denna möjlighet skulle finnas kvar och om den lilla ramen 

inte hade någon begränsning, skulle SÖ:s förslag i praktiken kunna innebä

ra ett obegränsat antal platser även på studievägarna inom sektorerna. 

Härtill kommer att av den för läsåret 1983/84 medgivna ramen på 37 630 
årselevplatser enligt SÖ:s statistik ännu den 31 augusti 1983 ca 5 400 års

elevplatser inte kunnat läggas ut. Därtill kommer de 2 000 årse levplatser 

som anvisades enligt beslut med anledning av kompletteringspropositionen 

våren 1983 och som normalt hör till lilla ramen. Jag finner därför ett större 

värde i möjligheten till samma flexibilitet som tidigare år - nämligen i fråga 
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om viss omfördelning mellan sektorsramarna och lilla ramen och skall 
återkomma härtill (avsnitt 2.2). 

Jag är sålunda inte beredd att följa SÖ:s förslag på denna punkt. 

Elevplatser vid skolor med samordnade timplaner (ST-skolor) i glesbygd 

I vissa län, där en del större orter tillämpar normaltimplaner, andra, 

mindre orter alternativa timplaner (AT-planer) och åter andra, mycket små 

orter samordnade timplaner (ST-planer), medför det nu vikande elevun

derlaget en minskning av länets elevplatser i sektorsramarna för de teore

tiska linjerna. Detta påverkar i synnerhet de större gymnasieorterna 

ogynnsamt. Dessa måste vidkännas extra nedskärningar för att de små 
ST-skolorna skall kunna behålla ett utbud av alla teoretiska linjer och de 

samläsningsmöjligheter som är en förutsättning för själva ST-planerna. 
För att inte eleverna på de större orterna i län med ST-skolor skall få 

sämre tillgång till teoretiska studievägar än eleverna i andra län föreslår SÖ 

att gymnasieskolenheter med ST-planer får en egen ram av elevplatser 
utanför ramarna för HS-, EM- och TN-sektorerna. Det bör enligt SÖ 

beräknas en elevplatsram som täcker en minimiorganisation för undervis

ning enligt ST-planer. En tilldelning av elevplatser därutöver bör länsskol

nämndema få bedöma med ledning av bl. a. elevunderlag i länet och 

tilldelade länsramar. 
Eftersom skolstyrelserna enligt gällande bestämmelser om undervisning 

enligt ST-planer fördelar intagningsplatsema med hänsyn främst till första

handsönskemålen hos behöriga sökande bör enligt SÖ en särskild elev

platsram för ST-skolor ligga inom stora ramen men utanför sektorsra

marna, lämpligen inom utrymmet förs. k. ospecificerade platser. 

Jag finner SÖ:s förslag väl ägnat att gagna såväl de berörda länens totala 

gymnasieplanering som de glesbygdsskolor, vilkas verksamhet blev regul

jär och tryggades genom riksdagens beslut med anledning av mina förslag i 

budgetpropositionen 1983. 

Jag föreslår alltså att nuvarande regler ändras i huvudsaklig överens

stämmelse med SÖ:s förslag. Med hänsyn till den planering som redan 

hunnit ske inför läsåret 1984/85 bör de nya reglerna inte tillämpas fullt ut 

redan då. Jag återkommer till detta i det följande. Regeringen bör inhämta 

riksdagens godkännande av mitt förslag om hur elevplatser skall bestäm
mas för undervisning enligt ST-planer. 

2.2 Gymnasieskolans dimensionering budgetåret 1984185 

Grundskolanknutna studievägar om minst ett läsår budgetåret 1984185 

Jag har i det föregående redovisat mina allmänna överväganden om 
gymnasieskolans dimensionering. Jag anförde därvid att intagningskapaci

teten inom de grundskolanknutna studievägarna om minst ett läsår i förhål

lande till antalet 16-åringar bör höjas från den preliminärt beslutade ramens 
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108,7% till 110% under budgetåret 1984/85. I förhållande till den prelimi

närt beslutade ramen innebär detta en ökning med 790 intagningsplatser. 

Jag redovisar mina dimensioneringsförslag i intagningsplatser för att 

underlätta jämförelser med tidigare beslut och verkligt utfall i form av 

utlagda platser. Jag gör också omräkningar till årselcvplatser. 

1984185 

Sektor Utlagt den Plane- Före- Jämfö- Föredra-
31 aug. ringsra- dragan- relse gandens 
1983 för marbå dens nya med förslag. 
bå 1983/84 1984/85 förslag BP83 räknat i 

enligt för bå årselev-
BP83 1984/85 platser 

HS 20942 18100 18800 +700 47 370 
VSK 24001 21500 21470 - 30 40360 
EM 27076 24800 24900 +100 60000 
TN 23626 23550 23550 0 76530 
TI 32120 33500 33850 +350 67700 
JST 2402 2400 2500 +100 5000 
Ospec. 01 750 320 -430 640 

Totalt 1301672 124600 125390 2!17600 

Procent av 108,7 110,0 2,61 års-
elevplatser/ 
Hi-åring 

16-åringar 121810 114630 1139903 

1 Före utläggningen fördelat på sektorerna 
2 Exkl. lärlingsutbildning och LA-kurser 
3 Reviderad prognos för antalet 16-åringar 

Jag har här gjort de justeringar jag tidigare beskrivit till förmån för de 

yrkesinriktade, investeringskrävande sektorerna. Därvid har jag i görli

gaste mån anpassat förslaget till vad som nu är känt om sökandetrycket 

och kommunernas möjligheter att anordna utbildning på främst HS-sek

tom och till vad som kan förväntas i fråga om VSK-sektorn, som traditio

nellt haft många äldre sökande. 

Inom HS-sektorn har SÖ föreslagit en ökning av den tvååriga musiklin

jen (Mu) från 270 intagningsplatser till 330. Mu-linjen, som har det högsta 

sökandetrycket av alla linjer (3 sökande per plats), har inte utökats sedan 

1979. Som jag senare skall återkomm~ till, anser jag det väsentligt att 

estetiskt inriktade elever kan få sina intressen tillgodosedda i större ut

sträckning än hittills. SÖ:s förslag om en ökning med två klasser verkar i 

denna riktning, och jag förordar därför att den särskilda ramen för Mu-lin

jen ökas till 330 intagningsplatser (dvs. 660 årselevplatser) fr. o. m. läsåret 

1984/85. 

Jag vill i sammanhanget nämna att SÖ har föreslagit försöksverksamhet 

med ramtimplan för Mu-linjen. Jag avser att återkomma till regeringen med 

förslag om att sådan försöksverksamhet får bedrivas i huvudsaklig över

ensstämmelse med SÖ:s förslag. SÖ !}ar också föreslagit försöksvcrksam

het med praktikinslag på Mu-linjen. Detta förslag är jag inte beredd att 
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tillstyrka. En sådan försöksverksamhet skulle för fem klasser innebära en 

extra kostnad på inemot en kvarts milj. kr., utöver de 300 000 kr. SÖ 

beräknat i merkostnad för de tyå extra klasser jag nyss tillstyrkt. Jag finner 

det också lämpligast att ta upp praktikfrågor för olika utbildningar i ett mer 

samlat sammanhang och skall återkomma härtill i förslag till proposition 

om reformering av gymnasieskolan. 

SÖ har också föreslagit en utökning av kombination med specialidrott i 

gymnasieskolan. Denna verksamhet utökades så sent som förra året med 

50 platser. Jag räknar också med att sökandetrycket skall minska avsevärt 

genom den nyligen påbörjade försöksverksamheten med i11divid11ella tim

planejämkningar för idrottsträning för elever i gymnasieskolan. Denna får 

enligt regeringens föreskrifter (SÖ-FS 1983: 98) automatiskt utökas med 

150 nya elever läsåret 1984/85. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att 

tillstyrka SÖ:s förslag om en ytterligare utökning av kombination med 

specialidrott. 

Till Tl-sektorn hör platser inom gymnasial lärlings11tbildning. Sådan 

bedrivs f. n. i form av försöksverksamhet. Jag kommer i det följande att 

föreslå att denna utbildningsform görs reguljär och har i mitt försiag till ram 

för TI-sektorn för budgetåret 1984/85 räknat med 5 915 årselevplatser för 

gymnasial lärlingsutbildning. 

I mitt förslag till ram om 640 årselevplatser för ospecificerade sektors

platser ingår 215 årselevplatser för undervisning enligt samordnade tim

planer. En minimiorganisation för sådan undervisning i de berörda sju 

kommunerna innebär ett behov av ytterligare 400 årselevplatser. Dessa 

bör kommunerna kunna tilldelas enligt nuvarande regler. I övrigt bör de 

ospecificerade sektorsplatserna få användas dels för utbildningar som inte 

utan vidare låter sig inordnas i en viss sektor, dels för utbildningar inom 

andra sektorer än HS-sektorn. Det bör få ankomma på regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer att avgöra hur fördelningen skall 

göras. 

Övriga st11diel'ägar (den s. k. lilla ramen) b11dgetåret 1984185 

Vad först gäller den lilla ramens totala omfattning har den i planeringsra

men för budgetåret 1984/85 utvidgats till 36 330 årselevplatscr (mot 35 130 

budgetåret 1983/84). SÖ föreslår här en förändring av vad riksdagen redan 

preliminärt beslutat och jag har tidigare redovisat mina skäl för att inte 

tillstyrka SÖ:s förslag. 

Jag föreslår alltså att den lilla ramen för budgetåret 1984/85 skall omfatta 

36 330 årselevplatser. Det tillskott som görs på 1 200 platser i förhållande 

till föregående års planeringsram bör helt reserveras för en ökning av de 

högre specialkurserna. För budgetåret 1984/85 bör sålunda för högre spe

cialkurser avdelas en egen minimiram på 9830 årselevplatser. Mitt motiv 

för detta är bl. a. strävan att tillgodose det behov av yrkesinriktad utbild

ning som alternativ till högskoleutbildning, om vilket jag talat i det föregå

ende. 
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Jag vill vidare redovisa följande. Enligt riksdagens beslut får fem län 

bedriva försöksverksamhet med anpassning av utbildningsutbudet till olika 

regionala behov. Jag har redan tidigare framhållit detta projekt som 

mycket intressant. Jag anförde i förra årets budgetproposition det angeläg

na i att detta utvecklingsarbete prioriteras i olika avseenden. Jag förutsät

ter således att SÖ vid fördelningen av platser i den s. k. lilla ramen i 

görligaste mån ger resp. län det tillskott av platser som behövs. Utveck

lingsarbetet i de fem länen skall ses som försöksverksamhet i syfte att få i 

gång regional samplanering och anpassning till näringslivets struktur och 

behov. SÖ har fått i uppdrag att successivt följa utvecklingsarbetet och 

årligen rapportera erfarenheterna av det i sin anslagsframställning. 

För kurser för invandrarungdom bör liksom tidigare I 000 årsdcvplatser 

avdelas inom lilla ramen. 

Möjligheter till avsteg från ramarna för budgetåret 1984185 

Om det visar sig nödvändigt för ett bättre utnyttjande av det genom 

ramarna medgivna totala antalet årselevplatser (totalramen), bör smärre 

justeringar få göras av platserna dels mellan sektorsramarna inbördes, dels 

mellan dessa och lilla ramen. I det senare fallet bör omfördelning från lilla 

ramen få utnyttjas för en utökning av i första hand TI- och TN-sektorerna 
och i andra hand EM-, JST- och VSK"sektorerna. Ingen omfördelning bör 

dock få ske från vad som anvisats för högre specialkurser. Om en omför

delning till lilla ramen blir aktuell, bör den göras med hjälp av platser i den 

ospecificerade gruppen och användas i första hand för utökning av plat

serna för högre specialkurser. Det bör få ankomma på regeringen att 

avgöra i vad mån dessa befogenheter till omfördelningar bör lämnas till 

SÖ. 

I den mån arbetsmarknadsskäl påkallar en utökning av totalramen bör, 

liksom hittills, regeringen ha rätt att besluta om detta. 

2.3 Planeringsramar för budgetåret 1985186 

Jag har i det föregående lagt fram förslag om gymnasieskolans dimensio

nering för budgetåret 1984/85 enligt det nya planeringssystemet för gymna

sieskolan. Enligt detta skall planeringsramarna täcka även två budgetår 

framåt i tiden och fastställas med stöd av riksdagens bemyndigande. Detta 

innebär att de planeringsramar som fastställts för budgetåret 1985/86 nu 

skall omprövas av riksdagen och att planeringsramar för budgetåret 

1986/87 skall fastställas för första gången. 

Jag vill erinra om vad jag i det föregående (avsnitt 1.7) anfört om en 

eventuell omläggning av ramsystemet fr. o. m. budgetåret 1985/86 och om 

min avsikt att redan under våren återkomma med förslag om slutliga ramar 

för budgetåret 1985/86. 
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Grundskolanknutna studiel'ägar om minst ett läsår budgetåret 1985186 

Antalet 16-åringar beräknas läsåret 1985/86 vara ca 108 240 (dvs. ytterli

gare 5 750 färre än läsåret 1984/85). 

Mot bakgrund av vad jag anfört om prioritering av 16- och 17-åringar 

(ai•snitt I J bör ambitionsnivån i fråga om antalet grundskolanknutna intag

ningsplatser kunna återgå till den preliminärt beslutade (108,6%) fr. o. m. 

budgetåret 1985/86. I det förslag jag nu kommer att presentera har jag 

anpassat mig till vad jag förordat om att i görligaste mån behålla nivån på 

de utbildningar, där kostnadskrävande investeringar gjorts under de senare 

åren. Även i övrigt har jag haft samma utgångspunkt som i mitt förslag för 
budgetåret 1984/85. 

1985186 

Sektor BP 83 Föredra- Jämförelse Föredragan-
gandens med BP 83 dens förslag, 
nya för- räknat i års-
slag elevplatser 

HS 16400 17600 +1200 44400 
VSK 21000 18130 -2870 34100 
EM 23000 22370 - 630 54000 
TN 22300 22 300 0 72500 
Tl 32650 33 850 +1250 67700 
JST 2200 2500 + 300 5000 
Ospec. 750 900 + 150 1800 

Totalt 118300 117650 279500 

Procent av 108,6 % 108,6% 2.58 års-
elev-
platser/ 

108 240 1 
16-åring 

16-åringar 108900 
1 Reviderad prognos för antalet 16-åringar 

Övriga studievägar (den s. k. lilla ramen) budgetåret 1985186 

Riksdagen beslutade våren 1983 efter förslag i 1983 års budgetproposi

tion om en bibehållen dimensionering av lilla ramen för budgetåret 1985/86 

(36 330 årselevplatser). Mot bakgrund av vad jag tidigare anfört om den 

lilla ramen anser jag att antalet 36 330 årselevplatser bör ligga fast för lilla 
ramen under budgetåret 1985/86. För budgetåret 1985/86 bör för högre 

specialkurser reserveras en egen minimiram på 10 830 årselevplatscr. 

För kurser för invandrarungdom bör liksom tidigare I 000 årselevplatser 

avdelas inom lilla ramen. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande om planeringsramar 

för budgetåret 1984/85 i enlighet med vad jag nu har förordat. 
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2 .4 Planeringsramar för budgetåret 1986187 

För det sista budgetåret i den nya treåriga planeringsperioden. dvs. 
1986/87, skall planeringsramar nu fastställas för första gången. Jag bygger 
mina förslag på de dimensioneringar som jag förordat för de två tidigare 

åren. 

Grundskolanknutna studievägar om minst ett läsår budgetåret 1986187 

Antalet 16-åringar beräknas läsåret 1986/87 vara ca 109700 (dvs. knappt 
1500 fler än läsåret 1985/86). 

1986187 

Sektor 

HS 
VSK 
EM 
TN 
TI 
JST 
Ospec. 

Totalt 

Procent av 

16-åringar 

Föredragandens 
förslag 

17900 
18750 
22600 
22700 
33 850 

2500 
900 

119 200 

108.6% 

109700 

Föredragand1!ns 
förslag, 
räknat i års
elevplatser 

45100 
35 300 
54500 
73800 
67700 

5000 
1800 

283200 

2,58 årsclev
platser/ 
16-åring 

Övriga studievägar (den s. k. lilla ramen) budgetåret 1986187 

Jag föreslår att den lilla ramen för budgetåret 1986/87 behålls på samma 
nivå som budgetåret före (36 330 årselevplatser). Av de 36 330 platserna 
bör liksom budgetåret före avdelas en viss minimiram för högre special
kurser. Denna ram bör nu utökas ytterligare och för budgetåret 1986/87 
utgöra 11 830 årselevplatser. 

För särskilda kurser för invandrar1111gdom bör liksom hittills avdelas 
I 000 årselevplatser. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande om planeringsramar 
för budgetåret 1986/87 i enlighet med vad jag nu har förordat. 

3 Läroplansfrågor 

Jag kommer nu först att behandla vissa pedagogiska och organisatoriska 

förändringar som enligt min mening bör genomföras, främst i fråga om 
gymnasieskolans timplaner. Jag övergår sedan till ett antal förslag beträf
fande olika slag av försöksverksamhet i gymnasieskolan. 
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3. I Vissa pedagogiska och organisatoriska förändringar 

3.1 .I Borttagande av självstudietimmar på de teoretiska linjerna 

Jag vill erinra om vad jag i inledningen (avsnitt 4. I) har anfört om 

självstudier eller s. k. lärarlösa lektioner, vilka nu kan slopas helt genom en 

omfördelning av vissa medel från mindre väl fyllda grupper. 

På de skolor där man inte vill använda förstärkningsresursen för att göra 

alla lektioner lärarledda bör högst tre veckotimmar självstudier få läggas ut 

per klass i årskurs 3 av E, H. N, S och T. En sådan tidsram bör införas i 

timplanerna. 

De kvarvarande tre självstudietimmarna bör vidare inte låsas så hårt 

som hittills i fråga om timtal för olika ämnen. I årskurs 3 av E. H, N, S och 

T bör sålunda timplanerna ändras så att de högst tre veckotimmarna 

självstudier får läggas ut i princip fritt inom de ämnen. där hittills samman
lagt fem veckotimmar har markerats som självstudietid. 

I fråga om självständigt arbete i gymnasieskolan avser jag att återkomma 

i förslag till proposition om reformering av gymnasieskolan. Jag kommer 
därvid också att ta upp det förslag till temastudier som SÖ lämnat i sin 

an slagsframställning. 

3. I .2 Förändring m· timplanerna för de teoretiska linjerna 

I samma beslut som om självstudier (prop. 1981/82: 14, UbU 5, rskr 112) 

gjordes också andra ändringar av de tre- och fyraåriga linjernas timplaner 

för att ge besparingar genom ökad samläsning mellan linjer. Dessa tim

planer täckte i sig in vissa dittills vilande reformförslag från SÖ och synes i 

stort ha mottagits väl. Som alltid i timplanefrågor blev dock kompromisser 

nödvändiga och i ett par fall har lösningarna inte blivit bra. SÖ har i 

anslagsframställningen givit förslag till hur timplanerna bör justeras på 

dessa punkter. 

Kort uttryckt syftar SÖ:s ändringsförslag till att 

• eleverna inte tvingas välja mellan biologi och samhällskunskap i årskurs 

2 för T-linjen utan får båda ämnena. 

• bereda utrymme för datalära i ämnet samhällskunskap i årskurs I av N

och T-linjerna, 

• minska koncentrationen av ämnet historia till sista årskursen av N-lin

jen, 

• stärka kemiämnets ställning på N-linjen, 

• möjliggöra val av alternativämnen på N-linjen även på mindre orter med 

alternativa eller samordnade timplaner samt att 

• återställa timtalen i religionskunskap till vad som tidigare gällde för olika 

linjer. 

Som synes syftar flera av ändringarna till att stärka N-linjens ställning. 

Jag vill särskilt peka på den ökade flexibilitet linjen så väl behöver och nu 
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kan få även på mindre orter genom möjlighet till alternativämnen såsom 

datakunskap och miljövårdsteknik. Detta i kombination med ett förbättrat 

språkprogram och minskad ämnessplittring bör kunna leda till en förbätt

rad rekrytering till N-linjen. Jag lägger stor vikt vid en sådan o':h kommer 

att noga följa utvecklingen för att se resultaten av de förändringar jag 

föreslagit. 

Jag vill också erinra om att redan mina förslag om slopande av självstu

dietimmar föranleder ändringar i timplanerna. Det gäller såväl de tvååriga 

teoretiska linjerna som de tre- och fyraåriga linjerna. Jag vill i samman

hanget erinra om attjag nyss också anförde att tidsramen för högsta tillåtna 

kvarvarande självstudietid bör få användas mer flexibelt än hitl:ills. 

Dessa förändringar bör såsom nämnts genomföras fr. o. m. läsåret 

1984/85. I övrigt bör i linje med en del av SÖ:s förslag vissa ytterligare 

ändringar i timplanerna för de teoretiska linjerna genomföras. Mitt förslag 

till förändringar är inte fullt så långtgående som SÖ:s förslag. Jag hart. ex. 

för T-linjen inte ändrat timfördelningen mellan årskurserna 1 och 2 i linjens 

karaktärsämne teknologi och inte heller förlagt engelska till årskurserna 1 

och 3 med åtföljande lucka för ämnet i årskurs 2. 

I den mån det är lämpligt bör ändringarna göras redan fr. o. m. läsåret 

1984/85. Det bör få ankomma på regeringen att närmare bestämma genom

förandetidpunkterna. Mina förslag till förändringar av timplanerna bör 

fogas till detta protokoll som bilaga 10.6. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat om 

ändringar av timplanerna för de tre- och fyraåriga linjerna. 

3 .1.3 Tvåårig studiegång i svenska på studievägar som i deg inte har 

sådan 

Svenska finns i dag inte i årskurs 2 av Te-linjen och inte heller i årskurs 2 

av de elva direkt yrkesinriktade linjerna Ba, Be, Et, Fo, Jo, Li, Pr, Sb, Td, 

Tr och Ve. 

Problemet med att ett stort antal linjer bara har svenska i årskurs I 

berördes redan i propositionen om reformering av högskoleutbildningen 

(prop. 1975: 9), i vilken dåvarande chefen för utbildningsdepartementet 

bl. a. betonade vikten av att utvecklingen av studieförberedande inslag på 

de mera yrkesinriktade linjerna fortsätter. Jag vill också erinra om att 

kravet på svenska i samtliga årskurser för alla elever förts fram i gymna

sieutredningens principbetänkande (SOU 1981: 96). 

SÖ har föreslagit att tre veckotimmar svenska införs i årskurs 2 på de 

yrkesinriktade linjerna och att utrymme skapas genom en minskning med 

tre veckotimmar i yrkesämne. En sådan förskjutning mellan oli:ka ämnes

grupper bör dock enligt min mening prövas i ett vidare sammanhang. 

SÖ har i sitt förslag förordat tvåårig studiegång i svenska pil de direkt 

yrkesinriktade linjerna. Som jag nämnt saknar dock även Te-linjen svens

ka i årskurs 2. Jag finner det naturligt att även denna linje kan erbjuda sina 
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elever svenska i båda årskurserna. Detsamma bör f. ö. enligt min mening 

gälla också för de minst tvååriga linjelika specialkurserna i de fall dessa 

inte redan omfattar två årskurser svenska. 

Svenska bör sålunda enligt min mening införas under tre veckotimmar i 

årskurs 2 av dels Te-linjen (fr. o. m. läsåret 1984/85 som ett obligatoriskt 

ämne i utbyte mot tre veckotimmar tekniska ämnen), dels Ba-, Be-, Et-, 

Fo-, Jo-, Li-, Pr-, Sb-, Td-, Tr- och Ve-linjerna samt minst tvååriga Iinje

lika specialkurser (för läsåret 1984/85 som ett alternativt obligatoriskt 

tillvalsämne och fr. o. m. läsåret 1985/86 som obligatoriskt ämne i stället 

för de obligatoriska tillvalsämnena). Det successiva införandet av svenska 

som obligatorium finner jag motiverat av hänsyn till de elever i nuvarande 
årskurs l av de aktuella studievägarna, som redan valt tillvalsämnen som i 

flera fall är tvååriga. 
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat 

beträffande tvåårig studiegång i svenska på vissa studievägar. 

3.1.4 Halvklass, B-form, på Ko-linjen 

För att kommuner med vikande elevunderlag skall kunna bibehålla ett 

allsidigt utbildningsutbud föreslår SÖ inrättande av halvklass på Ko-linjen. 

Förslaget innebär att samläsning i allmänna ämnen kan ske med annan 

linje - t. ex. halvklass av Ss-linjen. I övriga ämnen, där undervisning sker i 

hel klass, föreslår SÖ samläsning mellan årskurserna l och 2, varvid vissa 

ämnen kommer att läsas bara vartannat år. I ämnen, där klassen är delad i 

grupper, tänks varje årskurs läsa var för sig. Kostnaden för ett sådant 

system blir enligt SÖ densamma som för en hel klass i reguljär utbildning 

per år. 
Systemet innebär en begränsning av antalet utlagda elevplatser och i 

detta fall ett bättre utnyttjande av tillgängliga platser inom VSK-sektorn. 

Om man vid ett bibehållande av 30 klass-systemet bara skulle få en klass

fyllnad på 17-18 elever, skulle kostnaden per elev bli oproportionerligt 

stor. 
Jag har i SÖ:s förslag särskilt fäst mig vid att tillgängliga platser inom 

VSK-sektorn på det sättet kan utnyttjas bättre. Detta är av särskild vikt 

mot bakgrund av vad jag tidigare anfört om den totala dimensioneringen av 

gymnasieskolan. Med tanke på det relativt ringa sökandetrycket på Ko-lin

jen (79 behöriga förstahandssökande per 100 platser läsåret 1983/84) bör 

dock förslaget om möjlighet till halvklass kompletteras med en spärr mot 

nyetablering. Ett nyinrättande skulle också medföra extra kostnader i form 

av utrustningskomplettering för årskurs 2. Halvklassanordningen på Ko

linjen bör därför förbehållas orter, som redan har denna linje inrättad. Den 

bör även vara möjlig på orter som tillämpar samordnade timplaner 

(ST-planer). 
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat om 

halvklass, B-form, av Ko-linjen. 
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3.2 Försöksverksamlzet 

Jag övergår nu till att behandla olika slag av sådan försöksv~rksamhet, 

för vilken regeringen bör inhämta godkännande av riksdagen. Jag tar först 

upp några försök som bör övergå i reguljär verksamhet, därefter ett försök 

som bör utvidgas. Jag avslutar denna del med bl. a. ett par förslag om nya 

försök. 
Gymnasial lärlingsutbildning, som f. n. bedrivs som försöksv·~rksamhet, 

behandlar jag i ett senare sammanhang (av.rnitt6). 

3.2.I Försök som bör övergå i reguljär verksamhet 

• Kombination av ramtimplaner och friare resurstilldelning i årskurs 4 av 

T-linjen 

Utifrån den vikt jag redan tidigare lagt vid frågan om utvecklandet av 

nya tekniska utbildningar vill jag motivera detta förslag relativt utförligt. 

lårskurs 4 av T-linjen pågår f. n. försök med ramtimplaner i kombination 

med ett friare resurstilldelningssystem, baserat på antalet grenar och anta
let elever vid resp. skolenhet. Fr. o. m. läsåret 1982/83 deltar samtliga 39 

skolor med årskurs 4 av T-linjen i försöket. Försöksperioden löper ut den 

30 juni 1984. SÖ har inkommit med en rapport om erfarenheterna av 
försöket. 

Systemet med ramtimplaner har särskild betydelse genom att vissa 

teknikområden inte tillgodoses inom de centralt styrda tim- och kurs

planerna för de fyra grenarna och två varianterna. Genom ramtimplaner 

kan nämligen behovet av specialiseringar tillgodoses inom befintliga 

grenar. Ramtimplanerna är så konstruerade att en tredjedel av innehållet i 

årskurs 4 kan få en mera lokal prägel. 

Det friare resurstilldelningssystemet gör det möjligt för varje skola att 

organisera sina grupper helt efter eget behov inom givna ekonomiska 

ramar, baserade på det totala elevantalet i årskurs 4 på skolan. 

SÖ föreslår nu att systemet med kombination av ramtimplaner och friare 

resurstilldelning blir reguljärt. Därvid bör enligt SÖ formeln för resurstill

delning ändras till t=J3xn+l.50xe. (I formeln ärt det totala antalet 

lärarveckotimmar, n antalet grenar och e antalet elever i T 4.) Inom samma 

totalram uppnås så en bättre fördelning av resursen mellan små och stora 

skolor. Därvid reduceras också de kostnadsökningar som nyinrättande av 

T 4-skolor medför. 

Det är av intresse att konstatera att enligt SÖ:s rapport en klar majoritet 

av skolledare på skolor med flera linjer än T-linjen anser att T-linjens 

resurstilldelningssystem borde kunna tillämpas även på andra studievägar. 

Med ramtimplaner i kombination med friare resurstilldelning har sålunda 

en betydande del av beslutsfattandet förts ner på lokal nivå och därmed 

ökat möjligheterna för berörda - skolledare, lärare, elever och näringslivs

företrädare - att påverka utbildningens innehåll och undervisningens ge

nomförande. 
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Jag delar SÖ:s uppfattning att det är viktigt att denna påbörjade process 

får fortsätta så att en övergång successivt kan ske från detaljstyrning till 

målstyrning av den tekniska gymnasieutbildningen. 

Jag föreslår således att ett reguljärt system med ramtimplaner och friar\:' 

resurstilldelning i årskurs 4 av T-linjen införs fr. o. m. läsåret 1984/85. 

Därvid bör formeln för resurstilldelning ändras i huvudsaklig överensstäm

melse med SÖ:s förslag. 

• VVS- och materialtekniska utbildningar i årskurs 4 av T-linjen 

Jag har nyss beskrivit hur behovet av inriktningar och specialiseringar 

kan rymmas inom de sex grenarna och varianterna i årskurs 4 av T-linjen 

med hjälp av ramtimplaner. Två undantag finns dock enligt SÖ. nämligen 

materia/teknisk specialgren, som funnits på försök i över tio år. och 

VVS-teknisk specialisering. som funnits som ettårig högre specialkurs 
sedan 1974. 

Dessa utbildningar har en högre specialiseringsgrad än de reguljära 
grenarna och kan inte rymmas inom dem. Båda utbildningarna är nu 

etablerade och fyller ett dokumenterat behov och bör därför enligt SÖ bli 

reguljära. Med den djupare specialisering som kännetecknar dessa båda 

utbildningar finner SÖ dock att de liksom nu bör begränsas till en resp. sex 

skolenheter. 

Jag ansluter mig till SÖ:s förslag om en övergång till ett reguljärt system. 

Båda utbildningarna bör därvid bli grenar i årskurs 4 och inrymmas i 

systemet med ramtimplancr och friare resurstilldelning. Det bör få ankom

ma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att avgöra 

eventuella begränsningar av antalet skolenheter med dessa grenar. 

• Transportteknisk gren i årskurs 2 av Fo-linjen <FoTsl 

Försöksverksamhet med transportteknisk gren av fordonsteknisk linje 

- som innefattar bl. a. körkortsutbildning avseende tung lastbil - har 

bedrivits sedan läsåret 1977/78. Riksdagens beslut med anledning av prop. 

1981182:81 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbctct m.m. 

(TU 19. rskr 231) har enligt SÖ förändrat förutsättningarna för utbildning

ens genomförande på transportteknisk gren av fordonsteknisk linje. För att 

klara säkerhetskrav och undervisning för körkort genom övningskörning 

på väg med tung lastbil erfordras enligt SÖ:s bedömning ytterligare en 

lärare under viss tid av utbildningen. 

SÖ har därför i sin anslagsframställning lämnat vissa förslag om annan 

organisation av undervisningen på grenen. Kort uttryckt innebär SÖ:s 

förslag att den första terminen på grenen görs helt skolförlagd och att 

ytterligare en lärartjänst inrättas. Den ökade lärarkostnaden motsvaras av 

en minskning av kostnaderna för bidrag till inbyggd utbildning. SÖ föreslår 

vidare att grenen blir reguljär och att en ökning får ske med fem klasser (till 

35). 
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Jag förordar att transportteknisk gren av fordonsteknisk linje fr. o. m. 

läsåret 1984/85 blir en reguljär gren med den modifierade organisation av 

undervisningen som SÖ föreslagit. Det bör få ankomma på regeringen eller 

myndighet som regeringen utser att bestämma dimensioneringen. Jag vill 

upplysningsvis nämna att jag av finansiella skäl inte är beredd att föreslå en 

ökning av antalet platser. En sådan skulle enligt SÖ innebära en ökad 

kostnad med 530 000 kr. på detta anslag och en ökning med 4,5 milj. kr. på 

anslaget för utrustning. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat om 

att transportteknisk gren av fordonsteknisk linje får ingå i det reguljära 

utbudet av studievägar. 

3.2.2 Försök som bör utvidgas 

• Estetisk variant av So-linjen (SoEs) 

Försöksverksamhet med estetisk variant av So-linjen har bedrivits se

dan läsåret 1972/73. Försöket har varit begränsat till totalt tre klasser i 

Linköping och Stockholm. 
De estetiska ämnena har i utbyte mot andra ämnen sammanlagt sex 

veckotimmar i årskurs I och fem i årskurs 2. T Linköping ingår ämnena 

dramatik. bild, musik samt dans och rörelse eller bild och form för samtliga 
elever. Varje ämne har ett relativt lågt timtal. I Stockholm väljer eleverna 

ett huvudämne i båda årskurserna (formgivning och miljökunskap, drama

tik, musik, konstnärlig dans eller film- och TY-kunskap) samt ett stödämne 

i årskurs I (nämnda ämnen eller rytmik). Starkt förenklat kan Linköpings 

verksamhet sä~as utmärkas av större bredd, medan Stockholms verksam

het erbjuder mera specialisering. 

Estetisk variant av So-linjen är enligt SÖ:s mening ett värdefullt komple

ment till gymnasieskolans övriga studievägar. Det bör enligt SÖ kunna 

erbjudas elever i även andra kommuner än Linköping och Stockholm. SÖ 

föreslår därför att försöksverksamhet med estetisk variant av So-linjen får 

anordnas i ytterligare sju kommuner fr. o. m. läsåret 1984/85. Därvid bör 

enligt SÖ även andra organisatoriska modeller än de som används i Linkö

ping och Stockholm få prövas. 

Även jag anser att försöks verksamheten med estetisk variant av So-lin

jen bör få fortsätta och utvidgas. så att andra organisatoriska modeller än 

de nuvarande kan prövas. Det bör få ankomma på regeringen eller myndig

het som regeringen bestämmer att avgöra vilka föreskrifter som behövs. 

Av finansiella skäl ser jag f. n. endast utrymme för en ökning med tre 

klasser inom försöket fr. o. m. läsåret 1984/85. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat om 

fortsatt försöksverksamhet med estetisk variant av So-linjen. 
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3.2.3 Förslag om nya försök 

I den proposition om reformering av gymnasieskolan som jag avser 

föreslå regeringen att förelägga riksdagen i början av 1984 kommer. som 

jag nämnt, försöks- och utvecklingsarbcte att bli en viktig del. Av prak

tiska skäl och till hjälp för skolornas planering väljer jag dock att redan här 

ta upp vissa förslag om nya försök som SÖ lämnat i sin anslagsframställ

ning. 

• Estetisk-praktiska linjer 

SÖ har den 22 augusti 1983 redovisat ett uppdrag att utifrån gymnasieut

redningens påbörjade arbete framlägga förslag till estetisk-praktiska stu

dievägar i gymnasieskolan inom områdena musik, dans, teater och bild

slöjd. 

SÖ konstaterar att företrädare för såväl gymnasieskola som högskola 

och fackliga organisationer uppfattar som angeläget att det skapas flera 

estetiska studievägar inom gymnasieskolan. Den stora tillströmningen till 

de nu existerande utbildningarna på detta område visar att också eleverna 
delar denna uppfattning. Det estetiska området är också ett bristområde i 

den bemärkelsen att det i gymnasieskolan saknas linjer eller kurser som 

naturligt leder till vissa högre utbildningar inom kultursektorn. Detta gäller 

såväl bild-slöjd som dans och teater. 

Musiklinjen har utgjort modell för de förslag som SÖ lägger fram. Samt

liga föreslagna estetiska utbildningar syftar till att ge en bred allmän grund 

för fortsatta studier inom de sociala och kulturella områdena, varför unge

fär två tredjedelar av veckotimtalet utgörs av allmänna ämnen. De före

slagna utbildningarna skall också ge en god grund för fortsatta studier inom 

resp. specialområde. 

SÖ föreslår försöksverksamhet med följande principiella uppläggning av 

det estetiska ämnesblocket under tre till fem år, omfattande 300 intagnings

platser läsåret 1984/85. 

Estetiska ämnen 
(bild, foto/film/video, 
keramik, hård slöjd, 
mjuk slöjd. dans. teater, 
musik - det sistnämnda 
endast i årskurs I) 

Antal veckotimmar: 
årskurs I årsk11rs 2 

12 
a) kombinarions-

11rb. 
6 vtr i vart
dera av två 
ämnen 

b) errämnes111b. 
12 vtr i endera 
bild. dans 
eller teater 

14 
(i err ämne) 

Lärarlönekostnaderna överstiger enligt SÖ:s beräkningar inte genom

snittskostnaden för övriga studievägar. För praktikhandledning beräknar 

9 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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SÖ en kostnad på 450000 kr. vid utbyggd verksamhet och 300 intagnings

platser. 

Med syfte att prioritera elever med en stark motivation för studier inom 

det estetiska området föreslås att vid intagningen skall tillämpas urvals

grunder som främst mäter fallenhet för den estetiska specialise1ingen. Jag 
vill även erinra om att utbildning av detta slag ges vid många folkhögsko

lor. För tillträde till dessa krävs normalt att den sökande fyllt 18 år. 

Jag föreslår att försöks verksamhet med olika estetisk-praktiska linjer får 

anordnas under en femårsperiod fr. o. m. läsåret 1984/85. Det bör få an

komma på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att utfor

ma regler för verksamheten. Jag räknar med att det kan ske i huvudsaklig 

överensstämmelse med SÖ:s förslag. Jag är dock inte nu beredd att föreslå 

att särskilda medel anvisas för praktik. Elevplatser för försöket bör reser

veras inom HS-sektorn. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag hiir förordat 
om försök med estetisk-praktiska linjer fr. o. m. läsåret 1984/85. 

• Ämnet kulturkunskap 

SÖ har den 29 augusti 1983 redovisat ett uppdrag att ge förslag till 
utformning av det av gymnasieutredningen föreslagna ämnet kulturkun
skap. 

SÖ finner, liksom gymnasieutredningen. att ämnet kulturkunskap skulle 

kunna tillföra eleverna i gymnasieskolan mycket av värde. I avvaktan på 

regeringens proposition angående mål och ramar för ett långsiktigt reform

arbete inom de frivilliga skolformerna har SÖ föreslagit en försöksverk

samhet med ämnet kulturkunskap på samtliga linjer i högst 10 gymnasie

skolor. SÖ föreslår vidare att ämnet i utbyte mot annat ämne eller del av 

ämne får omfatta 2 veckotimmar på de studieförberedande teoretiska 
linjerna och I veckotimme på de yrkesförberedande linjerna. 

SÖ har i sitt förslag till utformningen av ämnet kulturkunskap utgått från 

utredningens intentioner att hos alla elever väcka medvetenhet om det 

egna kulturmönstret för att därigenom också öka förståelsen för andra 

kulturer och öppna vägar för internationell solidaritet. I medvetenhet om 

den ringa bärkraft ett till timtalet litet, nytt ämne kan ha i en studiegång 

finner SÖ det viktigt att ämnet får integrationskaraktär. 

Jag anser att försöksverksamhet med ämnet kulturkunskap bör få anord

nas fr. o. m. läsåret 1984/85. Det bör få ankomma på regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer att utforma reglerna för försöks

verksamheten. Jag avser att efter en utvärdering av verksamheten och 

efter beredning av språk- och kulturarvsutredningens (SOU 1983: 57) för

slag ta närmare ställning till om kulturkunskap bör införas som ett nytt, 

reguljärt ämne i gymnasieskolan eller om ämnets syfte också kan uppnås 

genom att innehållet integreras i den löpande ämnesundervisningen. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 131 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag förordat om 

försöksverksamhet med ämnet kulturkunskap. 

3.2.4 Vissa övriga försök 

• Ramtimplaner med obligatoriska och valbara timtal 

Försöksverksamhet bedrivs sedan läsåret 1979/80 och med sista intag

ning hösten 1983. Försöket innebär att försöksskolorna får möjlighet att 

anordna undervisning av delvis annan karaktär än den som annars erbjuds 

gymnasieskolans elever. Lokala intressen liksom aktuella behov av mer 

allmän art kan därvid tillgodoses. Enligt lokala beslut inom ramen för SÖ:s 
föreskrifter har vissa ämnen i normaltimplanerna under upp till fem vecko

timmar per årskurs bytts ut mot de ämnen som ingått i försöksverksamhe

ten. 
Under läsåret 1983/84 har försöksverksamheten omfattat följande äm

nen. nämligen datakunskap (S-linjen) i Göteborg, estetiska ämnen på 

/\'-linjen (musik-estetisk specialisering, teckning-estetisk specialisering 
och dramatik) i Karlstad. fiirvaltningskunskap (Dk-linjcn) i Hallsberg, 

mediakommunikation (E, H, N och S) i Torsby, mediakunskap och teater

kunskap (H, S och Sol i Växjö samt slöjd (H och S) i Norrköping. 

SÖ redovisar genomgående goda erfarenheter av försöket från skolleda

re, lärare och elever och anser det angeläget att bedriva ramtimplaneförsök 

även under läsåret 1984/85. 

Jag anser för min del att denna verksamhet har stort värde, inte minst för 

act öka flexibiliteten i gymnasieskolan. Jag avser att återkomma till dessa 

frågor vid min anmälan av den kommande propositionen om reformering 

av gymnasieskolan. 
Jag anser därför att försöket med obligatoriska och valbara timtal bör 

ges längre tid än ytterligare endast ett år. Försöksperioden bör förlängas så 

att sista intagning medges till läsåret 1988/89. Härigenom ges också kom

munerna bättre underlag för planering och eventuell utbyggnad av syste

met, något som jag skulle se som värdefullt för en successiv reformering av 

gymnasieskolan. 

• Vårdinriktad komplctteringskurs för särskild behörighet till vissa linjer i 

högskolan 

Kompletteringskursen är en ettårig högre specialkurs som är avsedd att 

ge dem som genomgått annan linje än Vd-linjen särskild behörighet till den 

kommunala högskolans hälso- och sjukvårdslinje i högskolan. Den bedrivs 

som försöksverksamhet sedan läsåret 1981/82. Utbildningen är principiellt 

viktig som ett exempel på en kompletteringskurs av det slag gymnasieut

redningen föreslagit. 

SÖ har enligt uppdrag den 30 september 1983 redovisat erfarenheter av 

försöket. Av rapporten framgår bl. a. att två elever av tre har sökt till 

högskolan. Vid de jämförelser som gjorts mellan kompletteringskursen. 
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Vd-linjen och undersköterskeutbildningen är det allmänna omdömet att 

eleverna i kompletteringskursen klarar sig lika bra som eleverna i de två 

andra utbildningarna. SÖ rapporterar dock vissa svårigheter med hetero

gena grupper och problem i de fall studerande redan läst vissa ämnen och 

vill kunna fördjupa sig i andra i stället. SÖ hemställer att kursen får 

anordnas som försök även under läsåret 1984/85. Jag tillstyrker detta. 

Jag anser det väsentligt att SÖ noga kan följa denna verksamhet och 

återkomma med definitiva förslag om dess utformning snarast möjligt. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

den vårdinriktade kompletteringskursen. 

• Gren för barna- och ungdomsvård på Vd-linjen (VdBu) 

Sedan läsåret 1979/80 pågår försöksverksamhet med reviderade tim- och 

kursplaner på VdBu. SÖ arbetar f. n. på en översyn av dessa med inrikt

ning på att få nya tim- och kursplaner fastställda som reguljära. Jag har 

erfarit att detta arbete kan bli färdigt först under våren 1984. SÖ har med 

syftet att få en samordning inom hela sin del av barnomsorgsutbildningen 

även påbörjat en revidering av specialkurserna på området. Jag räknar inte 

med att nya tim- och kursplaner för VdBu kan bli prövade och fastställda i 

tillräcklig tid före läsåret 1984/85. Försöksverksamheten bör därför få 
fortsätta även det läsåret. Jag räknar med att med utgångspunkt i SÖ:s 

kommande förslag kunna återkomma med förslag i frågan inför läsåret 

1985/86. 

4 Åtgärder för elever med särskilda behov 

4.1 Erfarenheter av den friare resursanvändningen 

Det riksdagsbeslut om förändringar i gymnasieskolans utformning m. m. 

som fattades i december 1981 (prop. 1981/82: 14. UbU 5. rskr 112) innebar 

bl. a. att tidigare specialdestinerade resurser sammanfördes till en förstärk

ningsresurs. över vars fördelning skolstyrelsen och rektor fati:ar beslut. 

Den friare resursanvändningen har som syfte att göra det möjligt att lokalt 

fördela resurser till de områden i skolan, där de största problemen finns. 

Vid riksdagsbehandlingen av förslaget om en friare resursanvändning 

rådde enighet om vikten av att förbättra möjligheterna för de elever som 

har stort behov av hjälp och stöd. 

Endast ett läsår enligt den nya ordningen har slutförts. SÖ:s utvärdering 

har under denna tid främst varit inriktad på en kartläggning av förstärk

ningsresursens fördelning. Den hittills gjorda utvärderingen visar enligt SÖ 

att en övergång från regelstyrning till målstyrning skett endast undantags

vis. Förstärkningsresursen har som jag tidigare nämnt av skolorna främst 

använts för att undvika självstudietid och inte att särskilt förbäHra möjlig

heterna till stöd och hjälp åt elever med svårigheter. Jag har redan erinrat 

om att förstärkningsresursen totalt sett är liten och att skolorna bedömer 
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möjligheterna till omfördelning som starkt begränsade och beroende av 

bl. a. tillgång på lokaler och utrustning och av ämnenas karaktär. 

Tillskapandet av förstärkningsresursen och den ökade lokala frihet som 

detta innebar synes i sig ha mottagits positivt. Skolledare ser den fria 

resursanvändningen som ett medel att styra ekonomiska och personella 

resurser till de områden i skolan där de största behoven finns. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att vid ett bifall till mitt tidigare 

förslag om två års svenska för alla minst tvååriga studievägar, så utökas 

den grupp, elever som erfarenhetsmässigt visat sig behöva särskilda re

surser i form av klassdelning, kompanjonlärare eller andra anordningar. 

Detta är en av de elevgrupper, vilkas behov av stöd uppmärksammades 

redan i prop. 1981/82: 14 om förändringar av gymnasieskolans utformning 

m. m. (s. 18). 

Behovet av sådana stödinsatser i svenska kan i viss mån tillgodoses 

genom den nuvarande förstärkningsresursen. Så sker redan i årskurs I. 

Enligt min mening är det emellertid nödvändigt att åtminstone övergångs
vis tillföra ytterligare resurser för att skolorna skall kunna ge tillräckligt 

stöd i svenska i årskurs 2 av de yrkesinriktade linjerna. Resurstillskottet 

bör för läsåret 1984/85 motsvara 7,5 milj. kr. Det bör få ankomma på 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att inom den kost

nadsramen avgöra genom vilka regler syftet med resursen skall uppnås. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av mitt förslag. 

4.2 En <lte1föringsres11rs i samband med systemet får timreduktioner i 

.fötlulllande till gruppstorlek 

Riksdagen har den 15 december 1983 beslutat (Ub U 1983/84: 7. rskr 91) i 

enlighet med regeringens förslag i prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk

politiska åtgärder, m. m. Enligt beslutet om en utbyggnad av systemet med 

timrcduktioner i förhållande till gruppstorleken skall en särskild återfö

ringsresurs ställas till vissa skolors disposition. Denna resurs skall kunna 

bli ett komplement till den nu för varje skola varierande reguljära förstärk

ningsresursen. Detta är. som jag redan tidigare framhållit. nödvändigt 

främst med tanke på de mindre skolorna i glesbygd. SÖ skall fördela de 

.extra resurstimmarna mellan länsskolnämnderna, vilka sedan i sin tur 

fördelar dem vidare till de kommuner och skolenheter som är i särskilt 

behov av resurser. 

Jag har redan i den nyss nämnda propositionen om vissa ekonomisk-po

litiska åtgärder. m. m. beräknat återföringsresursen till ca IS milj. kr. En- . 

ligt mina beräkningar kan därmed I 960 extra resurstimmar fördelas av SÖ 

på det sätt jag nu beskrivit. 

Rii11e/.1·c: S. l.B. niist sista raden Sttir: I >OO Riittat till: I 960 
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4.3 Gymnasial utbildning för srårt riirel.H•hindrade l'id Skiirholmens gym

nasium i Stockholm 

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 27 om åtgärder 

för elever med handikapp vid det allmänna skolväsendet m. m. (UbU 

1983/84: 8, rskr 112) skall medel motsvarande nuvarande bidrag till verk

samheten vid Skärholmens gymnasium överföras till anslaget B 9. Särskil

da åtgärder på skolområdet. Elever från hela landet skall få tas in vid 

Skärholmens gymnasium även inför läsåret 1984/85. Dessa elever och de 

som redan går vid Skärholmens gymnasium skall enligt riksdagens beslut 

få fullfölja sin utbildning vid denna skola under de ekonomiska förutsätt
ningar som gäller i dag. Medel till denna utbildningsvcrksamhet skall utgå 

ur nämnda anslag enligt särskilda övergångsvis gällande bestämmelser. 

Detta utesluter inte att elever från hela landet tas in vid Skärholmens 

gymnasium även senare, som ett resultat av samarbete inom den blivande 

östra planeringsrcgionen och mellan denna region och övriga regioner i 

landet. 

4 .4 Särskilda kostnader för gymnasial uthildning .fi"ir diil'a och grm·t hör

selskadade i Örebro kommuns gymnasieskola 

• Bidrag till tekniska och organisatoriska stödåtgärder 

För budgetåret 1983/84 har sammanlagt 1.47 milj. kr. beräknat~; för detta 

ändamål. I detta belopp innefattas 1.22 milj. kr. för elever vid Skärholmens 

gymnasium i Stockholm. 

SÖ räknar för budgetåret 1984/85 endast med koslnadsökningar av auto

matisk natur. För Örebros del beräknar jag kostnaderna till 538 000 kr. 

• Övriga kostnader 

SÖ har med stöd av skrivelse från skolförvaltningen i Örebro om antalet 

döva och gravt hörselskadade elever 1984/85 räknat med 265 elever läsåret 

1984/85. 

Enligt avtal om gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade i 

Örebro erlägger staten. utöver vad som följer av för gymnasieskolan gäl

lande bestämmelser eller särskilda beslut av regeringen. statsbidrag till 

Örebro kommun för varje läsår med 30000 kr. per elev i kostnadsläget i 

juni månad 1981 (verksamhetsstöd). Jag beräknar efter prisomräkning 

verksamhetsstödet till (265 x 38 580 kr. =) I 0 223 700 kr. 

Kostnader för statsbidrag till löner för skolledning och lärarpersonal 

ingår i de kostnader för sådan personal som beräknats för gymnasieskolan 

som helhet. 
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4.5 Särskilda kostnader för gymnasial utbildning för hörselskadade i Öre

bro kommuns gymnasieskola 

Riksdagen har beslutat (prop. 1983/84: 27, UbU 8, rskr 112) att gymnasi

al utbildning med riksrekrytering för hörselskadade elever får anordnas 

inom Örebro kommuns gymnasieskola fr. o. m. läsåret 1984/85. En förut

sättning är att godtagbart avtal kan träffas med kommunen beträffande 

statlig ersättning i nivå med de kostnader som förutsatts i den nämnda 

propositionen ( 1983/84: 27). Utbildningen bör efter en uppbyggnadsperiod 

få en intagningskapacitet av 100 elever per år. Jag har för utbildningen 

beräknat 2 600 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

4.6 Särskilda åtgärder för invandrarelever 

4.6.l Extra undervisning i svenska 

För elever i gymnasieskolan som har minoritetsspråk som hemspråk och 

som behöver och önskar delta i extra undervisning i svenska anordnas 

sådan undervisning i form av stödundervisning:eller undervisning i ämnet 

svenska som främmande språk. Föreskrifter om detta finns i förordningen 

( 1982: 490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasiesko

lan. Statsbidrag lämnas till kostnader för 0,85 lärarveckotimmar per delta

gande elev och läsår. 

Föreskrifterna innebär bl. a. att svenska som främmande språk för varje 

elev skall ha en omfattning som motsvarar minst två veckotimmar. Ele

vens timmar i svenska som främmande språk får ersätta högst lika många 

timmar i den ordinarie undervisningen. Utbyte får inte ske så att ett ämne 

helt faller bort eller att de kvarvarande timmarna blir för få för att eleven 

skall kunna. följa undervisningen i ämnet. Betyg sätts inte i svenska som 

främmande språk. 

Enligt SÖ visar erfarenheterna, att utformningen av dessa bestämmelser 

inte gagnar berörda elevgrupper på det sätt som avsetts. lnvandrarcle

verna lämnar ogärna sin ordinarie klass/grupp för att få undervisning i 

svenska som främmande språk. Att gå miste om lektioner i ämnen som 

betygsätts för att i stället få undervisning i ett ej betygsatt ämne känns för 

dem ofta svårt och omotiverat. 

SÖ föreslår därför att ämnet svenska som främmande språk som eget 

ämne får läsas i gymnasieskolan enligt de villkor som nu gäller för hem

språk, dvs. i utbyte mot ett eller flera obligatoriska ämnen dock att utbyte 

inte må ske mot ämnet svenska. SÖ har meddelat bestämmelser om betyg i 

hemspråk. SÖ föreslår också att ämnet svenska som· främmande språk 

betygsätts. Jag är inte beredd att nu ta ställning till SÖ:s förslag. Jag 

återkommer till detta efter remissbehandlingen av språk- och kulturarvsut

redningens betänkande (SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i 

Sverige. Jag utgår från att SÖ följer den extra undervisningen i svenska 

och också ger akt på hur invandrarclevernas möjlighet att följa den övriga 

undervisningen utvecklas. 
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Jag räknar med att I 900 elever kommer att delta i extra undervisning i 

svenska läsåret 1984/85. Kostnaderna härför beräknar jag till 8 343 000 kr. 

4.6.2 Hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket 

För de elever i gymnasieskolan som har minoritetsspråk som hemspråk 

anordnas dels undervisning i hemspråk som ämne, dels studiehandledning 

på hemspråket. Verksamheten ersätter undervisning av motsvarande om

fattning i ett eller flera obligatoriska ämnen på elevens studieväg. Statsbi

drag utgår för 0,75 lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår. 

SÖ uppskattar att 6000 elever kommer att delta i hemspråksundervis

ning och studiehandledning på hemspråket läsåret 1984/85. Jag beräknar i 

likhet med SÖ 12 852 000 kr. för denna undervisning. 

4.6.3 Kurser för invandrarungdom 

Särskilt statsbidrag utgår enligt förordningen (1983: 46) om kurser för . 
invandrarungdom i gymnasieskolan. I den mån en kurs föranleder mer

kostnader för kommunen i fråga kan kommunen erhålla särskilt :;tatsbidrag 

för merkostnaderna, dock aldrig med högre belopp än 25 000 kr. per kurs. 

Jag beräknar 250 000 kr. för detta ändamål. 

4 .6.4 F örsöks1•erksamheten med finskspråkig gymnasial utbildning 

Språk- och kulturarvsutredningen har avlämnat sitt huvudbetänkande 

(SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige i oktober 1983 och 

det remissbehandlas f. n. I avvaktan på den fortsatta beredningen av betän

kandet bör försöksverksamheten med finskspråkig gymnasial utbildning 

vara oförändrad. 

5 Inbyggd utbildning 

5. I Industri och hantverk samt handel och kontor 

För industri och hantverk räknar SÖ med att statsbidraget per elev och 

år uppgår till 10600kr. Således beräknar jag att medelsåtgången för upp

skattningsvis 7 600 elever blir 80 560000 kr. 

För handel och kontor beräknas enligt SÖ statsbidrag per elev och 

undervisningsår. uppgå till 5 500 kr. För uppskattningsvis 9100 elever be

räknar jag kostnaden till 50 050 000 kr. 

5.2 Vårdyrken m.m. 

Enligt 13 § förordningen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för 

viss kommunal utbildning lämnas statsbidrag för särskilda kostnader för 

inbyggd utbildning för vårdyrken i gymnasieskolan med högst 15 000 kr. 

per klass om minst åtta elever i utbildning om 40 veckor. Sedan den I juli 

1982 lämnas dock inte sådant bidrag till landstingskommuner eller kom

munalförbund i vilka en landstingskommun ingår. 
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Den inbyggda utbildning som anordnas inom vårdområdet (dvs. på Ss

och Vd-linjerna) är till organisation och uppläggning likartad, antingen 

huvudmannen är landstingskommunal eller primärkommunal. Till skillnad 

från övrig inbyggd utbildning på gymnasieskolans linjer är det en befatt

ningsutbildning, som är helt inriktad på anställning hos utbildningsanord

naren. Jag förordar mot denna bakgrund att det särskilda statsbidraget för 

vårdyrken i primärkommunal utbildning upphör för tiden fr. o. m. den I juli 

1984. Jag räknar med att detta för budgetåret 1984/85 innebär en besparing 

på 9048000kr. 

Enligt nämnda paragraf i 1966 års statsbidragsförordning lämnas bidrag 

för inbyggd utbildning även inom området husligt arbete i gymnasieskolan. 

Högsta belopp är i detta fall I 0 800 kr. Enligt min bedömning har bidraget 

ytterst liten, om ens någon praktisk betydelse för kommunerna och lands

tingskommunerna. Jag föreslår därför att även detta bidrag skall upphöra 

för tiden fr. o. m. den I juli 1984. 

6 Gymnasial lärlingsutbildning 

6.1 Nuvarande bestämmelser 

Kommuner med gymnasieskola får sedan den 1 juli 1980 anordna för

söksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Sedan augusti 1982 kan 

försöks verksamheten även anordnas i vissa kommuner som inte har gym

nasieskola men kommunal vuxenutbildning. Försöksperioden löper, efter 

förlängning. ut den 30juni 1984. 

Den gymnasiala lärlingsutbildningen innebär i korthet att den som är 

anställd hos ett företag eller en institution även är elev i gymnasieskolan. 

Företaget eller institutionen åtar sig att ge den anställde yrkesutbildning 

enligt kursplan som skolstyrelsen fastställer efter samråd med företaget 

eller institutionen. Gymnasial lärlingsutbildning kan förekomma utan nå

gon begränsning med avseende på verksamhetsområde eller yrkesområde 

på arbetsmarknaden dels som grundutbildning. dels somfärdiguthildning. 

En förutsättning är dock att utbildningen för yrket i fråga normalt inte kan 

erhållas på linje eller specialkurs i gymnasieskolan. Elever antas till utbild

ning av skolstyrelsen som även i övrigt handlägger de angelägenheter som 

rör den gymnasiala lärlingsutbildningen. 

För innevarande budgetår har i budgetpropositionen 1983 beräknats 

4500 intagningsplatser för lärlingsutbildning inom TI-sektorns ram. Som 

aviserats i prop. 1983/84: 26 om särskilda sysselsättningsåtgärder för bud

getåret 1983/84 har regeringen med stöd av det s. k. arbetsmarknadsbe

myndigandet beslutat om ytterligare 2000 intagningsplatser, avsedda för 

gymnasial lärlingsutbildning. Ett rekryterings bidrag på 5 000 kr. utgår inne

varande budgetår. Det lämnas till kommuner för extra ersättning till före

tag som inrättar nya lärlingsplatser för utbildning som påbörjas under 
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perioden den I november 1983-den 30 juni 1984. För detta beräknas 

medel för sammanlagt 30 milj. kr. 

Verksamheten regleras enligt förordningen (1980: 533) om försöksverk

samhet med gymnasial lärlingsutbildning. Förordningen innehMler också 

bestämmelser om statsbidrag till kommunerna. Statsbidraget beräknas 

med utgångspunkt i visst belopp per elev och lärotimme hos för~:taget. För 

varje elev och vecka under vilken elev har deltagit i grundutbildning inom 

ramen för två utbildningsår utgår statsbidrag med belopp som motsvarar 30 

lärotimmar. För färdigutbildning beräknas för varje elev och vecka under 

vilken eleven har deltagit, inom ramen för ett utbildningsår, statsbidrag 

motsvarande 20 lärotimmar. Statsbidraget är avsett för den ersättning som 

kommunen betalar företaget för utbildningsplatsen. Viss del av bidraget får 

dock användas för samverkan med gymnasieskolan, tillsyn m. m. 

6.2 SÖ:s utvärdering och förslag 

SÖ har på uppdrag av regeringen utvärderat försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning. 

Under redovisad treårsperiod (den l juli 1980-den 30 juni 1983) har i 

runda tal 9 300 elever tagits in i gymnasial lärlingsutbildning, varav 4 300 i 

färdigutbildning. Mer än 95 % av eleverna har fullföljt sin utbildning. Inte 

fullt I 0 % av deltagarna var kvinnor. I färdigutbildningen var andelen 

kvinnor omkring 3 %. Undersökningen visade således att rekryt1:ringen till 

lärlingsutbildningen inte avvek från det traditionella könsrolbmönstret. 

Drygt 40% av eleverna i grundutbildningen var över 18 år. 

Den gymnasiala lärlingsutbildningen omfattade vid undersökningstillfäl

let våren 1983 mer än 150 olika yrken. Byggbranschen svarade för den 

största andelen. även i fråga om antal deltagare. 

Med stöd av resultaten från undersökningen föreslår SÖ: 

- att gymnasial lärlingsutbildning ges reguljär karaktär i gymna:;ieskolan 

- att utbildningen får anordnas inom större del av eller hela arbetsmarkna-

den 

- att möjligheten att låta lärlingsutbildningen följa normalarbetsår i stället 

för skolarbetsår övervägs 

- att stimulansbidrag införs för att bryta det könsbundna mönster som 

rekryteringen till lärlingsutbildningen visat sig följa. 

6.3 Reguljär gymnasial lärlingsutbildning 

Resultaten från den undersökning som SÖ har gjort visar att försöks

verksamheten med gymnasial lärlingsutbildning utgjort ett betydelsefullt 

komplement till linjer och specialkurser i gymnasieskolan. Jag vill i detta 

sammanhang särskilt peka på lärlingsutbildningens individuella utform

ning, möjligheten till geografisk spridning av utbildningsplatserna och det 

förhållandet att intagning kan ske vid olika tidpunkter på året. 

Som jag anfört redan i inledningen bör den gymnasiala lärlingsutbild-
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ningen fr. o. m. den I juli 1984 ingi't i det reguljära gymnasiala uthildningsut

budet. 

Gymnasial liirlingsutbildning anordnas såsom niimnts i form av s<°1viil 

grundutbildning som fiirdig11thildning. Grundutbildning. som normalt är 

tvåårig. är den form som det är mest angeliiget att satsa på mot bakgrund 

av att den kan ge i första hand 16- och 17-åringar en grumlhiggande 

yrkesuthildning som i viss mån kanjiimföras med vissa direkt grundskolan

knutna studievägar av samma liingd i gymnasieskolan. Av detta och andra 

skäl som jag utvecklat i inledningen föreslftr jag att färdigutbildning i 

fortsiittningen inte skall ingå i gymnasial liirlingsuthildning. Det får i stället 

ankomma på berörda parter att anordna Himplig färdiguthildning som är 

fristående i förhi'tllande till gymnasieskolan. Vissa överg:°mgsanordningar 

iir nödviindiga med tanke p<°1 dem som under försöksperioden har påhörjat 

en fiirdiguthildning. 

Mina förslag innehiir också att statsbidraget till fiirdiguthildningen slo

pas. Som jag återkommer till i det följande behövs ocksi\ en ändring 

beträffande statsbidraget till grundutbildning. 

För den reguljära gymnasiala lärlingsutbildningen bör i övrigt i stort sett 

samma regler gälla som i försöksverksamheten. Det bör få ankomma p<°1 

regeringen eller myndighet som regeringen hestämmer att avgöra vilka 

ändringar. utöver begriinsningen till grundutbildningen och ändringen he

träffande statsbidrag till denna. som hör göras. Jag vill upplysningsvis 

redovisa vilka förändringar som jag finner angelägna. 

I samhand med att den gymnasiala liirlingsutbildningen får karaktiir av 

reguljärt inslag i gymnasieskolan bör vissa kvalitativa förbättringar införas. 

Mina utgångsptmkter iir följande. 

En lärling bör iiven i fortsiittningen vara elev i gymnasieskolan samtidigt 

som han/hon är anställd vid lärlingsföretaget. 

Liirlingsutbildningen bör komplettera det reguljära utbudet av studievä

gar i gymnasieskolan, inte vara ett alternativ till den. Den kan således inte 

ersätta någon av gymnasieskolans yrkesinriktade studievägar. Uirlingsut

bildningen hÖr även_ i fortsättningen behålla det nära sambandet med 

skolan eftersom den framför allt bör rikta sig till samma åldersgrnpper som 

gymnasieskolan. 

Jag vill redan inledningsvis nämna att jag avser att föreslå regeringen att 

uppdra åt SÖ att följa och redovisa erfarenheterna av den nya form för 

gymnasial liirlingsutbildning som jag nu föreslår. 

6.3. I Ramkursplaner 

En lärlingsutbildning som ingår i gymnasieskolans reguljära utbildnings

utbud och som gör anspråk på att utgöra en avslutad gymnasial utbildning 

måste uppfylla vissa krav på enhetlighet med avseende på kvalitet och 

innehållslig nivå. Jag ämnar föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att i 

samråd med arbetsmarknadens parter utarbeta och inkomma till regering-
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en med förslag till ramkursplaner för lärlingsutbildning för varje yrkesoni

råde. 

Genom centralt fastställda ramkursplaner och införandet av mbildnings

inslag bör eleverna erbjudas möjlighet att få en bredare och kvalitativt 

bättre utbildning. För den lokala tillsynen av utbildningens innehåll bör 

bl. a. de lokala yrkesråden kunna spela en aktiv roll. Jag vill också under- · 

stryka vikten av en nära samverkan med arbetsmarknadens parter på 

central. regional och lokal nivå. 

Ramkursplanerna bör ge stor lokal frihet att utforma lärlingsutbildningen 

på bästa möjliga sätt och med hänsyn till lokala förhållanden och till de 

enskilda företagen. 

En ramkursplan bör inrymma möjligheter att anordna utbildningsinslag 

bestående av komplettering av och färdighetsträning i baskunskaper av 

allmän art eller i ett yrkesämne eller av arbetslivs- och samhällsoriente- . 

ring. 

6.3.2 UthildningsinslaR 

Enligt de föreskrifter som gäller för försöks verksamheten skall en elev i 

gymnasial lärlingsutbildning, om eleven så önskar och utbildningsplats kan 

ställas till förfogande, kunna byta ut en del av utbildningen i företaget mot 
annan utbildning som tillhandahålls inom gymnasieskolan eller på annat 

sätt. En förutsättning för utbyte är att utbildningen är av betydelse för 

dugligheten i yrket eller för fortsatta studier. Utbildningen får inte heller ha 

större omfattning än som är normalt för undervisningen i icke yrkesinrikta

de ämnen på yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan. 

Enligt min mening bör dessa föreskrifter kompletteras av bestämmelser 

som utgår från att utbildningsinslag skall vara det normala. Mål;;ättningen 

bör vara att utbildningsinslagen så långt som möjligt till innehåll och 

omfattning skall motsvara undervisningen på de yrkesinriktade studievä

garna i gymnasieskolan. 

Utbildningsinslage~ bör för ~en enskilde eleven kunna variera i omfatt

ning. Stor flexibilitet' bör gälla när det gäller utläggningen av utbildnings

inslagen. 

Utbildningsinslagen bör kunna äga rum i okonventionella former. Det 

kan exempelvis vara lämpligt att anlita de utbildningsresurser som finns på 

arbetsplatsen eller dem som arbetsmarknadens parter förfogar över. För

utom skolväsendets utbildningsformer bör även studieförbunden kunna 

anlitas. Jag förutsätter att arbetsgivaren svarar för introduktion på arbets

platsen, varvid även tid för facklig information bör ges. 

Skolstyrelsen bör, i M1ga om utbildningsinslag som inte anordnas inom 

ramen för vanlig ämnesundervisning eller liknande i gymnasieskolan. efter 

samråd med arbetsmarknadens parter få avgöra vilken personal som skall 

anlitas för utbildningsinslagen. Om den som är anställd som lärare på en 

statligt reglerad tjänst i en skolform i kommunen eller vid skolväsendet i 
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kommunen dessutom medverkar i utbildningsinslag, bör denna medverkan 
kunna inräknas i lärartjänsten. 

Jag räknar med att dessa förslag skall genomföras inom oförändrade 
kostnadsramar. 

6.3.3 Samråd med arbetsmarknadens parter 

Det är enligt min mening nödvändigt att den gymnasiala lärlingsutbild

ningen bedrivs i nära samverkan med arbetsmarknadens organisationer. 
Innan myndighetsbeslut fattas på central och regional nivå bör myndig

heten ha skyldighet att samråda med arbetsmarknadens parter. 

Företag som vill inrätta lärlingsplatser måste godkännas av skolstyrel

sen. Ett villkor för godkännande måste vara att arbetsgivaren i fråga 
bedöms kunna fullgöra alla åtaganden avseende handledning och att ar

bets- och utbildningsförhållandena i övrigt är tillfredsställande. Regler 
enligt lag och avtal om arbetsmiljö skall självfallet äga samma giltighet för 

dessa ungdomar som för andra anställda på arbetsstället. 

Om lärlingsplatsen inte har inrättats efter lokal överenskommelse mellan 
arbetsgivaren och den berörda lokala arbetstagarorganisationen, bör skol

styrelsen ha skyldighet att bereda närmast berörda arbetsgivar- och arbets

tagarorganisationer inom branschen tillfälle att yttra sig. Dessutom bör i 

ett sådant fall yttrande inhämtas från berört yrkesråd eller, om sådant inte 
finns, från det lokala planeringsrådet. Om någon av organisationerna un

derkänner lärlingsplatsen, bör skolstyrelsen få godkänna den endast om 

det finns särskilda skäl. Den kursplan som skolstyrelsen skall fastställa 

med ledning av ramkursplaner måste. för att fylla kraven på kvalitet, 

utarbetas i nära samverkan med dem som har kompetens på yrkesområdet 

i fråga. En sådan kompetens finns hos arbetsgivaren, den lokala fackliga 

organisationen och hos yrkesrådet. Jag avser att föreslå bestämmelser som 

säkerställer att denna kompetens tas i anspråk. 

Skolstyrelsen bör utöva tillsynen av lärlingsföretagen och därvid biträ

das av ett av facklig organisation utsett ombud. Jag erinrar om vad jag sagt 

tidigare om vikten av yrkesrådens medverkan. 

6.3 .4 Arbetsårets omfattning 

Jag är f. n. inte beredd att ansluta mig till SÖ:s förslag att låta lärlingsut

bildningen följa normalarbetsår i stället för skolarbetsår då varken de 

ekonomiska eller organisatoriska konsekvenserna härav låter sig över

blickas. 

6.3.5 Flickor i lärlingsutbildningen 

Av SÖ:s utvärdering framgår att könsfördelningen bland eleverna i den 
gymnasiala lärlingsutbildningen är extremt sned. I likhet med SÖ finner jag 

det angeläget att denna motverkas men detta sker enligt min åsikt inte 

lämpligast genom införandet av ett stimulansbidrag. Den påverkan som 
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kan och bör göras sker bäst inom ramen för skolans allmänna jämställd

hetsprogram, varav syon är en viktig del. Anställda och arbetsgivare bör 

informeras om de svårigheter som kan uppstå för de lärlingar mm bryter 

könsrollsmönstret och hur man kan underlätta deras anpassning. 

6.3.6 Laiförs/ag 

Mitt förslag om regularisering av systemet med gymnasial lärlingsutbild

ning föranleder vissa ändringar i skollagen (1962: 319). Dess bestämmelser 

om gymnasieskolan är tillkomna för linjer och specialkurser och passar 

inte i alla delar för gymnasial lärlingsutbildning. När denna inte längre är 

försöksverksamhet måste lagen ändras, så att den ger utrymme för de 

avvikande föreskrifter som behövs. Förslag till ändringar i lagen ingår i det 

lagförslag som enligt vad jag anfört i det föregående bör fogas tii.1 protokol

let som bilaga JO.I. 

6.3.7 Statsbidrag 

Som jag nämnt är statsbidraget till gymnasial lärlingsutbildning avsett 

för den ersättning som kommunen betalar företaget för utbildningsplatsen. 

Kommunen får dock använda viss del av bidraget för samverkan, tillsyn 

m. m., nämligen en tiondel av den del av bidraget som·avser tänkta löne

kostnader. Jag anser att en viss del av hela bidragsbeloppet bör få använ

das till dels utbildningsinslag som inte anordnas inom ramen för vanlig 

ämnesundervisning eller liknande i gymnasieskolan, dels samverkan, till

syn m. m. 

I mina nyss redovisade förslag till dimensionering av gymnasieskolan 

har jag räknat med 5915 årselevplatser för budgetåret 1984/85. Kostna

derna för bidrag till gymnasial Iärlingsutbildning för budgetåret 1984/85 

beräknar jag till 62 700 000 kr. 

7 Studie- och yrkesorientering (syo) 

Enligt riksdagens beslut med anledning av föregående budgetproposition 

utgår även innevarande budgetår statsbidrag till syo i gymnasieskolan, 

med undantag av högre specialkurser och gymnasial lärlingsut.bildning, i 

form av ett schablonbidrag. Bidraget utgår med belopp motsvarande 168 kr. 

per elev räknat enligt löneläget den I januari 1983. Regeringen gav den 27 

maj 1982 SÖ i uppdrag att inkomma med förslag till ett nytt system för 

statsbidrag till syo senast i samband med anslagsframställningen för bud

getåret 1984/85. 

SÖ har anmält att detta uppdrag inte kan fullgöras förrän del föreligger 

ett konkret förslag från statskontoret om ett nytt system för statsbidrag till 

driften av gymnasieskolor. I avvaktan härpå har SÖ beräknat kostnaderna 

enligt nuvarande system. 

Det förslag om nytt statsbidrag för gymnasieskolor som SÖ åsyftar 
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föreligger nu och remissbehandlas f. n. Jag har erfarit att SÖ kommer att 

redovisa nämnda uppdrag i sitt remissyttrande över statskontorets förslag. 

För nästkommande budgetår förordar jag att samma statsbidragsgivning 

för syo i gymnasieskolan skall tillämpas som för innevarande budgetår. 

Det bör ankomma på regeringen att bestämma beloppet per elev med 

hänsyn till löneutvecklingen efter den I januari 1983. Med utgångspunkt i 

löneläget den I januari 1983 beräknar jag 48606000kr. för syo i gymnasie

skolan för budgetåret 1984/85. 

8 Lokal skolutveckling 

För bidrag 2 enligt förordningen ( 1982: 608) om statsbidrag till lokal 

skolutveckling räknar jag med 44 235 000 kr. för budgetåret 1984/85. Jag har 

därvid utgått från den procentsats som gäller innevarande budgetår. nämli

gen 1,66. 

9 Vissa övriga frågor 

9.1 Samverkan skola - näringsliv genom teknikservice 

Jag har redan tidigare under min föredragning betonat den vikt jag fäster 

vid en fortsatt målmedveten utveckling av den tekniska sektorn även inom 

gymnasieskolan, liksom vid att skola och arbetsliv kan fortsätta en nära 

samverkan. 

Ett värdefullt exempel på båda dessa ting ser jag i den satsning på s. k. 

teknikservice som görs av SÖ och styrelsen för teknisk utveckling. I 

samverkan med utvecklingsfonderna och länsstyrelserna har ett intressant 

samarbete utvecklats mellan skola och näringsliv kring den s. k. teknikser

vicen. Denna skiljer sig från skolans tidigare sätt att skaffa praktiska 

arbetsuppgifter till eleverna inom tekniska utbildningar. Traditionellt har 

man kontaktat de större företagen, vilka överlämnat för dem lätt utförbara 

uppgifter med relativt begränsat teknikinnehåll. Inom teknikservice arbe

tar man däremot normalt med problem som uppdragsgivaren av olika 

anledningar inte själv kan klara av. 

Genom teknikservice erbjuds mindre företag och enskilda idegivare 

skolans resurser i olika utvecklingsprojekt. Därigenom får uppdragsgivar

na moment i utvecklingsarbetet utförda. företrädesvis av teknisk men även 

av ekonomisk art, till låg kostnad eller ibland helt kostnadsfritt. För 

skolans del är vinsten tvåfaldig: eleverna får komma i kontakt med närings

livet inom ramen för realistiska och intressanta arbetsuppgifter. och lärar

na kommer i kontakt med aktuella frågeställningar inom näringslivet och 

kan bättre följa dess utveckling. vilket är värdefullt ur fortbildningssyn

punkt. 

Jag föreslår att 400000 kr. anslås för verksamheten med teknikservice 

under budgetåret 1984/85. Det bör få ankomma på regeringen eller myndig-
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het som regeringen bestämmer att avgöra vilka regler som kan behövas i 

fråga om teknikservice och användningen av de medel som jag föreslår bli 

anvisade. 
Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av mitt förslag om 

teknikservice. 

9.2 Titeln gymnasieingenjör 

Jag har tidigare framlagt mina förslag beträffande vissa förändringar i 

fyraårig teknisk linje (T-linjen), grundade på förslag från SÖ. SÖ har också 

föreslagit att gymnasieingenjörstiteln återinförs fr. o. m. läsåret 1984/85 för 

den som fullföljt den fyraåriga utbildningen och att därvid betygsgraderna 

underkänd, godkänd och väl godkänd tillämpas i årskurs 4. SÖ åberopar 

härvid önskemål såväl från de studerande själva som från förelrädare för 

närings I i vet. 

Ett motiv är bl. a. den ökade svenska byggnadsverksamheten i utlandet 
och de krav på examen eller cerlifikat som därvid alltfler länder ställer. 

Ett annat motiv för att återinföra ingenjörstiteln är T-linjens roll när det 

gäller att utgöra alternativ till högskoleutbildning. Flera undersökningar 

under de senaste åren pekar på ett ökat behov av personal på s. k. mellan

nivå i näringslivet. Här borde T-linjen enligt SÖ i än högre grad än i dag 
kunna vara en lämplig utbildning och SÖ ser det som önskvärt att fler 

fullföljer hela utbildningen inkl. det fjärde året. Ett återinförande av gym

nasieingenjörstiteln skulle enligt SÖ kunna bidra härtill genom att T-linjen 

då på ett naturligare sätt uppfattas som ett alternativ till civilingenjörsut

bildning eller annan liknande högskoleutbildning. 

SÖ har i sin skrivelse kopplat samman gymnasieingenjörstiteln med dels 

annan betygsättning, dels också särskilda krav för övergång till T 4 på 

minst betygssnittet 2,5 i vissa ämnen från årskurs 3. Redan den första 

punkten föranleder enligt min mening att frågan måste prövas i ett vidare 

sammanhang. Jag är heller inte beredd att för en av de 25 linjerna i 

gymnasieskolan föreskriva särskilda poängkrav för övergång från en års

kurs till en högre. Mot denna bakgrund och även med hänsyn till den 

översyn av kortare teknisk utbildning jag talat om i det föregående är jag 

f. n. inte beredd att föreslå införande av titeln gymnasieingenjör i avgångs

betyg från årskurs 4 av T-linjen. 

Regeringen bör bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

titeln gymnasieingenjör. 

9.3 Ersiittande m• l"issa specialkurser vid Textilinstitutet i Borås med 

högskoleutbildning 

Enligt beslut av 1981/82 års riksmöte (prop. 1981/82: 100 bil. 12, UbU24, 

rskr 312) har en ny högskoleutbildning, textil- och konfektionslinjen, inrät

tats vid högskolan i Borås budgetåret 1983/84. Denna linje skall ersätta 

flertalet av de gymnasiala kurser som hittills anordnats vid Textilinstitutet. 
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Den gymnasiala utbildningen bör avvecklas successivt och i takt med att 

högskoleutbildningen byggs upp. 

Som ett led i avvecklingen bör fem specialkurser i bl. a. produktutform

ning och mönsterritning upphöra fr. o. m. nästa budgetår. Regeringen bör 

bereda riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört i denna fråga. 

9.4 Tjänstgöring is. k. karaktärsiimne på musiklinjen rMu-linjen) 

Fr. o. m. läsåret 1983/84 kan lärare i den kommunala musikskolan i sina 

tjänster räkna in tjänstgöring som lärare i musik i grundskolan och gymna

sieskolan och tjänstgöring i s. k. karaktärsämne på Mu-linjen. Som villkor 

för detta gäller dels att läraren skall vara behörig till en tjänst, vari under

visningen kan ingå, dels att lärare med statligt reglerade tjänster i minst 

samma omfattning skall ha tjänstgöring i den kommunala musikskolan. 

Underlaget för tjänster på Mu-linjen är relativt litet. I vissa ämnen är det 

så litet, att inte ens en halvtidstjänst kan inrättas. Dessutom finns tjänster 

bara i sådana ämnen, där underlaget kan bedömas uppgå till minst denna 

omfattning. Från kommunalt håll har framförts önskemål att det nämnda 

villkoret beträffande omfattningen av statligt reglerade lärares tjänstgöring 

skulle tas bort i fråga om Mu-linjen. Kommunerna menar att kvaliteten på 

undervisningen skulle kunna förbättras med en sådan anordning. Jag kan i 

sammanhanget nämna att i t. ex. Västerås samverkar den kommunala 

musikskolan med den lokala symfoniorkestern, vilket givetvis innebär att 

lärarnas musikaliska kunnande ökar, något som får positiv effekt på under

visningen. Det är önskvärt att detta också kommer Mu-linjen till del. 

Rent administrativt är nuvarande ordning också mindre rationell. Un

derlaget på Mu-linjen i de enskilda ämnena varierar nämligen ganska 

kraftigt från år till år, vilket gör organiserandet av tjänsterna onödigt 

komplicerat, när man måste ta hänsyn till nämnda spärregel. Det är vidare 

en fördel om lärarna kan användas mera flexibelt inom såväl den kommu

nala musikskolan som Mu-linjen. 

Enligt min uppfattning talar starka skäl för en ändring i den riktning som 

förordas från kommunalt håll. Det bör tilläggas att en sådan förändring inte 

heller får någon negativ effekt på tillgången på "vanliga" musiklärare i 

grundskolan, där ju bristen fortfarande är svår, eller i gymnasieskolan. 

Jag förordar således att lärare med kommunalt reglerad anställning vid 

kommunal musikskola skall få tjänstgöra på gymnasieskolans Mu-linje 

utan att lärare med statligt reglerad anställning i minst samma utsträckning 

tjänstgör i den kommunala musikskolan. I fråga om behörighet bör ingen 

förändring ske utom att något behörighetskrav inte uppställs för undervis

ning i sådana ämnen, där tjänster och därmed behörighetsvillkor saknas. 

Regeringen bör föreslå riksdagen att godkänna vad jag förordat om 

tjänstgöring i s. k. karaktärsämne på Mu-linjen i gymnasieskolan. 

10 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 146 

9.5 Stimulansbidrag till utbildningar inom industri och hantverk 

Enligt förordningen den 26 maj 1983 om stimulansbidrag till utbildning 

inom industri och hantverk i gymnasieskolan budgetåret 198:;/84 lämnas 

sådant bidrag med i princip 6 000 kr. för varje nyinrättad och ianspråktagen 

intagningsplats. Detta bidrag gäller alltså endast budgetåret 1983/84. I fråga 

om då nyinrättade platser på minst tvååriga studievägar i Norrbottens län 

har riksdagen beslutat att bidrag med ytterligare 6 000 kr. per plats skall 

lämnas budgetåret 1984/85, om platsen tas i anspråk även i årskurs 2 (prop. 

1982/83: 120, UbU 21, rskr 311). 

Som jag återkommer till vid min anmälan av anslaget B 22. Bidrag till 

undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. bör stimulansbidrag i 

nuvarande form inte lämnas i fortsättningen. 

Kostnaden för det särskilda stimulansbidraget för minst tvååriga studie

vägar i Norrbottens län budgetåret 1984/85 beräknar jag till 480000 kr. 

Denna kostnad bör belasta anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasie

skolor. 

9.6 Tvåårig specialkurs för yrkesdansare 

Stockholms kommun anordnar fr. o. m. läsåret 1982/83 tvåårig special

kurs i gymnasieskolan för utbildning av yrkesdansare. Utöver kostnader 

för lärarlöner har jag för budgetåret 1984/85 beräknat ett verksamhetsstöd 

om 1,6 milj. kr., i vilket ingår kostnader för gästpedagoger och ackompan

jatörer. 

9.7 Vissa lanthushål/ssko/or med enskild huvudman 

Statsbidrag lämnas till två lanthushållsskolor med enskild huvudman, 

vilka bedriver utbildning som motsvarar vissa specialkurser i landstings

kommunernas gymnasieskolor (Apelrydsskolan och Vackstanässkolan). 

Bidraget har hittills bekostats ur detta anslag. 

Frågor rörande de två skolorna bör tas upp i den till våren 1984 planera

de propositionen om fristående skolor på gymnasial nivå. I avvaktan härpå 

bör statsbidrag till de två skolorna beräknas under det nya anslag som 

enligt mitt förslag i det följande bör föras upp på statsbudgeten, nämligen 

B 18. Bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå m. m. 

9 .8 Avgift för vissa prövningar 

Enligt gällande bestämmelser för grundskolan, gymnasieskolan samt 

kommunal och statlig vuxenutbildning finns möjlighet till särskild prövning 

och fyllnadsprövning. Den som vill göra en sådan prövning skall enligt 

kungörelsen (1972: 314) om avgifter för prövning inom skolväsendet betala 

en avgift på 50 kr. till länsstyrelsen för varje ämne och prövningstillfälle, 

om inte annat följer av särskilda föreskrifter. Kungörelsen utfärdades med 

stöd av ett av riksdagen lämnat bemyndigande (prop. 1972: 26 s. 82, 

UbU 17, rskr 149). Avgiften redovisas under inkomsttiteln Offentligrätts

liga avgifter. 
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Beloppet har varit 50 kr. alltsedan avgiften infördes år 1972. Riksdagens 

utbildningsutskott har för ett par år sedan med anledning av ett motionsyr

kande uttalat att skäl kan anföras för att avgiften i högre grad än f. n. borde 

täcka statens kostnader för prövningar av detta slag. Utskottet utgick från 

att regeringen, om den fann att avgiften borde höjas, skulle återkomma till 

riksdagen i frågan (UbU 1981/82: 2 s. 4-5). 

Efter samråd med statsrådet Göransson får jag anföra följande. 

Föreskrifterna om avgifter behöver ses över bl. a. med hänsyn till att 

50 kr. numera framstår som ett alltför lågt belopp. Det bör få ankomma på 

regeringen eller myndighet som regeringen utser att bestämma avgiftens 

storlek inom ramen för statens kostnader för prövningarna. Det bör vara 

möjligt att tillämpa differentierade avgifter och även att, i särskilda fall, 

inte ta ut någon avgift. Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande 

att meddela föreskrifter om avgifter i enlighet med vad jag förordat och att 

medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet att meddela så

dana bestämmelser. Jag vill upplysningsvis nämna att jag räknar med att 
avgiften fr. o. m. den I juli 1984 kan höjas till IOOkr. Inkomsterna för 

budgetåret 1984/85 kan d~rför beräknas till I 700000kr. 

10 Anslagsberäkningar 

För de ändamål som avses med detta anslag behöver enligt mina beräk

ningar anvisas medel enligt följande, nämligen för bidrag till 

I. lönekostnader för utbildning på 
gymnasieskolans linjer och specialkurser 
m.m. 

2. särskilda kostnader för gymnasial 
utbildning för döva och gravt 
hörselskadade i Örebro kommuns 
gymnasieskola 

3. särskilda kostnader för gymnasial 
utbildning för hörselskadade i Örebro 
kommuns gymnasieskola 

4. särskilda kostnader för inbyggd utbildning 
5. gymnasial lärlingsutbildning 
6. speciella åtgärder för invandrarelever 
7. studie- och yrkesorientering 
8. lokal skolutveckling 
9. kostnader för tilläggspensionsavgifter 

10. kostnader för sjukförsäkrings- och folkpensionsavgifter 

Härutöver behöver anvisas för 

11. lönekostnadspålägg 
12. övrigt 

Summa kr. 

2 611500000 

10762000 

2600000 
130700000 
62 700000 
21445 000 
48576000 
45000000 

249004000 
318200000 

301300000 
2090000 

3 804000000 

Rä11else: S. 147, sifferutföring I. Står: 2 641500000 Rättat till: 2 611500000 
4. Står: 100700000 Rättat till: 130700000 
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11 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 

I. anta det inom utbildningsdepartementet uppriillade förslaget till 

lag om ändring i skollagen ( 1962: 319) r bilaga I 0.1 J, 

2. godkänna de prirn.:iper för intagning till gymnasieskolan som jag 

har förordat ( I) 1• 

3. godkänna mitt förslag om hur elevplatser skall hestiimmas för 

undervisning enligt samordnade timplaner (2.1 ). 

4. godkänna vad jag för budgetäret 1984/85 har förordat om ramar 

för elevplatser i gymnasieskolan 12.2). 

5. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskiil så 

påkallar - för budge1året 1984/85 medge att 101alramen for elev

platser i gymnasieskolan utökas (2.2). 

6. bemyndiga regeringen att fastställa planeringsramar för elev

platser i gymnasieskolan för budgetiiren 1985/86 och 1986/87 i 

enlighet med vad jag har förordat (2.3 resp. 2.4). 

7. godkänna att sam11iga självs!Udietimmar i årskurs 2 av de tviiiiri

ga teoretiska linjerna och två av fem sjiilvstudietimmar i iirskurs 

3 av de tre- och fyraåriga linjerna tas hort ur timplanerna fr. o. m. 

läsåret 1984/85 (3. I. I). 

8. godkänna vad jag har förordat om tvMirig sllldiegäng i iimnet 

svenska på tvåårig teknisk linje sam! vissa andra tvi\;Jriga linjer 

och specialkurser 13.1.3). 

9 .. godkänna de övriga förändringar av timplanerna för de teoretiska 

linje.rna som framgår av bilaga IV.6, 

10. godkänna att halvklasser, B-form. av konsumlionslinjen får in

rättas på orter som redan läsåret 1983/84 har den linj·~n och på 

orter som tillämpar samordnade timplaner (3.1.4). 

11. godkänna mitt förslag om införande av ett reguljärt syslem med 

ramtimplaner och friare resurstilldelning i årskurs 4 av fyraårig 

teknisk linje {3.2.1). 

12. godkänna att materialteknisk gren och YVS-teknisk gren införs 

såsom reguljära grenar i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje 

fr. o. m. läsåret 1984/85 (3.2.1), 

13. godkänna mitt förslag om att transportteknisk gren i ilrskurs 2 av 

fordonsteknisk linje görs reguljär (3.2.1 ). 

14. godkänna vad.jag har förordat om fortsatt försöksvi:rksamhet 

med estetisk variant av social linje (3.2.2), 

15. godkänna mitt förslag om försöksverksamhet med estetisk-prak

tiska linjer (3.2.3), 

1 Hänvisning görs till avsnitt i föredragandens anförande. 
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16. godkänna mitt förslag om försöksverksamhet med ämnet kultur

kunskap (3.2.3), 

17. godkänna mitt förslag om förlängning av försöksverksamheten 

med ramtimplaner med obligatoriska och valbara timtal (3.2.4), 

18. godkänna mitt förslag om resurser för stödinsatser i svenska i 

årskurs 2 av de yrkesinriktade linjerna (4.1), 

19. besluta att statsbidragen till inbyggd utbildning i gymnasieskolan 

inom områdena vårdyrken och husligt arbete skall upphöra för 

tiden fr. o. m. den I juli 1984 (5), 

20. godkänna mitt förslag om införande av gymnasial lärlingsutbild

ning såsom reguljär utbildningsform (6), 

21. godkänna mitt förslag om statsbidrag till gymnasial lärlingsut

bildning (6), 

22. godkänna de principer för statsbidrag till syo i gymnasieskolan 

som jag har förordat (7), 

23. godkänna mitt förslag om teknikservice (9), 
24. godkänna vad jag har förordat om förutsättningar för lärare med 

kommunalt reglerad anställning vid kommunal musikskola att 

tjänstgöra i s. k. karaktärsämne på musiklinjen i gymnasieskolan 
(9.4), 

25. bemyndiga regeringen att besluta föreskrifter rörande avgifter 

för särskild prövning och fyllnadsprövning inom skolväsendet i 

enlighet med vad jag förordat samt medge att regeringen över

låter åt förvaltningsmyndighet att meddela bestämmelser om 

sådana avgifter (9.8), 

26. till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 3804000000kr., 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om 

27. vårdinriktad kompletteringskurs (3.2.4), 

28. titeln gymnasieingenjör (9.2). 

29. avveckling av vissa specialkurser vid Textilinstitutet Borås 

(9.3). 

B 18. Bidrag till fristående skolor på gymnasial nivå m. m. 

F. n. utgår statsbidrag enligt särskilda förordningar till riksinternatsko

lorna, Bergsskolan i Filipstad, fyras. k. privatskolor, enskild yrkesutbild

ning och två ianthushållsskolor med enskild huvudman. 

Jag ämnar i den proposition om fristående skolor på gymnasial nivå, som 

jag avser föreslå regeringen att under våren 1984 förelägga riksdagen, bl. a. 

ta upp de förslag beträffande bidrag till vissa fristående skolor som fram

lagts av kommitten angående skolor med enskild huvudman i betänkandet 

(SO U 1983: I) Fristående skolor för ej längre skolpliktiga elever. Jag a~ser 
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det lämpligt att i detta sammanhang även behandla skolöverstyrelsens 

förslag i anslagsframställningen för 1984/85 beträffande anslagen Bidrag till 

driften av riksinternatskolor, Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, Bidrag till 

driften av vissa privatskolor och Bidrag till driften av enskild yrkesutbild

ning. Därför bör för fristående skolor på gymnasial nivå tas upp ett prelimi

närt beräknat belopp i statsbudgeten under ett gemensamt anslag. Som jag 

tidigare nämnt bör även bidrag till de två lanthushållsskolorna med enskild 

huvudman beräknas under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till fristå

ende skolor på gymnasial nivå m. m. för budgetåret 1984/85 be

räkna ett förslagsanslag av 70 690 000 kr. 

B 19. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmäst:are m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2310212 

2000000 

I 000000 

Ur anslaget lämnas statsbidrag för lärlingsutbildning enligt Kungl. 

Majt:s bestämmelser den 28 maj 1959 om främjande av lärlingsutbildning 

hos hantverksmästare m. m. (ändrade senast den 28juni och den 23 augusti 

1979). Bestämmelserna har upphävts fr. o. m. den 1 juli 1980 men gäller 

fortfarande i fråga om lärlingsutbildning som har inletts dessförinnan. 

Dessutom lämnas ur anslaget ett bidrag om 44 000 kr. till hantverksdi

strikt och yrkesförbund för kostnader för granskning av utförda gesäll

prov. Bidraget utbetalas till Sveriges Hantverks- och Industriorganisation

-Familjeföretagen samt fördelas av denna organisation mellan hantverksdi

strikten resp. berörda yrkesförbund eller deras organ. 

Skolöverstyrelsen 

I. För budgetåret 1984/85 beräknar skolöverstyrelsen (SÖ) ett medels

behov av 2 milj. kr. under anslaget. om anslaget ej avvecklas enligt SÖ:s 

förslag under p. 2. 

2. Statsbidrag utgår för sådan lärlingsutbildning som har inletts före den 

1 juli 1980. Utbildningstiden växlar mellan två och fyra år. Bidragsbestäm

melserna innehåller inget slutdatum för rekvisition och utbetalning, vilket 

medför att bidragsgivningen kan komma att sträckas ut över obestämd tid. 

F. n. finns ca 2000 oavslutade statsbidragsärenden avseende traditionell 

lärlingsutbildning. Ungefär hälften av dessa avser utbildningar om minst 

tre års längd som SÖ fattat beslut om under budgetåret 1979/80. Det totala 

utestående bidragsbeloppet för hela den återstående bidragsgivningen till 
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den traditionella lärlingsutbildningen uppgår, enligt SÖ:s beräkningar, till 

ca 4,5 milj. kr. 

För att avsluta denna ärendegrupp har SÖ i skrivelse den 15 mars 1983 

föreslagit ändring i bestämmelserna så att statsbidrag inte betalas ut efter 

ett visst datum. Detta förutsätter att SÖ ges rätt att göra förhandsutbetal

ningar av bidragen för den resterande delen av utbildningen resp. åtagan

det gentemot lärlingsombuden. 

Medel för kostnaderna för granskning av utförda gesällprov, vilka beräk

nas till oförändrat 44 000 kr., bör enligt SÖ i fortsättningen utgå ur anslaget 

B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor. 

Föredragandens överväganden 

Under anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor har jag lagt 

fram mina överväganden och förslag rörande den nuvarande försöksverk

samheten med gymnasial lärlingsutbildning. Denna form av lärlingsutbild
ning har ersatt den s. k. traditionella lärlingsutbildningen, till vilken statsbi

drag övergångsvis utgår under detta anslag. I och med utgången av inneva

rande budgetår har fyra år förflutit sedan bestämmelserna för den traditio

nella lärlingsutbildningen upphävdes. Detta är en tillräckligt lång över

gångstid för att de lärlingsutbildningar som har inletts före den I juli 1980 

skall ha hunnit slutföras. 

Jag föreslår mot denna bakgrund att regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som innebär att statsbidrag 

för lärlingsutbildning enligt Kungl. Majt:s bestämmelser den 28 maj 1959 

om främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. inte utbe

talas efter den 30 juni 1985. 

Som en följd av att detta bidrag avvecklas bör inte heller bidrag för 

granskning av utförda gesällprov lämnas för senare budgetår än 1984/85 

och inte heller få utbetalas efter den 30 juni 1985. 

Jag räknar med att avvecklingen av de båda bidragen kommer att medfö

ra en minskad medelsåtgång under avvecklingsåret och jag beräknar det 

totala medelsbehovet under anslaget till I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna mitt förslag om avveckling av statsbidraget till traditio

nell lärlingsutbildning, 

2. godkänna mitt förslag om avveckling av bidraget för granskning 

av utförda gesällprov, 

3. till Främjande av liirlingsutbildning hos lwntl'erksmästare m. m. 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lagsanslag av I 000 000 kr. 
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B 20. Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar 
för ungdom under 18 år m. m. 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

266000000 

257 425000 

Ur anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen (1983: 583) om statsbi

drag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18år. Enligt förordning

en får kommuner statsbidrag för uppföljningsprogram och administration 

(allmänt bidrag). Till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdoms

platser lämnas bidrag till ungdomsplats. Till kommunerna lämnas bidrag 

till utbildningsinslag under ungdomarnas perioder på ungdomsplats. Från 

anslaget bestrids också kostnader för bidrag till kommuner enligt förord

ningen (1983: 584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolung

domar under praktik på arbetsplats. Ur anslaget ersälls även kostnader för 

bidrag till särskilda kommunala ungdomsåtgärder. 

Anslag 

U ppföljningsprogram 
m. m. (allmänt bidrag) 

U ngdomsplatser 
Utbildnings inslag 
Handledarutbildning 
Särskilda kommunala 

ungdomsåtgärder 

Skolöverstyrelsen 

1983/84 

60000000 
158400000 
25000000 
12 600000 

10000000 

266000000 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+ 42563000 of. 
+ 112 365000 of. 
+ 17721000 + 1425000 

of. of. 

of. -10000000 

+172649000 - 8575000 

I. Skolöverstyrelsen ( SÖ) erinrar om att riksdagen i maj 1983 beslöt att 

de i budgetpropositionen 1982/83: 100 beräknade 16000 platserna inte skul

le betraktas som en ram, vilken begränsar utläggningen av ungdoms

platser, utan som en heriikningswund. 

Den brist på statistik som ännu råder får, enligt SÖ, till följd att beräk

ningar av hur många ungdomar som budgetåret 1984/85 kommer att vara i 

behov av åtgärder inom uppföljningsansvaret måste grundas pii ett antal 

antaganden. SÖ antar således att 85 % av 16-åringarna går direkt vidare till 

gymnasieskolan från grundskolans årskurs 9. Detta gäller både för läsåret 

1983/84 och för 1984/85. Av återstående 15 % 16-åringar i årskullen antar 

SÖ att 5 % får arbete eller går till annan utbildning och att 10%, 11460, av 

årskullen 16-åringar kommer att vara i behov av uppföljningsåtgärder. 

Gruppen 17-åringar består enligt SÖ dels av dem som kvarstår i upp

följningsansvaret sedan föregående år, dels av dem som avbryter studier i 

gymnasieskolan och dels av dem som efter avslutad högst tvåårig gymnasi-
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al utbildning ännu inte hunnit fylla 18 år. SÖ beräknar att dessa 17-åringars 

antal är 15890. vilket utgör 13 % av åldersgruppen. 

För budgetåret 1984/85 räknar SÖ med att antalet ungdomar som kan 

behöva uppföljningsåtgärder ökar med 11 350 till sammanlagt 27 350. 

2. För uppfö/jningsprogram beräknar SÖ medel motsvarande 

92 563 000 kr. 

3. Utgångspunkt för beräkningarna av medlen för ungdomsplatser och 

utbildningsinslag har varit en sexmånadersperiod för varje individ. Even

tuella förlängningar eller förnyade placeringar på ungdomsplats inom sam

ma budgetår ingår inte i SÖ:s beräkningar. För budgetåret 1984/85 beräk

nar SÖ för ungdoms platser 270 765 000 kr. och för utbildningsinslag 

42 721 000 kr. 

4. I avvaktan på erfarenheter av hur medlen till särskilda kommunala 

ungdomsåtgiirder har använts och vilka behov som kommer att finnas 

föreslår SÖ oförändrat belopp för budgetåret 1984/85. 

5. Även anslagsposten för handledarutbildning på 12.6milj. kr. föreslås 

oförändrad i avvaktan på närmare erfarenheter. 

6. SÖ framhåller att de lokalt arbetsmarknadsankn11t11a kurserna 

(LA-kurserna) utgör en viktig del i de tvååriga individuella planerna inom 

uppföljningsansvaret. De kan ses som komplement till och i vissa fall som 

ersättning för ungdomsplatser, varför SÖ menar att det antal platser som 

behövs för verksamheten bör få inrättas. 

Föredragandens överväganden 

Som en följd av riksdagsbeslutcn med anledning av förslag i budgetpro

positionen 1983 infördes den I juli 1983 ett nytt system för kommunernas 

uppföljande verksamhet. 266 milj. kr. anvisades som förslagsanslag för 

budgetåret 1983/84. Medlen beräknades med utgångspunkt i att ca 16 000 

16- och 17-åringar skulle behöva uppföljningsinsatser. 

Såsom redovisades i prop. 1983/84: 26 om särskilda sysselsättningsåt

gärder för budgetåret 1983/84 behövs ytterligare 150 milj. kr. till kommu

nernas uppföljningsåtgärder under budgetåret 1983/84, vilket innebär att 

ytterligare nästan 9000 ungdomar kan sysselsättas i uppföljningsåtgärder 

under innevarande budgetår. Sammanlagt har således för innevarande 

budgetår 416 milj. kr. beräknats för insatser för ca 25 000 16- och 17-åring

ar, vilket motsvarar ca 10% av åldersgruppen. 

För nästa budgetår har skolöverstyrelsen (SÖ) uppskattat att inalles 

27350 16- och 17-åringar, vilket utgör ca 12 % av åldersgruppen, kommer 

att befinna sig i det kommunala uppföljningsansvaret. 

Jag har tidigare i inledningen och vid min anmälan av anslaget 8 17. 

Bidrag till driften av gymnasieskolor redovisat mina överväganden och 

ställningstaganden rörande bl. a. dimensionering av gymnasieskolan samt 

prioritering av sökande under 18 år vid intagning i gymnasieskolan. Be-
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träffande budgetåret 1984/85 har jag anfört att jag utgår från att intagnings

nämnderna inom ramen för reglerna om fri kvot beaktar dessa ungdomars 

situation. Jag har också berört det starka sambandet mellan åtgärderna 

inom uppföljningsansvaret och gymnasieskolans dimensionering. Jag räk

nar sammanfattningsvis med att färre ungdomar kommer att behöva upp

följningsåtgärder och att ett större antal ungdomar under 18 iir tas in i 

gymnasieskolan 1984/85 än innevarande budgetår. 

Jag räknar mot denna bakgrund med att 16000 ungdomar kommer att 

behöva uppföljningsinsatser i form av uppföljningsprogram och ungdoms

plats med utbildningsinslag under sex månader budgetåret 1984/85. Detta 

antal bör betraktas som en beräkningsgrund som inte är maximerad utan är 

knuten till behovet. Om det trots allt visar sig att fler ungdomar behöver 

uppföljningsinsatser, måste regeringen få anvisa SÖ medel för bidrag som 

motsvarar det faktiska behovet. 

För uppföljningsprogram m. m. beräknar jag 60 milj.kr. 

För ungdomsplatser beräknar jag 158,4 milj. kr. och för uthildningsin

s/ag 26,5 milj. kr. 

För lzand/edaruthildning bör anvisas 12.6milj. kr. 

Jag har inte beräknat medel för särskilda kommunala ungdomsåtgärder 

för nästa budgetår då syftet med detta bidrag var att under innevarande 

budgetår stimulera igångsättningen av projekt som var inriktade mot ar

betslös ungdom och ungdomar med särskilda behov. Regeringen bör före

slå riksdagen att besluta att bidraget till särskilda kommunala ungdomsåt

gärder skall upphöra för tiden fr. o. m. den I juli 1984. 

Vad avser SÖ:s förslag om lokalt arbetsmarknadsanknutna special

kurser (LA-kurser) och sambandet med dimensioneringen av gymnasie

skolans s. k. lilla ram har jag behandlat denna fråga i det föregående vid 

min anmälan av anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor. I detta 

sammanhang vill jag emellertid påpeka att LA-kurserna har kommit att 

spela en viktig roll i samband med uppföljningen. Det är min avsikt att 

föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att kartlägga och redovisa e1farenheter

na av verksamheten med LA-kurser. 

Budgetåret 1982/83 fördes verksamheten med ungdomsplatser över från 

arbetsmarknadsmyndighetcrnas ansvarsområde till skolan. Därmed hade 

skolan fått överta det totala ansvaret för uppföljning av och åtgärder för 

ungdomar under 18 år, vilket också kom till uttryck i en skollagsändring. 

Mot denna bakgrund och med tanke på att målet för uppföljningsverksam

heten är att leda till antingen utbildning eller arbete förutsatte jag i 1983 års 

budgetproposition att de ungdomar, som efter grundskolan väljer att söka 

arbete. även framdeles skulle få den hjälp och det stöd de behöver av 

arbetsmarknadsmyndigheterna. Det ankommer på SÖ och arbetsmark

nadsstyrelsen att i samarbete och efter samråd med kommunförbunden 

och parterna på arbetsmarknaden utarbeta riktlinjer för ansvars- och ar

betsfördelningen mellan de två myndigheterna bl. a. med avseende på 
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skolans uppföljningsansvar och i samband med att ansvaret vid 18-årsgrän

sen övergår till arbetsmarknadsmyndigheterna. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta att bidraget till särskilda kommunala ungdomsåtgärder 

skall upphöra fr. o. m. den I juli 1984, 

2. till Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar 

för ungdom under 18 år m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 257 425 000 kr. 
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Investerings bidrag 

B 21. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

141005046 

43 700000 

I 000 

Ur anslaget ersätts kostnader för statsbidrag till byggnadsarbeten m. m. 

avseende tid före den I juli 1982. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsens (SÖ) anslagsframställning innebär i huvudsak föl

jande: 

I. Anslaget bör för budgetåret 1984/85 föras upp med I 000 kr. 
2. SÖ föreslår att kommuner och landstingskommuner som har fått 

statsbidrag till skollokaler, lärarbostäder och elevhem och som säljer så

dana lokaler eller upphör att använda dem för avsett ändamål ;;kall gene

rellt befrias från skyldighet att betala tillbaka bidrag. Enligt gällande be

stämmelser avgör i sådana fall SÖ i vad mån statsbidraget skall återbetalas. 

När en skollokal, en lärarbostad eller ett elevhem inte längre används för 

sitt ändamål på grund av minskad skolorganisation medger SÖ enligt 

praxis generell befrielse från återbetalningsskyldighet. Avskrivningstiden 

är numera 30 år. De sista skolbyggnadsbidragen beviljades under budget

året 1981/82. Återbetalningsärenden blir således aktuella fram till år 2012. 

Enligt SÖ:s bedömning blir de sammantagna handläggningskostnaderna 

för framtida återbetalningsärenden oproportionerligt stora. 

Föredragandens överväganden 

Beslut har fattats att avveckla statsbidraget till investeringar i skolbygg

nader (prop. 1979/80: 90 bil. 3, FiU 25. rskr287). I 1983 års budgetproposi

tion (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s.361) beräknade jag därför att det vid 

utgången av budgetåret 1983/84 inte längre skulle föreligga något medels

behov under anslaget. 

På grund av förseningar i byggverksamhcten förordar jag att I 000 kr. 

förs upp på anslaget för budgetåret 1984/85 (I). 

Jag kan av statsfinansiella skäl inte tillstyrka skolöverstyrelsens (SÖ) 

förslag att kommuner och landstingskommuner, som har fått statsbidrag 

till kostnader för investeringar i skollokaler, lärarbostäder och elevhem 
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skall befrias från återbetalningsskyldighet om lokalerna säljs eller inte 

längre används för avsett ändamål (2). 

Jag hemställer att regeringen förc:slår riksdagen 

att till Bidrag till byggnadsarbeten inom sko/väsendet m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I OOOkr. 

B 22. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

223080966 

144000000 

165100000 

Ur anslaget utgår statsbidrag till undervisningsmateriel för karaktärsäm

nena på studievägar inom det tekniskt-industriella och det tekniskt-natur

vetenskapliga områdc:t i gymnasic:skolan. Bestämmelser om bidrag finns i 

förordningen (1982: 589) om statsbidrag till förnyelse av undcrvisningsma

teriel i gymnasieskolan (omtryckt 1983: 609) och förordningen ( 1982: 591) 

om särskilt statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervis

ningsmatcriel i gymnasieskolan (ändrad 1983: 6 IO). Särskilda föreskrifter 

gäller i fråga om statsbidrag till kostnader för utrustning för dator- och 

mikrodatorteknik och viss utrustning för fyraårig teknisk linje. 

Efter beslut av regeringen i varje enskilt fall kan ur anslaget också 

anvisas medel för särskilt \.•c:rksamhetsstöd for vissa lågfrekventa utbild

ningar i gymnasieskolan. 

Vidare utgår ur anslaget statsbidrag c:nligt förordningen (1982: 462) om 

statsbidrag till hörselteknisk utrustning i grundskolan och gymnasic:skolan. 

Från anslaget bekostas dessutom bl. a. statsbidrag till anskaffande av 

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda yr

kc:sskolor enligt förordningen ( 1971: 342 l om enskilda yrkesskolor (ändrad 

senas"i 1982: 757) samt statsbidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1980: 213) 

om statsbidrag till kostnader för maskinc:r m. m. vid vissa lanthushållssko

lor. 

Skolö\·erstyrelsen 

\. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att ett nytt statsbidrag för anskaff

ning och förnyelse av undervisningsmateriel införs inom gymnasieskolan. 

Det nya bidragssystemet föreslås inrymma flertalet nu existerande in

vesteringsbidrag inom gymnasieskolan vilka sammanförs till ett gemen

samt system med uppdelning p~t startbidrag. komplettc:ringsbidrag och 

förnyelsebidrag. 

Bidragsberäkningen föreslås bli schabloniserad och utbetalningsruti

nerna förenklas. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 158 

Startbidrag skall utgå i samband med att en studieväg nyinrättas i 

kommunen eller i samband med att kommunens gymnasieskolorganisation 

utökas på nu redan inrättad studieväg. 

Kompletteringshidrag skall utgå till inköp av kompletterand1~ undervis

ningsmateriel och annan utrustning i samband med av staten initierade 

förändringar i undervisningen enligt särskilda föreskrifter. 

Förnyelsebidrag är ett årligt bidrag till förnyelse av undervisningsmate

riel enligt befintlig konstruktion. 

För start- och kompletteringsbidrag beräknar SÖ ett medelsbehov av ca 

183 milj. kr. och för förnyelsebidrag 72 milj. kr. 

2. SÖ beräknar inom ramen för det nya systemet en förstärkning av 

statsbidraget till nyanskaffning för dator- och mikrodatorteknik i gymna

sieskolan med 5 milj. kr. 

3. För särskilt verksamhetsstöd för vissa tågfrekventa utbildningar i 

gymnasieskolan beräknar SÖ ett medelsbehov om 2.5 milj. kr. 

4. Det totala medelsbehovet under anslaget beräknar SÖ till 

258 245 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Formerna för statens medverkan vid finansieringen av investeringar i 

undervisningsmateriel för gymnasieskolan har förändrats på flera väsent

liga punkter de senaste budgetåren. 

Sedan den I juli 1982 utgår bidrag till inköp eller förhyrning av första 

11ppsiitt11i11ge11 stadigvarande underl'isningsmateriel enbart för utbildning

ar inom de tekniskt-industriella och tekniskt-naturvetenskapliga områdena 

i gymnasieskolan. Bidragsgivningen har dock utökats inom dessa områden 

bl. a. genom att ettji>rnyelscbidrag till kostnader för föråldrad och försliten 

utrustning har tillkommit. Riksdagen har beslutat att länsskolnämnderna 

fr. o. m. den I juli 1983 skall fatta beslut om förnyelsebidraget och om 

huvuddelen av bidragen till första uppsättningen stadigvarande undervis

ningsmateriel. 

Riksdagen har därutöver under de senaste åren fattat beslut om särskilda 

stimulanshidrag för varje nytillkommen elevplats på de investeringskrä

vande utbildningarna inom industri- och hantverksområdet. Riksdagen har 

vidare bemyndigat regeringen att besluta om särskilt verksamhetsstöd för 

vissa tågfrekventa utbildningar. 

Jag vill inledningsvis ge till känna min allmänna syn på investeringsan

slaget till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan som jag anser fått 

större betydelse och en mer strategisk roll genom den snabba tekniska 

utvecklingstakten i samhället. Denna betydelse har visat sig under de 

senaste åren. när staten bl. a. genom att öka bidragsgivningcn till undcrvis

ningsmateriel har kunnat bidra till en kraftig utbyggnad av den yrkesinrik

tade utbildningen såväl på linjer som i högre specialkurser. 
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Svenskt näringsliv präglas av produktion, som kräver högt teknologiskt 

kunnande och väl utbildad arbetskraft. I framtiden torde detta komma att 

gälla i än högre grad. Utbildningsväsendet, och inte minst gymnasieskolan. 

måste i detta avseende följa med samhällsutvecklingen. Genomgående 

gäller för utbildningar inom de högteknologiska områdena att de fordrar 

betydande investeringar i undervisningsmateriel. Särskilt gäller detta da

torutrustning samt mikroelektronisk utrustning. Exempelvis genomgår den 

fyraåriga tekniska linjen med statligt stöd en betydande upprustning i fråga 

om materielkomplettering inom elektronikområdet. Elfackets centrala yr

kesnämnd har i en skrivelse till regeringen den 21 september 1983 påtalat 

vissa brister i nuvarande statsbidragshantering och betonat vikten av att 

systemet förändras så att bl. a. införandet av ny teknik i de el-tekniska 

utbildningarna påskyndas. 

Utrustningsanslagets strategiska betydelse för en effektivisering och 

modernisering av den gymnasiala utbildningen måste nu lyftas fram. 

Jag presenterar i det följande förslag till ett nytt och mera samordnat 
system för bidragsgivningen att tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1984. Nuvaran

de system för statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervis

ningsmateriel bör samtidigt avskaffas. 

I likhet med vad SÖ föreslagit bör inom det nya bidragssystemet inrym

mas flertalet nu existerande investeringsbidrag inom gymnasieskolan. Des

sa förs samman till ett enhetligare system uppdelat i startbidrag, komplet

teringsbidrag och förnyelsebidrag. För de två förstnämnda anslagspunk

terna ställs maximerade belopp till den statliga skoladministrationens dis

position. 

Fr. o. m. den I juli 1984 bör sålunda statsbidrag vid nyetablering och 

utökad organisation lämnas i form av starthidrag till ett i förhållande till 

nuläget begränsat antal studievägar. Statsbidrag bör utgå även i form av ett 

schabloniserat kompletteringsbidrag i de fall förändringar i tim- och kurs

planer för en bidragsberättigad studieväg får konsekvenser i form av behov 

av ny utrustning, detta för att garantera att utbildningarnas kvalitet i fråga 

om anpassning till ny teknik inte går förlorad. 

Nuvarande system för förnyelsebidrag förutsätts däremot inom det nya 

systemets ram ha kvar oförändrad konstruktion. 

Det nya bidragssystemet skall förstärka möjligheterna för riksdag och 

regering att inrikta utbyggnaden av den gymnasiala utbildningen mot prio

riterade områden. 
Genom den nya bidragskonstruktionen riktas intresset mot behovet av 

att modernisera många utbildningar med hänsyn till teknisk utveckling, 

vilket medför att det föreslagna kompletteringsbidraget får en central roll. 

Det nya systemet bör bättre än det nuvarande vara anpassat till att 

besluten om gymnasieskolans årliga organisation numera i stor utsträck

ning fattas regionalt genom att bidragsgivningen direkt samordnas med 

besluten om den årliga organisationen. Samordningen av organisationsbe

sluten och beslut om bidrag till utrustningsanskaffning bör kunna leda till 

att huvudmännen lättare kan starta den utbildning som blir beslutad. 
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Staten bör följa upp bidragsgivningen genom länsskolnämnderna. Dessa 

skall följa den kommunala anskaffningen av den utrustning som föreskri

vits och att de åtgärder i övrigt vidtagits som innefattas i bidragsgivningen. 

Genom det nya bidragssystemet kan således statens kostnadskontroll bli 

bättre. anslagsberäkningen säkrare och de nuvarande anslagsöverskridan

dena undvikas. SÖ bör årligen på grundval av besluten om preliminär 

organisation för gymnasieskolan inhämta uppgifter hos länsskolnämnderna 

om beräknad medelsåtgång och presentera denna i sin anslagsframställ

ning. Viss osäkerhet kommer dock alltid att kvarstå genom att de årliga 

förändringarna i gymnasieskolorganisationen är svåra att i detalj förutse. 

Det bör ankomma på regeringen, eller myndighet som regeringen be

stämmer, att utforma den tekniska konstruktionen och utfärda de närmare 

bestämmelser som erfordras för ett sådant samordnat bidrag till undervis

ningsmateriel i gymnasieskolan. 

De av SÖ fastställda utrustningslistorna för olika studievägar har såväl 

pedagogiska som statsbidragstekniska funktioner. Förutom syftet att ga

rantera viss kvalitet i undervisningen utgör listorna även bidragsunderlag 

för statsbidraget till första uppsättningen stadigvarande undervisningsma

teriel. som lämnas med 50, 75 eller 100% beroende på studieväg. Någon 

prisuppräkning har inte skett under de senaste åren. Många utrustningslis
tor upptar fortfarande utrustningar till 1970-talspriser. SÖ har sedan år 

1980 befogenhet att efter samråd med Svenska kommunförbundet fas1stäl

la och revidera utrustningslistor och i samband härmed räkna upp priset. 

SÖ har dock enligt vad jag erfarit hittills endast i undantagsfall räknat upp 

priserna i fråga om utrustningslistor som inte samtidigt reviderats i större 

grad. 

Jag finner det orealistiskt att inte ta hänsyn till behovet av viss uppräk

ning av bidragsunderlagen i samband med en omläggning av bidragssyste

met. Jag räknar dock som jag tidigare redovisat med en viss minskning av 

antalet bidragsberättigade studievägar. 

Riksdagen har under de senaste åren i olika omgångar beslutat om 

stimulansbidrag till kommunerna för nytillkommande elevplats1~r på inve

steringskrävande utbildningar inom industri och hantverk. Som jag tidigare 

redovisat under anslaget B 17. Bidrag till driften av gymnasieskolor bör 

stimulansbidrag i nuvarande form i princip inte lämnas i fortsättningen. Jag 

har för budgetåret 1984/85 i stället beräknat att 15 520 000 kr. av dessa 

medel får ingå i det föreslagna nya samordnade bidraget till undcrvisnings

materiel i gymnasieskolan. 

Jag beräknar ett medelsbehov för startbidrag och kompletteringsbidrag 

om 81 milj. kr. (I). 

Jag övergår nu till frågan om förnyelse av unden·isningsmateriel i gym

nasieskolan. 

Fr. o. m. budgetåret 1983/84 utgår ett differentierat bidrag till förnyelse 

av undervisningsmateriel. 
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Jag anser att användningen av bidraget liksom hittills bör kunna avgöras 

lokalt. Bidragsgivningen har hittills endast inkluderat studievägar inom det 

tekniskt-industriella området och det tekniskt-naturvetenskapliga områ

det. Från budgetåret 1984/85 bör den även omfatta studievägar inom det 

ekonomiskt-merkantila området. 

Medel för statsbidrag till förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasie

skolan beräknar jag oförändrat till 72 milj. kr. budgetåret 1984/85 (I). 

Med utgångspunkt i det tcknikupphandlingsprojekt för datorn i skolan 

(TUDISJ som styrelsen för teknisk utveckling (STUl bedrivit på regering

ens uppdrag har under budgetåren 1981/82, 1982/83 och 1983/84 anvisats 

särskilda medel för statsbidrag till nyanskaffning av utrustning för dator

och mikrodatorteknik i gymnasieskolan. Totalt har 12 milj. kr. anslagits för 

detta ändamål. STU har fördelat medlen. 

Jag har i det föregående, översiktligt redovisat bakgrunden till mina 

förslag om dataundervisning i gymnasieskolan. 

Jag har mot denna bakgrund beräknat medel för budgetåret 1984/85 i 

syfte att stimulera datautbildningen i gymnasieskolan. Vidare har jag be

räknat medel för statsbidrag till komplettering av utrustning för fyraårig 

teknisk linje i gymnasieskolan främst vad gäller elektronikområdet inom 

maskinteknisk gren. Enligt min mening bör i likhet med innevarande 

budgetår särskilda bestämmelser utfärdas beträffande statsbidrag för dessa 

ändamål. för vilka jag beräknar ett totalt medelsbehov om 9,6milj. kr. 

budgetåret 1984/85. Det bör ankomma på regeringen att utforma dessa 

bestämmelser. Jag har i denna fråga samrått med chefen för industridepar

tementet (2). 

Jag har under detta anslag inte beräknat medel för undervisningsmatericl 

till enskilda yrkesskolor och lanthushållsskolor. Jag avser att återkomma i 

denna fråga under våren 1984 i samband med min anmälan av särskild 

proposition om fristående skolor på gymnasial nivå. 

Riksdagen har med anledning av förslag i prop. 1982/83: 174 om vissa 

ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. beslutat att landstingskom

munerna den I juli 1984 skall ta över ansvaret för tillhandahållande av 

tekniska hjälpmedel för handikappade elever i bl. a. grundskolan och gym

nasieskolan (SIU 26, rskr 367). Med anledning härav förordar jag att det 

bidrag som f. n. utgår till hörselteknisk utrustning i grundskolan och gym

nasieskolan, upphör för tiden fr. o. m. den I juli 1984. I denna fråga har jag 

samrått med statsrådet Göransson. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag 2,5 milj. kr. för siirskilt 1·erksam

hetsstöd för vissa lågfrckventa utbildningar i gymnasieskolan. I likhet med 

vad som gäller för innevarande budgetår bör det ankomma på regeringen 

att få besluta om särskilt verksamhetsstöd (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna mitt förslag om statsbidrag till startbidrag och· kom

pletteringsbidrag för undervisningsmateriel i gymnasieskolan, 

11 Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till förnyelse av 

undervisningsmateriel i gymnasieskolan. 

3. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till datoranskaff

ning för gymnasieskolan. 

4. godkänna vad jag förordat om statsbidraget till kommuner och 

landstingskommuner för hörselteknisk utrustning i grundskolan 

och gymnasieskolan, 

5. till Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag om 165100000 kr. 
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C. VUXENUTBILDNING 

C I. Sveriges Utbildningsradio aktiebolag 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

122497400 

121300000 

120281000 

Reservation 34492300 

Från anslaget bt:kostas utgifter för den verksamhet med produktion och 

sändning av utbildningsprogram m. m. för radio och television som sedan 

den I januari 1978 ha11dhas av Sveriges Utbildningsradio aktiebolag (UR). 

Riktlinjerna för UR:s verksamhet fastställdes av riksdagen i samband 

med att företaget bildades (prop. 1975176: 110, UbU 1976/77: 8, rskr 

1976177: 46) och innebär bl. a. att UR har till uppgift att producera ljud- och 

bildprogram för i första hand etersändning. Programmen bör i första hand 

inriktas mot områden och grupper som lidt:r brist på läromt:del. Förskolan 

och vuxenutbildningen bör därvid prioriteras. 

Sveriges Radio AB (SRJ har till regeringen inlämnat anslagsframställning 

för koncernens samlade verksamhet. Denna framställning redovisas under 

avsnittet Mas.rn1eJier 111. 111. Den del av anslagsframställningen som berör 

UR redovisas i det följande. 

Sveriges Radio 

SR anför att de hittills gjorda besparingarna vid UR har lett till neddrag

ning av verksamheten. Således har programutbudet för gymnasieskolan 

begränsats till att omfatta främmande språk och teaterproduktionen för 

skol-TV har upphört. Även andra åtgärder som innebär försiimring av 

programverksamheten har måst vidtas. 

SR förordar att UR får ett anslag för driftverksamheten med 91. I milj. 

kr.. en ökning med 1.8 milj. kr. Det innebär att UR skulle kunna återställa 

nedlagda verksamheter inom gymnasieskolverksamheten (0.8 milj. kr.), 

utveckla distansundervisningen på högskoleområdet (0.5 milj. kr.). utöka 

hemspråksundervisningen och säkerställa ett text-TV-utbud (0,3 milj. kr.) 

samt utveckla den regionala verksamheten (0.2 milj. kr.). 

Rationaliseringskravet om 2 % innebiir att driftmedlen minskas med 1,8 

milj. kr. 

För investeringar begär SR ett anslag om 3 milj. kr. 

Televerket beräknar kostnaderna för distribution av programmen till 

22,4 milj. kr. i 1984/85 års kostnadsnivå. 

Riillel.H': S. 164. rad IO i stycket som börjar med För UR St{ir: 7 milj. Rättat till: 8 
milj. 
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I. Programverksamhet 
I a. Besparing 
2. Investeringar 
3. Distribution 
4. Kompensation för 

prisutveckling 

1983/84 

86100000 1 

2000000 
20200000 

13 000000 

121300000 

Beräknad ändring 1984/85 

SR Före-
Televerket draganden 

+6814000~ +3173000 
-1858000 (-1822000) 
+I 000000 of. 
+2 200000 + 808000 

of. -5000000 

+8156000 -1019000 

1 Genomsnittligt prisläge budgetåret 1981/82. . .. 
~Varav 5014000 kr. avser priskompensation för budgetåret 1982/83 01;h 1800000 
kr. nya ändamål. 

Föredragandens överväganden 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. har 

regeringen lagt fram förslag rörande utgiftsbegränsningar inom Sveriges 

Radio-koncernens (SR) verksamhetsområde. 

Förslaget berör inte medelstilldelningen till verksamheten inom UR 

under budgetåret 1984/85 på annat sätt än att återstående del (24,2 milj. kr.) 
av engånganvisningen om 35 milj. kr. för utrustning av nya lokaler för bl. a. 

radio- och TV-produktion föreslås bli innehållen. Några ytterligare inves

teringar för UR:s egen produktion bör således inte göras med stöd av den 

för budgetåret 1982/83 beviljade engångsanvisningen. Riksdagen har ( KrU 

1983/84: 8, rskr 1983/84: 90) beslutat i enlighet med propositionen i denna 

del. 

För UR, liksom för övriga företag inom SR-koncernen, beräknas kom

pensation för kostnadsutvecklingen enligt en kombinerad pris- och lönein

dex. Kostnadsökningar till följd av 1982 års devalvering skall därefter 

frånräknas denna kompensation. Under budgetåret 1982/83 uppgår kom

pensationen för prisutvecklingen till 3173 000 kr. Detta belopp bör tillföras 

anslagsposten programverksamhet, som i budgeten för nästa budgetår bör 

beräknas i 1983/84 års prisläge. UR bör få kompensation för prisutveck

lingen under budgetåren 1983/84 och 1984/85 från anslagsposten 4 Kom

pensation för kostnadsökningar. Med hänsyn till den ingåend,~ reserva

tionen beräknar jag denna an slagspost till 8 milj. kr. för budgetån~t 1984/85. 

I prop. 1983/84: 40 har regeringen föreslagit att den kompensation till SR 

som är knuten till prisutvecklingen skall begränsas. Priskompc:nsationen 

bör utgå enligt den faktiska kostnadsökningen, dock högst till 4%. Däref

ter skall ingen ytterligare kompensation för eventuella prisstegringar utgå 

under resten av kalenderåret. Jag föreslår att motsvarande regler skall 

gälla för UR under kalenderåret 1984 vid beräkning av den kompensation 

som är knuten till prisutvecklingen. 

SR framför flera förslag till reformer inom UR:s verksamhetsområde. 

Jag är emellertid inte beredd att biträda något av dessa förslag. 
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Vid mina beräkningar för budgetåret 1984/85 har jag utgått från att UR 

genom rationaliseringar skall åstadkomma en besparing motsvarande 2 % 

av medlen till programverksa~het eller 1822000 kr. 

För distributionen räknar jag i likhet med SR enbart med prisomräkning 

av de medel som utgår för nuvarande sändningsvolym. För löpande inves

teringar beräknar jag emellertid ett oförändrat belopp om 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att beräkna kompensation för kostnadsök

ningar på det sätt som jag har förordat, 

2. till Sveriges Radio AB för verksamheten vid Sveriges Utbild

ningsradio AB för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsan

slag av 120 281 000 kr. 

C 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12492427 
12 325000 

13052000 

Som ett komplement till den kommunala vuxenutbildningen (komvux) 

finns riksrekryterande statliga skolor för vuxna (SSV) i Norrköping och 

Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läroplanen för kommunal vux

enutbildning (Lvux 82). På försök bedrivs sedan vårterminen 1977 viss 

yrkesinriktad utbildning. 

Bestämmelser om den statliga riksrekryterande vuxenutbildningen har 

meddelats i förordningen (1971: 424) om kommunal och statlig vuxenut

bildning (omtryckt 1983:511). I enlighet med beslut av 1967 års riksdag 

(prop. 1967:85. SU 1967: 117. rskr 1967:277) anordnas vid skolan i Norr

köping även enbart brevundervisning. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

L.ärarpersonal 39,5 of. of. 
Ovrig personal 23.5 of. of. 

63,0 of. of. 

Anslag 

Förvaltningskostnader 11854700 +595 300 +600100 
Lokalkostnader 450000 + 50000 + 50000 
Organisatoriska stödåtgärder 
m. m. för handikappade elever 20300 + 9700 + 13700 
Utveckling av verksamheten vid 
de statliga skolorna för vuxna + 63000 + 63000 

12325000 +718000 +726800 
Avrundat +727000 
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Skolöverstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 655 000 kr. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar budgetåret 1983/84 antalet elever 

och kursdeltagare i den varvade undervisningen till ca 6900 resp. ca 

21500. 

I den rena brevundervisningen vid skolan i Norrköping har antalet 

deltagare minskat. Denna minskning beräknas fortsätta och antalet elever 

budgetåret I 983/84 uppgå till ca I 3 000 motsvarande ca 20 000 kursdeltaga

re, där varje elev beräknas läsa i genomsnitt 1,5 kurs. 

3. SÖ föreslår uppräkning av medlen för tekniska stödåtgärd1:r för han

dikappade deltagare med 9700 kr. på grund av den ökade satsningen på 

kurser för dessa grupper. 

4. Den besparing som enligt budgetdirektiven skulle redovisas på detta 

anslag (- 260000 kr.) måste helt få belasta anslaget C3. Statliga skolorför 

vuxna: Undervisningsmaterial m. m. 

5. Det nya systemet för resurser till lokal skolutveckling om.fattar inte 

statlig vuxenutbildning. Under detta anslag bör därför enligt SÖ:s mening 

beräknas medel för lokal skolutveckling med 63 000 kr. för att tillgodose 

skolornas behov av eget utvecklingsarbete och personalutbildning. Bidra
get bör beräknas på samma procentuella andel av lärarlönebidraget som 

för kommunal vuxenutbildning, dvs. 1,6%. 

SÖ hemställer 

att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader anvisas ett för

slagsanslag av 13043000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag räknat med en något högre 

prisomräkning än vad skolöverstyrelsen (SÖJ har gjort. Jag har vidare 

utgått från huvudförslaget. Besparingen bör dock inte belasta detta anslag 

utan anslaget C 3. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m. 

Vid min medelsberäkning har jag även för budgetåret 1984/85 utgått från 

oförändrad organisation i förhållande till budgetåret I 980/81 vad gäller den 

varvade undervisningen. 

Som jag närmare kommer att beröra under anslaget C 4. Bidrag till 

kommunal utbildning för vuxna tar landstingskommunerna fr. o. m. den I 

juli I 984 över ansvaret för att tekniska hjälpmedel tillhandahålls handikap

pade elever. Därför skall medel för detta ändamål för handikappade elever 

i statens skolor för vuxna inte längre anvisas på detta anslag. 

Jag föreslår en uppräkning av medel till organisatoriska stödåtgärder 

m. m. för handikappade elever med 13 700 kr., varav 12500 kr. finansieras 

genom överföring från anslaget C 3. Statliga skolor för vuxna: U ndervis

ningsmaterial m. m. 
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I överensstämmelse med SÖ:s förslag har jag beräknat medel för utveck

ling av verksamheten vid de statliga skolorna för vuxna enligt de närmare 

bestämmelser som regeringen utfärdar. Jag beräknar behovet av medel till 

63 000 kr., vilket finansieras genom överföring från anslaget C 3. Statliga 

skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Uthildningskostnader för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 13052000 kr. 

C 3. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5172631 

5069000 

4896000 

Reservation 471672 

Ur anslaget betalas material för självstudier och kostnader i samband 

med granskning av kursdeltagarnas svarslösningar samt böcker och utrust

ningskomplettering m. m. vid de statliga vuxenskolorna och vid viss för

längd undervisning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan enligt be

stämmelserna i ämbetsskrivelse till skolöverstyrelsen den 30 juni 1972. 

Anslaget tillgodoförs inkomster från avgifter enligt förordningen den 24 

juni 1982 om avgifter för undervisningsmaterial i statlig vuxenutbildning 

(ändrad den 19 maj 1983). 

Skolöverstyrelsen 

Statens skolor för vuxna får fr. o. m. budgetåret 1982/83 ta ut en avgift av 

eleverna för undervisnings- resp. studiematerial i både varvad undervis

ning och brevundervisning. Erfarenhet från detta saknas, varför skolöver

styrelsen (SÖJ för budgetåret 1984/85 endast föreslår prisomräkning. 

Enligt SÖ:s förslag beräknas besparingsalternativen för Statliga skolor 

för vuxna: Utbildningskostnader resp. Undervisningsmaterial m. m. till 

260 000 + 143 200 = 403 200 kr. 

SÖ hemställer 

att till Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m. m. anvisas ett 

reservationsanslag om 5 070 600 kr. 

Föredragandens överväganden 

Genom riksdagens beslut (prop. 1981/82: 100, UbU 1981/82: 21. rskr 

1981/82: 257) får skolorna fr. o. m. den I juli 1982 ta ut en avgift av eleverna 

för undervisningsmaterial som dessa genom skolans försorg skaffar för 
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eget bruk. Inkomsten av avgifterna beräknas under innevarande budgetår 

uppgå till ca 1.5 milj. kr .. vilket belopp utgör drygt 31 % av anslaget. Detta 

innebär i sin tur att eleverna själva svarar för nära en fjärdedel av de totala 

kostnaderna för undervisningsmaterial m. m. 

Jag föreslår att anslaget för budgetåret 1984/85 prisomräknas med 

303 400 kr. Jag har vidare utgått från huvudförslaget och räknar dessutom 

med att en besparing enligt huvudförslaget för anslaget Statliga skolor för 

vuxna: Utbildningskostnader, skall tas ut under detta anslag. Sammanta

get innebär detta en besparing av 400 500 kr. Denna besparing bör göras 

genom att elevernas avgifter för undervisningsmaterial m. m. höjs. 

Mitt förslag innebär att elevavgifterna kommer att öka till drygt en 

tredjedel av de totala kostnaderna för undervisningsmaterial m. m. 

Som jag har anfört under anslaget C 2. Statliga skolor för vuxna: Utbild

ningskostnader bör de där redovisade kostnaderna om 12 500 kr. till orga

nisatoriska stödåtgärder m. m. för handikappade elever och 63 000 kr. till 

utveckling av verksamheten vid de statliga skolorna för vuxna linansieras 

genom överföring från förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Underl'isningsmaterial m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 4896000kr. 

C 4. Bidrag till kommunal utbildning för vuxna 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

730612675 

722 149000 

744600000 
1 Anslagets tidigare namn Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fristående kurser 

(grundskolkurser och gymnasieskolkurser) som motsvarar utbildningen på 

grundskolans högstadium (i ämnet engelska grundskolans samtliga stadier) 

och utbildningen i gymnasieskolan. Dessutom finns särskild yrkesinriktad 

utbildning, som saknar motsvarighet i gymnasieskolan. Dessa kurser räk

nas som gymnasieskolkurser inom komvux. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1980/81: 203, UbU 1981/82: 1, rskr 

1981/82:46 och prop. 1982/83:2, UbU 1982/83:2. rskr 1982/83:61) gäller 

fr. o. m läsåret 1982/83 en särskild läroplan för komvux (Lvux 82). 

Statsbidrag till komvux utgår enligt förordningen ( 1971: 424) om kommu

nal och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1983: 511). 

Enligt förordningen ( 1981: 449) om minskning av vissa statsbidrag till 

kommunal utbildning (ändrad senast 1983: 417) skall bl. a. nämnda statsbi

drag till komvux minskas med 2 % av det belopp som annars skulle ha 

utgetts. I fråga om landstingskommunal vårdutbildning görs en minskning 

med 20%. 
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Från anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1976/77: 100 bil. 

12, UbU 1976/77: 19, rskr 1976/77: 176) också kostnaderna för grundutbild

ning för vuxna (grundvux). Utbildningen är avsedd för vuxna som saknar 

grundläggande kunskaper i läsning, skrivning eller matematik. Varje kom

mun skall sörja för att grundvux anordnas i kommunen för den som 

behöver den. 

Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen (1977: 537) om grund

utbildning för vuxna (ändrad senast 1983: 287). 

Vidare bestrids från anslaget kostnader för bidrag 3 och 4 enligt förord

ningen ( 1982: 608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m. (omtryckt 

1983: 416, ändrad 1983: 686). 

Ur anslaget utgår också statsbidrag för särskilda behov inom komvux 

och grundvux enligt en särskild förordning (SÖ-FS 1981: 149). 

Riksdagen beslutar vilket antal undervisningstimmar som får disponeras 

för komvux och grundvux i riket. 

Skolöverstyrelsen 

Antalet kursdeltagare (kd) och undervisningstimmar (utr) i kommun a 1 

vuxen ut bi 1 d ni n g (komvux) framgår av följande sammanställning. 

Grund- Gymnasieskolkurser Summa 
skol-
kurser Allmänna Yrkes-

ämnen inriktade 
ämnen 

1981/82 Kd 91900 161100 65 000 1 3180001 

Utr 868226 1115401 771717 1 2 755 344 1 

1982/83 Kd 87697 157 756 66173 311626 1 

Utr 869914 984678 757 505 2612097 1 

Beräkn. Kd 100000 145000 70000 315000 
1983/84 Utr 920000 965000 7710002 26560002 

Beräkn. Kd 100000 140000 75000 315000 
1984/85 Utr 920000 2 590000 

' Härtill kommer i yrkesinriktade kurser för arbetslösa: 

Kursdeltagare Undervisningstimmar 
1981/82 7700 73400 
1982/83 9700 84500 
2 Härtill kommer 4 400 undervisningstimmar som tilldelats kommuner i Norrbottens 
län. 

SÖ räknar med att antalet kommuner med rätt att anordna komvux skall 

uppgå till oförändrat 281 och antalet särskilda skolenheter öka från 95 (maj 

1983) till 105 under budgetåret 1984/85. 

SÖ fördelade inför budgetåret 1982/83 I 0 % av det totala antalet under

visningstimmar i riket enligt de riktlinjer som statsmakterna fastställt. I 
första hand prioriterades grundskolkurser (etapp I). SÖ räknar med att 

rekrytering till grundskolkurser (etapp I) visserligen kommer att påverkas 
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dels av tidigare deltagande i grundvux, dels av den ökade satsningen på 

studier på grundskolnivå (etapp I) för intagna på kriminalvårdens öppna 

och slutna anstalter och inom frivården. Den totala efterfrågan på grund

skolkurser kan dock trots detta antas vara oförändrad eller något vikande. 

I avvaktan på resultatet av införandet av etappsystemet på gymnasie

nivå och mot bakgrund av SÖ:s förslag i det följande om delvis förändrade 

resursramar avstår SÖ från att nu föra fram krav på en utökning av antalet 

undervisningstimmar för teoretiska gymnasieskolkurser. 

En ökad satsning på yrkesinriktade kurser är av flera skäl önskvärd. För 

många arbetslösa erbjuder komvux meningsfull utbildning för att stärka 

deras position på arbetsmarknaden. Efterfrågan på yrkesinriktade och 

arbetsmarknadsanpassade kurser har ökat genom rekryteringsinsater från 

både arbetsgivare och fackliga organisationer. Under förutsättning särskil

da kurser för arbetslösa får anordnas och med hänsyn till sitt förslag i det 

följande om delvis nya resursramar avstår SÖ emellertid från att nu föra 

fram krav på en utökning av antalet timmar för yrkesinriktade gymnasie

skolkurser. 

Möjligheterna att samordna resurserna för komvux över kommungrän

serna bör prövas särskilt i fråga om avslutande etapper och yrkesinriktade 

kurser. Där samverkan mellan kommuner inte kan få elTekt på grund av 
stora avstånd bör enligt SÖ:s uppfattning andra vägar prövas., t. ex. att 

inom en kommun anordna en kurs, inom ramen för högsta antalet timmar, 

på mer än en ort. Varje deltagare får därigenom färre lärarledda lektioner 

än normalt, vilket dock delvis kan kompenseras genom viss studiehandled

ning. Ett annat sätt kan vara att anordna en kurs i ett ämne där deltagarna 

läser olika etapper men endast konstituerar en kurs. Ämnets första etapp i 

kursen bör då vara resursgrundande. Ännu en metod är att samliisa närlig

gande ämnen på samma etapp, varvid det största ämnet bör vara resurs

grundande. 

SÖ föreslår att grundvux tillförs 66000 undervisningstimmar. Vidare 

föreslår SÖ att undervisningstimmar till kurser i svenska, engebka, mate

matik och samhällskunskap, samtliga etapp 2, tillsammans med timmar för 

grundskolkurser (etapp I) förs till en gemensam ram. SÖ räknar därvid 

med oförändrade kostnader. 

SÖ anser att en extra skolledarresurs för stöd åt vissa kommuner, där 

komvux fortfarande är under uppbyggnad, motsvarande 174 veckotimmar 

bör beräknas även för budgetåret 1984/85. Enligt SÖ:s mening bör också 

en mindre extra skolledarresurs, motsvarande 22 veckotimmar, därutöver 

beräknas för försöksverksamheter som initieras av den statliga .;;koladmi

nistrationen men leds lokalt. 

För budgetåret 1983/84 har komvux med hänvisning till det ansträngda 

läget på arbetsmarknaden beviljats en extra resurs avseende kurser för 

arbetslösa på grundskolnivå, i ämnet teknologi, tekniska och nHturveten

skapliga ämnen på gymnasieskolnivå samt för yrkesinriktade kurser inkl. 
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särskilda yrkesinriktade kurser. SÖ anser det synnerligen angeläget att en 

sådan resurs beviljas redan genom beslut med anledning av 1984 års 

budgetproposition. 

För att uppnå ett bättre resursutnyttjande och därmed kunna erbjuda ett 

större kursutbud har samverkan mellan arbetsmarknadsutbildning (AMU) 

och komvux initierats inom olika områden och på skilda nivåer. SÖ:s 

samlade reformarbete avseende försöks- och utvecklingsarbete inom de 

frivilliga skolformerna inriktas också mot samverkan och ansvarsfördel

ning mellan olika utbildningsvägar i gymnasieskolan, komvux och AMU. 

Verksamheten inom grundutbildning för vuxna (grundvux) har 

ökat kraftigt. Antalet deltagare och undervisningstimmar redovisas i föl

jande sammanställning. 

1981/82' 1982/832 

Antal deltagare I 0 200 15 255 
Antal undcrvisningstim-
mar 1233 755 I 267 891 

1 Källa: SÖ:s specialundersökning i mars 1982. 

Beräkn. 
1983/84 

I 2340003 

Beräkn. 
1984/85 

I 300000 

2 För 1982/83 har SCB:s statistiska insamlingar v 240 och 317 använts. 
3 Härtill kommer 600 undervisningstimmar som tilldelats kommuner i Norrbottens 
län. 

SÖ:s uppgifter visar att grundvux fram till 1982/83 fortsatt att öka kraf

tigt. Fr. o. m. 1982/83, då antalet undervisningstimmar i grundvux fick öka 

endast på bekostnad av motsvarande antal undervisningstimmar i komvux, 

har den tidigare kraftiga tillväxttakten dämpats. SÖ har emellertid i sin 

långtidsbedömning redovisill skäl för en fortsatt ökad tillströmning av 

deltagare, i första hand svenska deltagare, till grundvux, vilket i sin tur 

medför ett ökat behov av undervisningstimmar. Mot denna bakgrund 

framstår den föreslagna omfördelningen av 66000 undervisningstimmar till 

grundvux som en minsta möjlig satsning. I avvaktan på regeringens propo

sition i anledning av komvux-utredningens slutbetänkande föreslår SÖ 

emellertid f. n. inga förändringar avseende organisation och innehåll för 

grundvux. 

SÖ hemställer 

att ett belopp av 780 177 000 kr. anvisas under förs lagsanslaget Bidrag till 

kommunal vuxenutbildning m. m. för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

För att minska statens utgifter för kommunal vuxenutbildning (komvux) 

föreslog jag i proposition 1983/84: 40 om vissa ekonomisk- politiska åtgär

der, m. m. att schablontilläggets storlek i samtliga kurser i komvux fr. o. m. 
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den I juli 1984 skall fastställas till 15 % av ett timarvode som motsvarar det 

som nu utgår för grund skolkurser. Detta förslag får också ses som ett led i 

förenklingen av statsbidragssystemet för komvux. Riksdagen har godkänt 

detta förslag (Ub U 1983/84: 7, rskr 1983/84: 91 ). Jag har gjort medels be

räkningen i enlighet härmed. 

För komvux och grundutbildning för vuxna (grundvux) b1:räknar jag 

medel för löneomräkning med ett något högre belopp än vad skolöversty

relsen (SÖ) har gjort. I övrigt räknar jag med en oförändrad omfattning av 

grundvux och komvux, dvs. 

för grundutbildning för vuxna 
för grundskolkurser 
för gymnasieskolkurser i 

allmänna ämnen 
för gymnasieskolkurser i 

yrkcsämnen och särskilda 
yrkesinriktade kurser 

Totalram för komvux 

1234000 undervisningstimmar 
920000 undervisningstimmar 

965 000 undervisningstimmar 

771 000 undervisningstimmar 

2 656000 undervisnings timmar 

SÖ har föreslagit att undervisningstimmar för gymnasicskolkurser i 

etapp 2 av vissa allmänna ämnen skall föras samman med grundskoltim

marna till en gemensam ram. Jag föreslår att regeringen begär riksdagens 

bemyndigande att få göra fördelningen av det totala antalet undervisnings

timmar i komvux på andra delramar än dem jag nyss angett. Gällande 

prioritering och nuvarande fördelning på delramar bör tjäna som riktlinje 

för vilket antal undervisningstimmar som kan hänföras till delramar enligt 

ny modell. 

SÖ bör. under förutsättning att det inte medför ökade kostnader för 

staten, ha rätt att medge omfördelning av timmar mellan olika delramar 

inom totalramen för komvux. 

SÖ har sedan budgetåret 1978/79 haft rätt att tilldela kommuner med en 

svagt utvecklad komvux en förstärkning av skolledarresursen. SÖ har 

årligen kunnat lämna medgivande att nedsätta undervisningsskyldigheten 

för skolledare med sammanlagt 174 veckotimmar utöver vad som annars är 

möjligt enligt gällande bestämmelser. Jag föreslår att denna förstärkning av 

skolledarresuren får lämnas även under budgetåret 1984/85. Jag biträder 

SÖ:s förslag att också en mindre extra skolledarresurs, motsvarande 22 

veckotimmar, därutöver beräknas för försöksverksamheter som initieras 

av SÖ men leds lokalt. 

Riksdagen har med anledning av förslag i proposition 1982/83: 174 om 

vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmänncn m. m. beslutat att landstings

kommunerna den I juli 1984 skall ta över ansvaret för tillhandahållande av 

tekniska hjälpmedel för handikappade elever i grundskolan, gymnasiesko

lan och kommunal och statlig vuxenutbildning samt för handikappade 

studerande i högskolan <SfU 1982/83: 26, rskr 1982/83: 367). Den av kom-
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munerna anordnade grund utbildningen för vuxna har därvid ansetts tillhö

ra den kommunala vuxenutbildningen. Med anledning härav skall statsbi

drag för tekniska hjälpmedel för handikappade elever i komvux och grund

vux inte längre utgå från detta anslag. Jag har därför minskat det beräkna

de beloppet för tekniska stödåtgärder med 100000 kr. avseende tekniska 

hjälpmedel för komvux och grundvux. I det avräknade beloppet ingår 

också motsvarande medel som kunnat utgå för tekniska hjälpmedel för 

handikappade elever vid statens skolor för vuxna. För tekniska stÖdåtgär-· 

der i övrigt har jag gjort prisomräkning med ett något lägre belopp än SÖ .. 

Vad avser SÖ:s resonemang om samverkan över kommungränserna och 

förläggning av undervisning i en och samma kurs till olika orter vill jag 

erinra om att komvux-utredningen i sitt huvudbetänkande (SOU 1982: 29) 

Kommunal utbildning för vuxna behandlat bl. a. dessa frågor. Betänkandet 

har remissbehandlats. Som jag tidigare denna dag har anmält avser jag att 

under våren 1984 framlägga förslag till en särskild proposition om statlig 

och kommunal utbildning för vuxna. 
Sedan budgetåret 1978/79 har antalet undervisningstimmar i komvux 

kunnat ökas genom beslut av regeringen för att bereda utbildningsmöjlig

heter för arbetslösa. Härigenom har ca 9 700 personer beretts utbildning 

under budgetåret 1982/83. Jag vill också erinra om den riktade åtgärd om 

ytterligare 5 000 undervisningstimmar till komvux och grundvux i Norrbot

tens län som beslutades på grundval av förslag i propositionen om utveck

ling i Norrbotten (prop. 1982/83: 120 bil. 2, UbU 1982/83: 21, rskr 

1982/83: 311 ). I den mån det är påkallat av arbetsmarknadsskäl bör liknan

de åtgärder kunna vidtas beträffande komvux och grundvux även under 

budgetåret 1984/85. 

Efter beslut vid 1981 års riksmöte (prop. 1980/81: IOO bil. 12 p. E 4, UbU 

1980/81: 18, rskr 1980/81: 217) lämnas sedan den I juli 1981 statsbidrag för 

särskilda behov inom komvux och grundvux. Tillgängliga medel fördelas 

av SÖ. De skall i första hand användas för behov inom komvux. Med 

anledning av förslag i prop. ( 1983/84: 27) om åtgärder för elever med 

handikapp i det allmänna skolväsendet m. m. (s. 17) har riksdagen beslutat 

att medlen efter framställning från föreslagna planeringsberedningar också 

skall kunna användas för regionala åtgärder inom komvux och grundvux 

för elever med handikapp ( UbU 1983/84: 8, rskr 1983/84: 112). För budget

året 1984/85 räknar jag med 2 990 000 kr. för dessa ändamål. 

Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om skolforsk

ning och personalutveckling (prop. 1980/81:97, UbU 1980/81:37, rskr 

1980/81: 385) infördes ett nytt system för statsbidrag till lokal skol ut veck

ling inom skolan och den av kommunerna bedrivna vuxenutbildningen. Jag 
beräknar medel för de bidrag som utgår ur förevarande anslag enligt 

samma procentsats som gäller för innevarande budgetår, dvs. l ,6 %. 
Jag vill erinra om att jag under anslaget B 17. Bidrag till driften av 

gymnasieskolor föreslagit regeringen att begära ett bemyndigande att be-
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sluta föreskrifter beträffande avgifter för siirskild prövning och fyllnads

prövning. 

Språk- och kulturarvsutn:dningen 1SKU. U 1981: 04). som överlämnade 

sitt huvudbetänkande Olika ursprung - Gemenskap i Sverige <SOU 

1983: 57) i oktober 1983, har bl. a. framlagt vissa förslag som berör komvux 

och grundvux. Remissbehandlingen av betänkandet pi'1giir. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag förordat om undervisningstimmar i grundvux 

och komvux. 

2. bemyndiga regeringen att fördela undervisningstimmarna i kom

vux på delramar i enlighet med vadjag förordat. 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - öka antalet undervisningstimmar i komvux och grund

vux för att bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa. 

4. till Bidrag till komm1111al 11tbild11i11g ji"ir 1·11.r11a anvisa ett forslags

anslag av 744600000 kr. 
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C 5. Bidrag till studieförbunden m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

763084491 

812128000 

870982000 

Enligt de grunder som har godtagits av 1981 års riksdag (prop. 

1980/81: 127, UbU 1980/81: 36, KrU 1980/81: 6y, rskr 1980/81: 386) utgår ur 

detta anslag bidrag till studiecirklar. till kulturverksamhet i folkbildningen, 

till studieförbundens organisation, pedagogiska verksamhet och verksam

het för handikappade. till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbun

den samt till uppsökande verksamhet i bostadsområden. Medlen till kultur

verksamhet samt till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden 

disponeras av statens kulturråd. Övriga medel disponeras av skolöversty

relsen. 
Enligt förordningen ( 1981: 518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

(ändrad senast 1983: 409) utgår schablonbidrag, tilläggsbidrag och bidrag 

till kostnader för resekostnadsersättningar och traktamenten för vissa stu

diecirklar. Schablonbidrag utgår med 90 resp. 28 kr. för varje studietimme. 

Det högre schablonbidraget utgår under innevarande budgetår för 6 300 000 

studietimmar. Tilläggsbidrag utgår till vissa studiecirklar med 10 resp. 20 

kr. per studietimme. 

Enligt förordningen ( 1981: 519) om statsbidrag till kulturverksamhet i 

studieförbunden m. m. (ändrad senast 1983: 410) utgår bidrag till sådan 

verksamhet som anordnas av studieförbund, föreläsningsföreningar och 

andra ideella föreningar. 

Statsbidrag till studieförbundens centrala organisationskostnader. deras 

pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete, deras verksamhet för han

dikappade samt till deras uppsökande verksamhet i bostadsområden utgår 

enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag till studiecirklar m. m. 

89 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbild

ningsavgiften för innevarande budgetår används till att delvis finansiera 

anslaget C 5. Bidrag till studieförbunden m. m. 
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1983/84 

I. Bidrag till studiecirklar, fiir-
slagsvi.1· 665400000 

2. Bidrag till kulturverksamhet 88010000 
3. Bidrag till studieförbundens 

centrala organisationskost-
nader 17000000 

4. Bidrag till Folkbildningsför-
bundet och länsbildningsför-
bunden 2 780000 

5. Bidrag till studieförbundens 
pedagogiska verksamhet och 
utvec kl i ngsarbete 21630000 

6. Bidrag till studieförbundens 
verksamhet för handikappa-
de 11000000 

7. Bidrag till uppsökande verk-
samhet i bostadsområden 6180000 

8. SÖ:s konferenser för studie-
förbunden 128000 

812128000 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1984/85 

Skolöver
styrelsen 
Statens 
kulturråd 

+31816000 
+ 14 780000 

+ 850000 

+ 167000 

+ I 298000 

+ 660000 

+ 309000 

+ 6000 

+49886000 

Före
draganden 

t 15 500000 
+ 7 100000 

+35 000000 

+ 85000 

+ 650000 

+ 330000 

+ 185 000 

+ 4000 

+58854000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med att antalet studietimmar för budget

året 1984/85 skall bli detsamma som det beräknade utfallet för 1982/83, 

dvs. ca 8 200000 timmar. SÖ föreslår dels en prisomräkning om samman

lagt 34 536000 kr., dels att tilläggs bidraget till studiecirklar i de r,~gionalpo

litiska stödområdena A. B och C ökas till 11 kr. per studietimme. 

SÖ hemställer 

att det högre schablonbidraget beräknas för oförändrat 6300000 studie

timmar, 

att tilläggsbidraget till studiecirklar i de regionalpolitiska stödområdena 

A. B och C bestäms till 11 kr. per studietimme. 

samt att för SÖ:s del av anslaget Bidrag till studieförbunden m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 756 277 000 kr. 

Statens kulturråd 

För budgetåret 1984/85 föreslår statens kulturråd en uppräkning av bi

draget till kulturverksamhet med 14 780000 kr. 4.5 milj. kr. avser ett bidrag 

för centrala pedagogiska insatser i studieförbunden. 5 milj. kr. utgör en 

förstärkning av bidraget för att möjliggöra en utökad samverkan med 

kulturarbetare samt andra organisationer och grupper verksamma på kul

turområdet. 5 280000 kr. utgör kompensation för kostnadsutvecklingen. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 177 

För Folkhildningsförbundet och länsbildningsförbunden föreslås en ökning 

av bidraget med 167 000 kr. som kompensation för pris- och löneökningar. 

Föredragandens överväganden 

Studiecirkelverksamhetens volym har under de senaste budgetåren 

minskat avsevärt. En orsak till svårigheterna är sannolikt det kärva ekono

miska läget och ökningarna av deltagaravgifterna. I detta perspektiv anser 

jag att det finns anledning att ytterligare öka stödet till de studiecirklar som 

är avsedda att stödja folkrörelserna och utbilda deras medlemmar för 

uppgifter i samhället och i föreningslivet. Jag anser också att särskilt stöd 

bör ges åt den del av verksamheten som har till syfte att ge en ny chans åt 

kortutbildade och åt socialt och kulturellt missgynnade grupper. Jag före

slår därför en höjning, från 20 till 30 kr., av de tilläggsbidrag som avser 

handikappverksamhet samt studiecirklar i hemspråk, svenska, matematik 

och samhällsinriktade ämnen. Vidare föreslår jag en höjning från 10 till 15 

kr. av tilläggsbidraget för studiecirklar som hålls inom något av stödområ
dena A. B och C enligt bestämmelserna om regionalpolitiskt stöd. 

Skillnaden mellan kommuner inom stödområdena är stor när det gäller 

kostnaden för att anordna studiecirklar. Enligt min mening bör det ankom

ma på studieförbunden själva att lösa dessa problem genom att utnyttja sin 

rätt att omfördela statsbidrag mellan avdelningarna. 

När det nuvarande statsbidragssystemet infördes var avsikten att det 

högre schablonbidraget skulle utgå för ungefär 70 % av det totala antalet 

statsbidragsberättigade studietimmar (prop. 1980/81: 127 s. 25-26). Stu

diecirkelverksamheten har. som jag nyss har nämnt, under budgetåret 

1982/83 minskat ytterligare. Jag anser att förhållandet mellan antalet stu

dietimmar med det högre schablonbidraget och antalet timmar med det 

lägre bidraget inte bör rubbas alltför mycket. Jag föreslår därför att under 

budgetåret 1984/85 det högre schablonbidraget om 90 kr. skall utgå till 

6200000 studietimmar. Jag räknar då med att ungefär 2 milj. studietimmar 

med det lägre bidraget kommer att anordnas. 

Efter två års erfarenhet av bidraget till kulturverksamhet kan man kon

statera att studieförbunden nu varierar verksamhetsformerna på ett sätt 

som tidigare inte var möjligt. Jag räknar med en ökning av detta bidrag till 

95. I milj. kr .. för att studieförbunden skall dels ha möjlighet att i större 

utsträckning än hittills engagera kulturarbetare i verksamheten, dels kunna 

satsa ytterligare på gruppverksamhet och kulturprojekt för barn och ung

dom. 

Statsbidragen utbetalas f. n. i förskott till varje studieförbund med 90% 

av det belopp som förbunden fått i statsbidrag för närmast föregående 

redovisningsår. Studieförbunden kan därefter tillgodogöra sig räntein

komster av medlen innan de utbetalas till avdelningarna. Dessa inkomster 

använder förbunden för att delvis bekosta sin centrala administration. Jag 

12 Riksdagen 198318./. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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räknar med att bidragen fr. o. m. nästa budgetår i stället skall utbetalas med 

en fjärdedel per kvartal i förskott. Som kompensation för förlusten av 

ränteinkomsterna bör bidraget till studieförbundens centrala organisa

tionskostnader ökas med 35 milj. kr. 

Jag föreslår vidare att följande bidrag prisomräknas:. bidraget till Folk

bildningsförbundet och länsbildningsförbunden med 85 000 kr.. bidraget till 

studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete med 

650000 kr.. bidraget till studieförbundens verksamhet för handikappade 

med 330000 kr., bidraget till uppsökande verksamhet i bostadsområden 

med 185 000 kr. samt bidraget till skolöverstyrelsens konferenser för stu

dieförbunden med 4 000 kr. 

Anslaget bör tillföras 89 milj. kr. av de medel som tillfaller ~.tatsverket 

genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 89000000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85 används 

till att delvis finansiera anslaget Bidrag till studieförbunden 

m.m., 

2. till Bidrag till studieförbunden m. m. för budgetåret 19114/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 870 982 000 kr. 

C 6. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

86087292 

89667000 

98459000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. grundläggande und•ervisning i 

svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare som är 

stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader för cirkelledarntbildning, 

pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Från anslaget utgår 

även medel till försöksverksamhet med uppsökande verksamhet m. m. 

bland hemarbetande invandrare. Sedan budgetåret 1974175 be:;trids från 

anslaget också kostnader för skolöverstyrelsens (SÖ) register över den 

lagstadgade invandrarundervisningen (SFI-registret). 

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 maj 1973 har bestämmelser medde

lats om undervisning för invandrare i svenska språket m. m. B·estämmel

serna har ändrats av regeringen senast den 14 juli 1983. Undervisningen. 

som bedrivs som försöksverksamhet. får innevarande budgetår omfatta 

högst 500000 studietimmar. varav 13000 får avse särskild samhällsunder

visning. Undervisningen bedrivs av SÖ i samråd med arbetsmarknadssty

relsen och statens invandrarverk och anordnas av studieförbunden. 
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Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av svenskundervisningen för invandrare under de fem 

senaste budgetåren framgår av följa"nde uppställning: 

Budgetår Deltagare 1 Studie-
timmar 

1978/79 151128 823 931 
1979/80 135 151 769 140 
1980/81 114826 652 873 
1981/82 95424 570428 
1982/83 87 598 532 571 

1 Cirkelledarna inräknade 
2 Inkl. kostnader för deltagare med utbildningsbidrag 
3 Preliminär kostnad · 

Kost
nader, kr. 2 

82 973 810 
83 312 7253 

71706677 
75449268 
76048597 

För budgetåret 1983/84 har 500000 studietimmar medgivits med 50000 

studietimmar för lagbunden undervisning och 450000 studietimmar för 
övrig undervisning inkl. särskild samhällsundervisning. Med utgångspunkt 

i preliminära uppgifter från maj 1983 föreslår skolöverstyrelsen (SÖ) att 

verksamhetsvolymen för budgetåret 1984/85 minskas med !0000 studie

timmar till totalt 490000 studietimmar, varav 40000 avser lagbunden un

dervisning och 450000 studietimmar övrig undervisning samt särskild sam

hällsundervisning. 

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen föreslår SÖ en uppräkning utöver 

prisomräkning av dels bidraget till studiematerialkostnader med I: 45 kr. 

till 11 kr. per studietimme, dels bidraget till lokal administration. lokaler 

och uppsökande verksamhet avseende s. k. övrig svenskundervisning och 

särskild samhällsundervisning med 5 kr. till 63: 70 kr. per studietimme ( + 
2 960 000 kr.). 

SÖ har den 9 september 1983 redovisat en rapport över försöksverksam

heten med undervisning för invandrare i svenska språket m. m. budgetåret 

1982/83. 

SÖ hemställer 

att 490000 studietimmar beräknas för svenskundervisning av invandrare 

varav 40000 studietimmar för lagbunden undervisning, 437000 studietim

mar för övrig svenskundervisning och 13 000 studietimmar för särskild 

samhällsundervisning, 

att bidrag dels till studiematerialkostnader dels till lokal administration, 

lokaler och uppsökande verksamhet avseende övrig undervisning och sär

skild samhällsundervisning får lämnas med 11 kr. per studietimme resp. 

63: 70 kr. per studietimme, 

samt att till Undervisning för invandrare i svenska språket anvisas ett 

förslagsanslag av 95 346000 kr. 
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Föredragandens Ö\'erväganden 

Undervisning som ges enligt 1972 års lag får innevarand·~ budgetår 

omfatta högst 50000 studietimmar. Den övriga undervisningen får omfatta 

högst 437 000 studietimmar samt den s. k. särskilda samhällsundervisning

en högst 13 000 studietimmar. Totalt innebär detta en medgiven undervis

ningsvolym om högst 500000 studietimmar. 

För budgetåret 1984/85 föreslår jag i enlighet med skolöverstyrelsens 

(SÖ) förslag att undervisningen i svenska för invandrare får omfatta sam

manlagt högst 490000 studietimmar. Dessa studietimmar bör fördelas med 

40000 studietimmar för lagbunden undervisning, 437000 studietimmar öv

rig undervisning och 13 000 studietimmar för s. k. särskild samhällsunder

visning. Jag betraktar detta antal studietimmar som tak. som inte bör få 
överskridas. 

Jag räknar med en viss prisomräkning av statsbidraget för studiemateriel 

samt för lokal administration, lokaler och uppsökande verksamhet. Bidrag 

bör lämnas enligt följande tabell under budgetåret 1984/85. 

Bidrag per studietimme 

Ändamål 

Cirkelledararvode 
Studiemateriel 
Lokal administra
tion, lokaler. 
uppsökande verk
samhet 
Lönehikostnader 

Totalt 

Nuvarande bidrag 
Lagbunden Övrig 

80,45-96.15 80,45-96,15 
9.10 9,10 

Föreslagna bidrag 
Lagbunden Övrig 

80.45-96,15 
10,0 

80.45-96,15 
10,0 

68.95 54,35 73.10 57,60 
5.20 :i, JO 5.20 5, 10 

163,70-179,40 149,0-164,70 168,75-184,45 153,15-168,85 

För försöksverksamheten med uppsökande verksamhet bland hemarbe

tande invandrare beräknar jag 1230000 kr., varav 36000 kr. utgör prisom

räkning. För utbildning av cirkelledare och pedagogiskt utvecklingsarbete 

beräknar jag 1797000 kr., varav 52 000 kr. utgör prisomräkning. För so

cialförsäkringsavgiften beräknar jag 13438000 kr. För pension:;kostnader 

för cirkelledarna beräknar jag 2 500000 kr. För den centrala registreringen 

av vissa arbetstagares deltagande i svenskundervisningen beräknar jag 

oförändrat 385 000 kr. 

Jag vill slutligen anmäla att statrådet Gradin under inledningen till tionde 

huvudtiteln kommer att anmäla att arbete f. n. pågår med sikte på att under 

våren 1984 förelägga riksdagen en proposition om svenskundervisning för 

vuxna invandrare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 98459000 kr. 
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C 7. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

431322483 

405165000 

420777000 

Från anslaget lämnas statsbidrag till driftkostnader för 123 folkhögskolor 

enligt folkhögskoleförordningen (1977: 551, ändrad senast 1983: 510) i form 

av ett schablonbidrag per elevvecka om 0,0037 av kostnaden för lärarlön 

enligt L 12:4 jämte sociala avgifter. För budgetåret 1983/84 har varje 

skolas statsbidragsberättigade volym begränsats till den volym som ge

nomfördes 1981/82. Skolöverstyrelsen (SÖ) kan dessutom dels fördela 

ytterligare 10000 bidragsveckor, dels omfördela inte utnyttjad volym mel

lan skolorna. För viss fritidsledarutbildning vid folkhögskolor ges tilläggs

bidrag inom en kostnadsram av J 461500kr. För att bereda folkhögskollä

rare fortsatt anställning vid vikande elevunderlag ges medel inom en sär

skild kostnadsram. För handikappades folkhögskolestudier lämnas bidrag 

till extrastöd samt bidrag till extra förstärkningsåtgärder. Viss del av 

sistnämnda bidrag skall reserveras för kompletteringar i byggnader som 

ökar de enskilda skolornas åtkomlighet för handikappade studerande. Bi

drag till extrastöd ges för musikkurser vid folkhögskolor. 

Vidare bekostas vissa speciella statsbidrag med medel ur anslaget. 

Skolöverstyrelsen 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste 

budgetåren framgår av följande uppställning. 

Budgetår Antal deltagare Antal deltagare 
Kurser om minst Kurser kortare 
30 veckor än 30 veckor 

1978179 12500 200700 
1979/80 13000 223000 
1980/81 170001 248000 
1981/82 172001 253000 
1982/832 170001 245000 

1 Avser kurser om minst 15 veckors längd 
2 Preliminära siffror 

Antal deltagare 
sammanlagt 

213 200 
236000 
265000 
270200 
262000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att. om regeringen alltfort bedömer en 

totalbegränsning av folkhögskolans undervisningsvolym som nödvändig, 

begränsningen får samma konstruktion budgetåret 1984/85 som innevaran

de budgetår, dvs. att ingen skolas volym får bli större än den var budget

året 1981/82 med de tillägg som gjorts ur den särskilda resursen om 10000 

bidragsveckor. SÖ bör även budgetåret 1984/85 kunna omfördela ej utnytt-
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jad resurs mellan skolorna. För att trygga nya skolors normala tillväxt 

samt - enligt riksdagens beslut - inrättandet av en ny folkhögskola, Bona 

utanför Motala. föreslår SÖ en resurs om 5 500 elevveckor ( + 2 653 000 kr. J 

att används för den händelse omfördelning av på förhand kända och 

bestående antal elevveckor från andra skolor inte föreligger. SÖ beräknar 

således att den totala volymen kommer att uppgå till högst 705 500 bidrags

veckor. 
SÖ föreslår att statsbidraget till Ljungskile folkhögskola förbättras i 

jämförelse med vad som kan ges enligt p. 8 övergångsbestämmelserna till 

folkhögskoleförordningen (1977: 551). Den procentuella andelen av varje 

elevvecka som får läggas till grund för statsbidrag föreslås till 80 % i skiktet 

7 501-9 500 elevveckor och till 50% i skiktet 9 50l- ll 000 elevveckor. 

Merkostnaden för staten för budgetåret 1984/85 i förhållande till nu gällan

de övergångsbestämmelser beräknas av SÖ till 353 000 kr. 
SÖ anser att det av planeringsskäl är lämpligt att SÖ ges en rambudget 

även för folkhögskolans kurser för arbetslös ungdom m. m. enligt de prin
ciper som gäller exempelvis för i viss mån jämförbar kursverksa.mhet inom 

kommunal vuxenutbildning. 
För att förbättra möjligheterna för döva och dövblinda att följa långa 

kurser beräknar SÖ ytterligare medel ( + 560000 kr.) så att ytterligare 
tolkhjälp kan ställas till förfogande. Dessutom föreslår SÖ resurser för 

teckenspråkskurser för unga syskon till döva, hörselskadade och talska

dade ( + 50000 kr.). 
Vidare föreslår SÖ att vuxendöva skall få tillgång till samma slag av 

korta anpassningskurser. som nu kan erbjudas synskadade 

< + 1 100000 kr.). 
Särskilt bidrag kan efter prövning av SÖ f. n. lämnas till Samernas 

folkhögskola resp. Finska folkhögskolan, vilka på grund av sin målinrikt

ning får endast begränsade eller inga landstingsbidrag. Bidraget har varit 

avsett att delvis täcka annars uppkommet underskott för verksamheten. 

SÖ föreslår nu att bidraget till skolorna får vara kompensation för uteblivet 

landstingsbidrag. För Samernas folkhögskola tillkommer dessutom bidrag 

till arvode till samekonsulent. Förslaget medför ett ökat medeilsbehov av 

388500kr. 
SÖ föreslår vidare att en byggnadsfond på nytt inrättas för folkhögsko

lans behov, men att de ekonomiska resurserna bör utgå från arbetsmark

nadsdepartementet inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

SÖ hemställer 

att för att trygga nya skolors normala tillväxt beräknas en resurs om 
5 500 bidragsveckor, 

att särskilt bidrag till Ljungskile folkhögskola får ges med 80%· i skiktet 
7 501-9500 och 50% i skiktet 9 501-11000 elevveckor, 

att ytterligare medel beräknas för att möjliggöra för döva och dövblinda 
att delta i långa kurser, 
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att resurser beräknas för att unga syskon till döva skall få träning i 

teckenspråk, 

att medel ställs till förfogande för att anordna anpassningskurser för 

nyblivna vuxendöva i likhet med vad som gäller för synskadade, 

att det särskilda bidraget till Samernas folkhögskola och till Finska 

folkhögskolan får utgöras av kompensation för uteblivna landstingsbidrag. 

att inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder öppnas lånemöj

ligheter för byggnadsarbeten vid folkhögskolor, 

samt att till Bidrag till driften av folkhögskolor anvisas ett förslagsanslag 

av 451364000 kr. 

Styrelsen för Västanviks folkhögskola har i en särskild skrivelse anhållit 

om ett extra bidrag om 3 milj. kr. samt att ytterligare årligt driftbidrag skall 

utgå. 

Riksförbundet för Döva och Hörselskadade barn har i en särskild skri

velse bl. a. anhållit om att föräldrar till döva, hörselskadade eller talska

dade barn skall vid genomgång av teckenspråkskurs betraktas som handi
kappade enligt 87 och 94 §§folkhögskoleförordningen (1977:551). 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid min medclsberäkning beaktat den sänkning av bidragskoeffi

cienten från 0,0037 till 0,0036 som föreslagits av regeringen i prop. 

1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. och som godkänts 

av riksdagen (UbU 1983/84: 7, rskr 1983/84: 91). 

I enlighet med det förhandsbesked jag gav i föregående års budgetpropo

sition föreslår jag att statsbidrag skall utgå till en folkhögskola i Bona 

(Västra Ny) med vänsterpartiet kommunisterna som huvudman. 

Även för budgetåret 1984/85 bör statsbidrag ges för högst det antal 

bidragsveckor som statsbidrag lämnats för under budgetåret 1981/82. På 

sätt som gäller för innevarande budgetår bör bidragsveckor som inte ut

nyttjas vid en skola kunna ge underlag för statsbidrag vid annan skola efter 

beslut av skolöverstyrelsen (SÖ) i varje enskilt fall. Det totala antalet 

bidragsveckor och därigenom kostnaderna för staten får dock inte öka 

härigenom. SÖ har för innevarande budgetår disponerat ytterligare 10000 

bidrags veckor att dela ut till skolor med särskilda behov. Enligt min 

mening bör SÖ få disponera 12500 bidragsveckor för ifrågavarande ända

mål för budgetåret 1984/85. Inom denna ram bör SÖ avdela elevveckor för 

den nya folkhögskolan i Bona. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört har jag vid min medelsberäkning 

utgått från en undervisningsvolym om 702500 bidragsveckor. 

Fr. o. m. budgetåret 1977/78 har särskilda medel lämnats för att garante

ra rektor vid folkhögskola, om han inte längre vill vara rektor, en reträtt

post som lärare om han skulle bli förbigången vid ett sedvanligt tillsätt

ningsförfarande (prop. 1976/77: 55, UbU 30, rskr 318). För innevarande 
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budgetår har 300000 kr. beräknats för ändamålet. Enligt min mening bör 

det vara möjligt att utan särskild medelsanvisning lösa berörda problem. 

Statsbidrag för nämnda ändamål bör därför upphöra att ges fr. o. m. bud

getåret 1984/85. 

Jag beräknar 944000 kr. för de skolor, vilkas personal är berättigade till 

kallortstillägg, samt 7 330000 kr. för det särskilda bidrag. som lämnas till 

skolor vilkas lärare och/eller rektor uppbär tjänstledighetslön. Jag beräk

nar vidare 4067000 kr. i semesterlönetillägg, 300000 kr. för undervisning i 

samiska språk och sameslöjd vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. 

Medel 'bör ges för en särskild resurs baserad på <?förändrat 25 000 elev

veckor till kvalificerad musikundervisning samt medel för en särskild 

resurs baserad på 40000 elevveckor för handikappade. Sistnämnda resurs 

bör enligt min mening fr. o. m. budgetåret 1984/85 kunna användas även för 

föräldrar till döva, hörselskadade eller talskadade barn vid genomgång av 

teckenspråkskurser vid folkhögskola. Merkostnaden härför beräknar jag 

till 165 000 kr. 

SÖ föreslår att till Ljungskile folkhögskola skall ges ett högre extra 

bidrag än vad som nu lämnas enligt p. 8 övergångsbestämmelserna till 

folkhögskoleförordningen ( 1977: 551 ). Jag vill med anledning härav anföra 

följande. 

Folkhögskoleutredningen angav i sitt betänkande (SOU 1976: 16) Folk

högskolan två vägar för de mycket stora skolorna att minska sin volym. 

Antingen kunde verksamheten föras över till andra betydligt mindre skolor 

t. ex. inom samma rörelse, eller leda till etablerandet av en helt ny skola. 

Dessa möjligheter har inte förelegat för Ljungskile folkhögskola. Skolan 

har skaffat sig lokaler anpassade till en mycket omfattande verksamhet. 

Dessa lokaler kan endast svårligen användas till andra ändamål än folk

högskoleverksamhet. Skolans möjligheter att ytterligare minska sin volym 

är därför mycket begränsade. Till detta kommer att skolans huvudman 

saknar ekonomiska förutsättningar att med egna medel bestrida kostnader, 

som inte täcks av statsbidrag. Detta sammantaget gör att jag bt::dömer att 

ett högre statsbidrag bör lämnas till Ljungskile folkhögskola än vad nu 

gällande bestämmelser medger för att möjliggöra för skolan att behålla i 

stort nuvarande undervisningsvolym. Jag biträder därför SÖ:s förslag och 

föreslår att för Ljungskile folkhögskola får - i stället för vad som före

skrivs i 83 ~ första stycket folkhögskoleförordningen och p. 8 i övergångs

bestämmelserna i förordningen - fr. o. m. budgetåret 1984/85 varje elev

vecka i intervallet 7 501-9 500 läggas till grund för statsbidrag med 80 % 

och i intervallet 9 501-11000 beräknas med 50 %. För elevveckor därut

över bör, i likhet med vad som gäller enligt 83 §.inte ges något statsbidrag. 

Merkostnaden för staten 'beräknar jag till 343 000 kr. under budgetåret 

1984/85. 

Totalt räknar jag med att anslagsposten Allmänt bidrag m. m. skall 

uppgå till 392 898 000 kr. 
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Regeringen medgav genom särskild förordning den 29 september 1983 

(SÖ-FS 1983: 242) att vissa kurser för arbetslös ungdom får anordnas på 

folkhögskola även under innevarande budgetår. Beslutet innebär att folk

högskolorna inom en ram av sammanlagt 15 000 elevveckor får anordna 

särskilda kurser upp till tio veckors längd för arbetslös ungdom. Utöver 

gällande statsbidrag kan berörda folkhögskolor erhålla statsbidrag med 

högst 25 000 kr. per kurs till ett sammanlagt belopp om högst 3 000 000 kr. 

För kurserna ges statsbidrag utan hinder av bestämmelserna i 83 * folk

högskoleförordningen och förordningen (SÖ-FS 1983: 74) om folkhögsko

lans undervisningsvolym. Motsvarande åtgärder kan behöva vidtas även 

under budgetåret 1984/85. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndi

gande att - i den mån arbetsmarknadsskäl så påkallar - få anordna vissa 

kurser för arbetslös ungdom på folkhögskola. Jag vill betona att. regering

en genom att begära detta bemyndigande inte utfäster sig att utnyttja det. 

Detta bör avgöras först när förhållandena på arbetsmarknaden under bud

getåret 1984/85 är närmare kända. 
För de skolor, som före den I oktober 1976 hade inkommit till SÖ med 

ansökan om statsbidrag för viss byggenskap och som därvid fått sin ansö

kan prövad av SÖ, beräknar jag ett belopp av 7 735 000 kr. 

Till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och Finska folkhögskolan i 

Haparanda lämnas f. n. ett särskilt bidrag, som fastställs inför varje bud

getår. Till Finska folkhögskolan har sådant bidrag getts sedan budgetåret 

1974/75 (prop. 1973: 54. UbU 27. rskr 174). 1974 års riksdag fattade beslut 

om särskilt stöd till Samernas folkhögskola i Jokkmokk (prop. 1974: 1 bil. 

10. UbU 21. rskr 209i. För innevarande år har 797 500 kr. beräknats för 

ändamålet. Enligt min mening finns det skäl som talar för vissa förändring

ar i det nu utgående extra stödet. Bägge skolorna har en mycket ansträngd 

ekonomi. I likhet med SÖ bedömer jag att det extra bidraget bör ges i form 

av kompensation för uteblivet landstingsbidrag. Till Samernas folkhög

skola bör även fortsättningsvis dessutom lämnas ersättning för en same

konsulents arbete. I likhet med SÖ beräknar jag det totala medelsbehovet 

för budgetåret 1984/85 till 1 226 000 kr. 

Kostnaderna för korta anpassningskurser för synskadade och hemin

struktörsutbildning beräknar jag till 4 650 000 kr. varav 135 000 kr. utgörs 

av prisomräkning. Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag om medel för 

motsvarande kurser för döva eller gravt hörselskadade. 

För extra förstärkningsåtgärder utöver tilläggsschablonerna för handi

kappades folkhögskolestudier samt för elevassistans har för innevarande 

budgetår beräknats 6 699 000 kr. För budgetåret 1984/85 beräknar jag en 

prisomräkning av anslagsposten med 201 000 kr. Härutöver har jag beräk

nat 560000 kr. för att öka möjligheterna för döva och dövblinda att följa 

långa kurser. Vidare bör under denna anslagspost ges ett bidrag om högst 

50000 kr. för särskild undervisning i teckenspråk för syskon över sju år till 

döva, hörselskadade eller talskadade elever som genomgår teckenspråks-
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kurs vid folkhögskola. Sammantaget bör således för extra förstiirkningsåt

gärder utöver tilläggsschablonen för handikappades folkhögskolestudier 

samt för elevassistans beräknas ett belopp av 7 510 000 kr. Av detta belopp 

bör 1000000 kr. avsättas för att göra fler skolor anpassade för handikappa

de elever. 

Styrelsen för Västanviks folkhögskola med Sveriges Dövas Riksförbund 

som huvudman har i en särskild skrivelse anmält att skolan genom nödvän

dig om- och tillbyggnad tvingats ta ett banklån på 5 624000 kr. Ränte- och 

amorteringskostnaderna har medfört att verksamheten vid skolan lett till 

sådana underskott att skolans ekonomi äventyras. Styrelsen anhåller nu 

om ett engångsanslag om 3 milj. kr. samt ett årligt driftbidrag som motsva

rar räntekostnaderna på återstående lånebelopp. 

Jag är för min del beredd att föreslå att Västanviks folkhögskola ges ett 
särskilt bidrag i form av engångsanvisning om 3 milj. kr. för att därigenom 

förbättra skolans likviditet. Jag vill på detta sätt säkerställa att en utsatt 

handikappgrupp ges fortsatta möjligheter till folkhögskolestudier vid en för 
deras behov särskilt anpassad skola. Detta ställningstagande innebär inte 
att jag är beredd att föreslå ändringar i principerna för stat~.bidrag till 
folkhögskolor i allmänhet. 

Sammantaget föreslår jag således. trots det svåra ekonomiska läget, 
reformer för att förbättra situationen för döva, hörselskadade eHer talska

dade om 3 775 000 kr. 

Riksdagen beslöt år 1975 att inrätta ett tilläggsbidrag om 700 kr. per elev 

och årskurs för folkhögskolans fritidsledarutbildning (prop. 1975: 14, UbU 

12, rskr 123). Syftet med tilläggsbidraget var dels att göra det möjligt för 

folkhögskolorna att höja kvaliten på utbildningen, dels att styra dimensio

neringen av den yrkesinriktade fritidsledarutbildningen. Bidraget räknades 

budgetåret 1977/78 upp till 840 kr. per elev och årskurs och har därefter 

legat kvar på denna nivå. Av besparingsskäl anser jag att ifrågavarande 

tilläggsbidrag för fritidsledarutbildning bör upphöra att ges fr. o. m. budget

året 1984/85. Jag gör också den bedömningen att den fritidsledarutbildning, 

som har jämställts med högskoleutbildning och anordnas enbart vid folk
högskolor, inte längre kräver något särskilt styrinstrument för dimensione

ring. Det tak som satts för folkhögskolans verksamhet fr. o. m. innevaran

de budgetår talar även härför. 

SÖ disponerar f. n. 500000 kr. till åtgärder för att säkra lärares anställ

ningstrygghet vid växlande kursunderlag. Några sådana särskilda medel 

bör inte lämnas fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

För utbildning av teckenspråkstolkar, tolkar för vuxendöva och döv

blinda samt av tolkutbildare beräknar jag ett medels behov av 3 665 000 kr. 

varav 107000 kr. utgör prisomräkning. 

Jag beräknar slutligen 93 000 kr. för SÖ:s konferenser med företrädare 

för folkhögskolor under detta anslag. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att en ny självständig folkhögskola får inrättas, 

2. godkänna vad jag har förordat om ändringar i statsbidragsreg

lerna fr. o. m. den I juli 1984, 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - anordna vissa kurser för arbetslös ungdom på folkhög-

skolor, .. 

4. godkänna vad jag har fÖrordat i fråga om en särskild engångsan

visning till Västanviks folkhögskola, 

5. godkänna vad jag har förordat om folkhögskolans undervisnings
volym, 

6. godkänna vad jag har förordat i fråga om borttagande av styrin

strument för dimensionering av fritidsledarutbildning, 

7. till Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förs lagsanslag av 420 777 000 kr. 

C 8. Bidrag till viss central kursverksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

27062 795 

33 000000 

34000000 

Statsbidrag ges fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisationerna 

för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmakterna år 1970 

(prop. 1970:35, SU 1970: 107, rskr 1970:273). Vidare ges statsbidrag till 

central kurs verksamhet inom Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiska

res riksförbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisation-Famil

jeföretagen. 

Enligt bestämmelserna i förordningen (1970: 272) om statsbidrag till viss 

central kursverksamhet (ändrad senast 1983: 817) skall bidragsberättigad 

kurs omfatta minst fem kursdagar eller, i fråga om kurs som inom en för 

kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång uppdelas på flera kurstillfäl

len (delkurser), sammanlagt minst fem kursdagar. Vidare skall kurs för att 

vara bidragsberättigad till inte obetydlig del avse utbildning i allmänna 

ämnen som samhällskunskap, nationalekonomi, psykologi, svenska, mate

matik eller produktionsteknik. 

Bidragen ges i form av ett årligt fast bidrag till varje organisation. 

Beloppens storlek bestäms av regeringen. 
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Skolöverstyrelsen 

Prisomräkning 1980000 kr. 

Den centrala kursverksamheten under budgetåret 1982/83 omfattade 979 

kurser, 5 670 kursdagar och 23 798 kursdeltagare. 

I avvaktan på erfarenheter från organisationernas sätt att disponera sina 

bidrag efter de nya bidragsreglerna gör skolöverstyrelsen (SÖJ inte några 

beräkningar av den framtida volymutve.cklingen. 

SÖ hemställer 

att till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 1984/85 

anvisas ett anslag av 34980000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör räknas upp med I 000000 kr. till totalt 34000000 kr. 

Riksdagen gav i samband med sin behandling av prop. 1982/83: 100 

regeringen tillkänna att regeringen i samband med budgetarbett:t för bud

getåret 1984/85 borde pröva förutsättningarna att inom ramen för tillgäng
liga medel för central kursvcrksamhet rymma bidrag även till de konsu

mentkooperativa organisationerna (UbU 1982/83: 17, rskr 19H2/83: 196). 

Enligt min mening är det angeläget att underlätta förtroendemannautbild

ning inom kooperationen. Bidrag härför bör dock enligt min bedömning 

inte utgå ur förevarande anslag. Anslaget finansieras i sin helhet genom 

medel som inflyter från vuxenutbildningsavgiften, dvs. ytterst från medel 

som löntagarna avstått från vid löneförhandlingar. Bidrag ur d'~tta anslag 

bör därför som hittills i första hand ges till löntagarorganisationerna. Ur 

anslaget utgår f. n. även bidrag till Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges 

fiskares riksförbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisation

Familjeföretagen. Jag kommer senare under anslaget E5. Vuxenstudiestöd 

att redovisa min avsikt att ta upp överläggningar med berörda organisatio

ner om eventuella förändringar i fråga om vuxenutbildningsavgift för egen

företagare. Mot den bakgrund jag nu har redovisat bedömer jag att endast 

de organisationer bör komma i fråga som f. n. erhåller bidrag ur anslaget. 

Jag vill dock erinra om att regeringen nyligen förelagt riksdagen en 

propos1t1on om kooperationens kapitalförsörjning, m. m. (prop. 

1983/84: 84). I propositionen anmäler chefen för industridepartementet 

bl. a. att regeringen avser att inrätta ett kooperativt råd knutet till industri

departementet med huvuduppgift att i samarbete med kooperationen sti

mulera utvecklingen av såväl befintlig som ny kooperativ verksamhet. 

Även åtgärder med anknytning till forskning och utbildning skall kunna 

komma i fråga för rådets verksamhet. Frågor rörande kooperationens 

förtroendemannautbildning bör kunna diskuteras inom ramen för koopera

tiva rådets arbete. 
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Anslaget i sin helhet bör finansieras genom medel som inflyter från 

vuxenutbildningsavgiften. 

Jag hemställer att regeringen fö_reslår riksdagen att 

l. godkänna att 34000000 kr. av de medel, som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85, används 

till att finansiera anslaget, 

2. till Bidrag till viss central kursverksamhet för budgetåret 1984/85 

anvisa ett anslag av 34000000 kr. 

C 9. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1982/83 Utgift• 

1983/84 Anslag1 

I 984/85 Förslag 1 

3 149040 

4663000 

3500000 

1 Avser merkostnader för kontakttolkutbildningen. Därutöver utgår medel till kost
naderna under anslagen C 5. Bidrag till studieförbunden m. m. och C 7. Bidrag till 
driften av folkhögskolor m. m. 

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen (SÖ) för bidrag enligt förord

ningen (1977: 461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning (ändrad senast 

l982: 294) samt förordningen (SÖ-FS 1978: 165) om ersättning för rese- och 

inackorderingskostnader samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 

deltagare i kontakttolkutbildning m. m. (ändrad SÖ-FS 1983: 73). 

Från anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning, framtagning 

av studiemateriel. administrativa och pedagogiska merkostnader för an

ordnarna samt information. 

Utbildning anordnas inom fem huvudområden, socialtolkning, sjuk

vårdstolkning, arbetsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och rätt

stolkning. För undervisning i studiecirklar ges ett särskilt statsbidrag med 

51: 50 kr. per studietimme. Ett särskilt statsbidrag med högst I, I lärartim

mar för elev och kursvecka utgår för undervisning i ämneskurs på folkhög

skola. Under innevarande budgetår får verksamheten omfatta högst 

180000 studietimmar. Utbildningen av tolkar för arbetsplatstolkning får 

utgöra högst 40 % av det sammanlagda antalet studietimmar. 

Skolöverstyrelsen 

Prisomräkning 219 500 kr. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att det särskilda bidraget till studiecirk

lar höjs från 51: 50 kr. till 62 kr. per studietimme. 

SÖ föreslår en höjning av det studiesociala stödet till samma nivå som 

vuxenstudiestödet. Således föreslås. att ersättningen för förlorad arbets

förtjänst höjs från 175 kr. till 216 kr. per dygn vid folkhögskolekurs samt 
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från 30 till 36 kr. per timme för deltagande i studiecirkel. Vidare föreslås, 

att inackorderingsersättningen vid folkhögskolekurs höjs från 156 till 180 

kr. per dygn samt att reseersättningen vid folkhögskolekurs höjs från 158 

till 180 kr. per kurstillfälle. 

SÖ hemställer 
att under förslagsanslaget Bidrag till kontakttolkutbildning anvisas ett 

belopp av 5 339000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag förordar att det särskilda bidraget för undervisning· i studiecirklar 

höjs från 51 kr. 50 öre till 53 kr. per studietimme. 

För studiemateriel och pedagogiskt utvecklingsarbete beräknar jag 
242 500 kr., och för administration och pedagogiska merkostnader för 
anordnarna 129 500 kr. För information beräknar jag 147 200 kr. 

Bidraget till inackorderingskostnader vid folkhögskolestudier bör höjas 
från högst 156 kr. per dygn till högst 161 kr. per dygn. Resekostifladsersätt
ningen vid folkhögskolekurs bör höjas från högst 158 kr. till högst 168 kr. 

per kurstillfälle. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid folkhögskole
kurs bör höjas från högst 175 kr. till högst 180 kr. per dygn samt vid 
deltagande i studiecirkel från högst 30 kr. till högst 31 kr. per timme. 

Medelsförbrukningen under anslaget har under flera år varit lägre än det 

i statsbudgeten beräknade beloppet. 

Totalt beräknar jag nu under detta anslag et~ medelsbehov av 3 500 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 3 500000 kr. 
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D. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Som jag har anmält i inledningen avser statsrådet I. Carlsson att senare 

återkomma till regeringen med förslag till en forskningspolitisk proposi

tion. Anslagen till forskning m. m. realbehandlas därför inte i detta budget

förslag. 

Vissa anslagsfrågor 

För reservationsanslagen till grundläggande högskoleutbildning har uni

versitets- och högskoleämbetet (UHÄ) begärt en prisomräkning med I0,6 

procent. Jag har i enlighet med vad som tillämpats för motsvarande ända

mål för statsbudgeten i övrigt beräknat ca 7 procent för samtliga utgiftsslag 

utom för bokinköp där jag har beräknat en prisomräkning om 14 procent. I 

löneomräkningen har UHÄ för reservationsanslagen för grundläggande 

högskoleutbildning begärt I 17902000kr. Jag har beräknat 112745000kr. 

för följande avtal: 
Avtal 1981-06-10 om ändringar i AST och TFU i anledning av reforme

ring av musikutbildningen i högskolan. 

Avtal 1981-06-10 om ändringar i AST och TFU om utbildning av sjöbefäl 

samt drift- och underhållsteknisk personal vid statlig högskola m. fl. 
Avtal 1982-08-25 om anställningsvillkor för vissa statliga läkare m. fl. 

(ABL). 

Avtal 1983 om löner fr. o. m. 1983-01-01. 

Avtal 1983-04-20 om beräkning av avlöningsförmåner för tid fr. o. m. maj 

1983. m. m. 

Avtal 1983-04-29 om löner för statstjänstemän m. fl. (ALS 1983), änd

ringar av TFU. 

L-ATF för tiden 1983-07-01 - 1984-06-30. 

Härutöver har jag beräknat 28 000000 kr. för avtal godkänt den 22 juni 

1983 om förmåner till handledare m. fl. 
Vad beträffar pris- och löneomräkning för fakultetsanslagen återkommer 

jag i den forskningspolitiska propositionen våren 1984. 

Efter förslag från regeringen har riksdagen bemyndigat regeringen, eller 

den myndighet regeringen i sin tur bemyndigar. att medge överföringar 

mellan anslag på statsbudgeten och mellan anslagsposter som har under

ställts riksdagen. Detta har bl. a. varit nödvändigt för att erforderliga 

resurser för handikappåtgärder skall kunna disponeras på det sätt riksda

gen beslutade om i enlighet med förslag i budgetpropositionen 1981 (prop. 

1980/81: 100 bil. 12, UbU20, rskr246). För att samma ordning för disposi

tion av resurser för nämnda åtgärder skall kunna gälla även i fortsättningen 

bedömer jag att det även för nästa budgetår behövs ett bemyndigande av 

denna art. Regeringen bör därför föreslå riksdagen att lämna ett motsva

rande bemyndigande för budgetåret 1984/85. 
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Fr. o. m. den I juli 1984 kommer den ändrade ordningen att gälla att 

berörda landstingskomrnuner skall tillhandahålla tekniska hjälpmedel för 

handikappade studerande i högskolan (prop. 1982/83: 174, sru 26, 

rskr367). Vid min medelsberäkning under berörda högskoleanslag har jag 

beaktat detta. 

Anslaget Vissa tandvårdskostnader förs nu upp som reservationsanslag. 

Det är innevarande budgetår upptaget som förslagsanslag. 

De förslag som UHÄ har fört fram i sin anslagsframställning och i en 

kompletterande anslagsframställning och som inte behandlas i det följande 

har jag med hänsyn till det statsfinansiella läget eller av andra skäl inte tagit 

upp. 

Sammanfattning av budge(förslag för högskoleutbildning 

Medlen för grundläggande högskoleutbildning kommer vid bifall till 

mina förslag att fördelas på följande sätt. 

Medel för grundliiggande högskoleuthildning budgetåret 1984185 

Ändamål 

Utbildning för tekniska yrken 
Utbildning för administrativa, ekonomiska och 
sociala yrken 
Utbildning för vårdyrken 
Utbildning för undervisningsyrken 
Utbildning för kultur- och informationsyrken 
Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 
Gemensamt 

Summa 

Milj. kr. 

605 

313 
640 
769 
178 
351 

18 

2874 

Medel för grund/iiggande högskoleutbildning per högskoleenh~t m. m. 

Högskoleenhet m. m. 

Regionstyrelsen i Stockholm 
Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 
Konstnärliga högskolor i Stockholm 
Regionstyrelsen i Uppsala 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
Regionstyrelsen i Linköping 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Regionstyrelsen i Lund/Malmö 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 

Milj. kr. 

92 
89 

153 
128 

124 
87 
81 

182 
14 
17 
21 
50 
20 

151 
22 
69 

318 
5 

28 
17 
36 
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Högskoleenhet m. m. 

Regionstyrelsen i Göteborg 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Högskolan i Skövde 
Regionstyrelsen i Umeå 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Östersund 
Kommunal högskoleutbildning m. m. 
Ej fördelat 

Summa 

Milj. kr. 

77 
252 
115 
20 
35 
2 

43 
138 
69 
26 
13 

192 
188 

2874 

Budgetförslaget i det följande innebär att totalt omkring 4,4 miljarder kr. 

ställs till förfogande för högskoleutbildning m. m. inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde. Fördelningen av detta belopp framgår av 

följande tabell. 

Medel för högskoleutbildning inom utbildningsdepartementets verksam

hetsområde 

Ändamål 

Högskolan 
- grundläggande högskoleutbildning 
- lokalkostnader 
- utrustning 
- centrala och regionala myndigheter 

Summa 

Hemställan 

Milf kr. 

2874 
I 110 

295 
96 

4375 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen . 

föreslår riksdagen 

att bemyndiga regeringen att besluta om omföringar mellan anslag 

för högskolan i enlighet med vad jag har förordat. 

D 1. Universitets- och högskoleämbetet 

1982/83 utgift 

1983/84 Ans)ag 

1984/85 Förslag 

64997 408 

79833 000 

84143 000 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) är central förvaltningsmyn

dighet för de statliga högskoleenheterna med undantag för Sveriges lant

bruksuniversitet. UHÄ är dessutom central förvaltningsmyndighet för de 

övriga myndigheter som regeringen bestämmer. För UHÄ gäller förord

ningen (1976: 702) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet 

(ändrad senast 1982: 827). 
13 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bila11a 10 
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Personal 

tf andläggandc personal 
Ovrig personal 

Anslag 

1. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader, f 
3. Drift, underhåll och 

utveckling av data
system för antagning 
av studerande, f 

4. Utveckling m. m. av 
lokala system för 
studiedokumentation, 
statistik och antagning 

5. Högskoleprov 
6. Centralt utvecklingsarbete 

och personal-
utbildning m. m. 

7. Forskning om högskolan 
8. Rcvisionskontor 
9. Besvärsnämnd 1 

1983/84 

141 
l 12 

253 

44 342000 
7 207000 

4 730000 

3 447 000 
3090000 

9549000 
4800000 
2494000 

174000 

79833000 

Beräknad ändring 1984/85 

U niversitcts
och ·högskole
ämbetet 

of. 
of. 

of. 

+2589000 
+ 734000 

+ 870·000 

+ 244000 
+ 105000 

+ 1282000 
+ 170000 
+ 78000 
+ 19000 

+6091000 

Före
draganden 

of." 
of. 

of. 

+2281000 
+ 365 000 

+ 760000 

+ 200000 
+ 86000 

+ 34000 
+ 140000 
+ 415000 
+ 29000 

+4310000 

1 l:lesvärsn~mnden för högskoleutbildning har överlämnat anslagsframställning över 
vilken UHA har avgivit yttrande. 

Universitets- och högskoleämbetet 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning 6 995 000 kr. 

2. Medel för kontaktverksamhet högskola/forskningsavnämare beräk

nas under anslaget Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

(- 530000 kr.) 

3. Kostnader för chefsutbildning inom högskolan ( + 1240000kr:). 

4. Besparingen beräknas till I 614 000 kr. Härvid har besparing inte be

räknats på medel som anvisas under anslagsposten 3. 

Föredragandens Ö\'erväganden 

Vid beräkning av anslaget har huvudförslaget tillämpats. 

Jag vill erinra om att jag i inledningen berört universitets- och högsko

leämbetets <UHÄ:s) centrala roll i effektiviserings- och förnyt:lsearbetet 

inom högskolan. 

UHÄ har upprepat ett förslag om medel för chefsutbildning för prefekter 

inom högskolan. I likhet med ämbetet finner jag det angeläget att nyckel

personer bland dem som har det direkta ansvaret för forskning och utbild

ning får en utbildning som motsvarar chefsutbildningen inom statsförvalt-
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ningen i övrigt. Jag är dock inte beredd att förorda särskilda medel härför 

utan förutsätter att utbildningsinsatser successivt kan genomföras inom 

ramen för tillgängliga medel. 

Medel för kontakt verksamhet högskola/forskningsavnämarc har för näs

ta budgetår inte beräknats under detta anslag. Jag avser att återkomma 

med förslag till medelsberäkning för denna verksamhet i den forskningspo

litiska propositionen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(79833000 + 4310000=)84143000kr. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Universitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 84 143 000 kr. 

D 2. Regionstyrelserna för högskolan 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12332475 

11478000 

12166000 

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samord

na den grundläggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion, främja 

denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för frågor som är ge

mensamma för två eller flera högskoleenheter. Verksamheten regleras i 

förordningen (1977: 458) med instruktion för regionstyrelserna för högsko

lan (ändrad 1980: 1100). Regionstyrelserna skall enligt instruktionen årli

gen inkomma till universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ med sina för

slag till anslagsframställningar. 

Anslag 

I. Förvaltningskostnader 
2. Lokalkostnader 

1983/84 

10211000 
1267000 

11478000 

Universitets- och högskoleiimbetet 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning 805 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+513 000 +503000 
+292000 + 185000 

.+805000 +688000 

2. I utbildningsdepartementets promemoria Högskolans institutionella 

organisation (Ds U 1983 :6) sägs att i planeringen av främst grundläggande 
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utbildning även regionalpolitiska och regionalekonomiska aspekter bör 

vägas in. En stor del av denna planering måste åvila högskolestyrelserna. 

För frågor som bör ses i ett vidare perspektiv och som rör mer än en 

högskoleenhet, bör regionstyrelserna även i fortsättningen spela en viktig 

roll för en sådan utbildningsplanering. De förslag som framläggs i prome

morian kommer enligt UHÄ:s bedömning inte att leda till någon minskning 

av regionstyrelsernas kompetensområde och arbetsuppgifter. UHÄ före

slår i denna anslagsframställning inte någon reell förändring av anslaget. 

UHÄ förutsätter emellertid att statsmakterna i samband med behandlingen 

av promemorian Högskolans institutionella organisation prövar region

styrelsernas fortsatta verksamhet och därvid avväger arbetsuppgifterna 

mot de resurser som kan ställas till förfogande för personal och utrednings

verksamhet m.m. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkning av anslaget har ett begränsat huvudförslag tillämpats. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(11478000 + 688 000=) 12 166 000 kr. Jag har härvid beaktat bl. a. ökade 

lönekostnader för tjänsten som kanslichef vid regionstyrelsen i Umeå. 
Vidare har jag räknat medel för en förstärkning av resurserna för expenser 

vid regionstyrelserna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionstyrelserna för högskolan för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 12 \66000kr. 

D 3. Redovisningscentralerna vid universiteten 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

1000 

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscen

traler, en vid vart och ett av universiteten. Till redovisningscentralerna är 

knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoleämbetets 

verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Verksamheten 

bedrivs under inseende av riksrevisionsverket. Redovisningscentralerna 

beslutar i samråd med berörda myndigheter om taxor för sina tjänster. Var 

och en av redovisningscentralerna är självfinansierad. 

Universitets- och högskoleämbetet föreslår att anslaget förs upp med 
oförändrat belopp. 
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Föredragandens överväganden 

I enlighet med universitets- och hög~koleämbetets förslag bör anslaget 
för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 
- Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Redovisningscentralerna vid unii'ersiteten för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 4. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

1000 
I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid 
Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning. Centralen är 

knuten till regionstyrelsen för Stockholms högskoleregion och gemensam 

för universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm och karo

linska institutet samt försvarets forskningsanstalt. 

Universitets- och högskoleämbetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stock

holm för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 5. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

894270612 

I 006469000 
I 069 892 000. 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår utgifter för lokalhyror, 

bränsle, lyse och vatten samt övriga kostnader för fastighetsdriften vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets-
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område, Institutet för internationell ekonomi, kungl. biblioteket, statens 

psykologisk-pedagogiska bibliotek och Nordiska institutet för samhällspla

nering. 

Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänsten 

sammanhängande service vid universiteten. tekniska högskolan i Stock

holm, Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Luleå. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Universitets-
och högskole-
ämbetet 

Utgifter 

Lokalhyror 1018576000 +135496000 
Kostnader för viss med 
fastighets tjänsten 
sammanhängande service 2893 000 + 307000 

I 021469000 +135803000 

Inkomster 

Upplåtelse av lokaler m. m. 15000000 of. 

Nettoutgift I 006469000 +135803000 

Universitets- och högskoleämbetet 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Före-
draganden 

+88116000 

+ 307000 

+88423000 

+25000000 

+63423000 

I. Prisomräkning och ökade kostnader på grund av planerad lokalut

byggnad (135496000 kr.). 

2. Pris- och löneomräkning för viss med fastighetstjänsten samman
hängande service (307 000 kr.). 

l<'öredragandens överväganden 

Jag vill erinra om vad jag i inledningen anfört angående försöksverksam
het med lokalplanering. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till ett uppdrag till 

universitets- och högskoleämbetet att i anslagsframställningen för budget

året 1985/86 särskilt redovisa dels besparingar under detta anslag till följd 

av att verksamhet avvecklas eller minskar vid högskoleenhet, dels under

lag för beräkning av uppbördsmedel under anslaget. Dessa uppbördsme

del, som främst avser lokalutnyttjande vid viss externfinansierad verksam

het. har för nästa budgetår uppskattats till 40 milj. kr. Jag vill i samman
hanget framhålla att ersättning givetvis skall tillföras detta anslag, även om 

statens kostnader för lokaler bestrids från annat anslag. t. ex. •1ad gäller 

den kliniska delen av medicinsk utbildning och forskning. 

Vid mina beräkningar av anslaget har jag även beaktat att kostnader för 

lokaler för projektet Sveriges medeltida personnamn nästa budgetår beräk
nas under anslaget Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag för nästa budgetår 

anslaget till ( 1 006 469 000 + 63 423 000=) I 069 892 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av. 1 069 892 000 kr. 

D 6. Vissa tandvårdskostnader 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

62351031 
67724000 

133600000 

Detta anslag avser den tandvård som bedriv.si anslutning till den odonto" 

logiska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet (enheten i_ 

Huddinge) samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå .. Vidare utgår 

från anslaget vissa medel till de statliga tandtekniker- och tandsköterske" 

skolorna samt till ersättning åt tandtekniker- och· tandsköterskeprakti-

kanter. 

Anslagsfördelning 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Universitets- Före-
och högsli.ole- draganden 
ämbetet 

Anslag 

Utgifter 

Lönekostnader 65 545000 +1800000} 
Förvaltningskostnader 19207000 + 1564000 ' +45441000 
Renhållning och städning 3 407000 + 185000; ' 

Bruttoutgift 88159000 +3549000 +45441000 

Uppbördsmedel 

Patientavgifter m. m. 20435000 + 7065000 + 8400000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 

I Pris- och löneomräkning 
I. I Prisomräkning 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.I 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 

3.3 Övergångskostnader i samband 
med ,genomförande av ny studie-

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

1.2 Löneomräkning 
+2071 
+3 362 ordning för tandläkarlinjen - 2 3 JO 

Summa under I 

3 

3.1 

3.2 

Konsekvenser av tidigare 
beslut 
Minskat antal platser på 
tandläkarlinjen i Malmö 
Ökat antal platser på tand
läkarlinjen i Umeå 

+5433 

- 591 

+I 017 

Summa under 3 

Summa 

Ökade patientavgifter 

Summa totalt 

Universitets- och högskoleämbetet hemställer att under ett förslagsan
slag Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1984/85 anvisas 64 208 000 
kr. med ovan angivna fördelning på anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Budgeteringen av detta anslag, som är ett förslagsanslag, har under ett 

flertal år varit förknippat med en rad problem. Bl. a. har stora överskridan

den gjorts av flera högskoleenheter till följd av betydande prisstegringar på 

dentalmaterial och ökade lönekostnader för vissa personalgrupper. Hög

skoleenheternas prognoser över utfallet budgetåret 1983/84 pekar återigen 
på kraftiga överskridanden. 

Mot denna bakgrund förslår jag att anslaget budgetåret 1984/85 görs om 

så att samtliga kostnader som har ett direkt samband med den kliniska 

utbildningen och tandvården vid högskoleenheterna anvisas under föreva

rande anslag. Härav skulle, enligt den nuvarande anslagsfördelningen, 

totalt 32 935 000 kr. ha anvisats under anslaget Utbildning för vårdyrken 

och anslaget Odontologiska fakulteterna. Jag kommer därför i det följande 

att beräkna en minskning av anslaget Utbildning för vårdyrken med 

21877000 kr. Vidare avser jag att i forsknings politiska propositionen i 

anledning härav föreslå en minskning av anslaget Odontologiska fakulte

terna med 11 058 000 kr. 

Som en följd av denna förändring förordar jag att detta anslag betecknas 

som reservationsanslag fr. o. m. budgetåret 1984/85 samt anvisas med brut

tobelopp. Härmed kommer det att ställas höga krav på berörda högsko

leenheter vad gäller planering och budgetering av tandvårdsverksamhcten. 

Planeringen av verksamheten bör underlättas väsentligt genom den av mig 

förordade ändrade anslagsfördelningen. 

Jag vill framhålla att jag vid min mcdelsberäkning för budgetåret 

-1884 

+3549 

-7065 

-3516 
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1984/85. utöver den årliga pris- och löneomräkningen har anpassat anslags

nivån efter de senaste årens överskridanden av anslagsposten för löne- och 
materielkostnader. 

Den beräknade ändringen av medelsanvisningen fördelad på orter för 

budgetåret 1984/85 framgår av följande tabell (tkr.). 

Anslag Beräknad ändring 1984/85 Summa 
Kl UL UG UUm 

Konsekvenser av 
an slagsomläggningen + 17003 +7424 +10577 +8010 +43014 

Omläggningskostnad 
av tandläkarutbildning 693 - 577 693 - 347 - 2310 

Ändrad planeringsram 
tandläkarlinjen - 591 +1509 + 918 

Kl= karolinska institutet, UL= universitetet i Lund. 
UG= universitetet i Göteborg, UUm= universitetet i Umeå. 

Med hänsyn till de senaste årens utfall av patientintäkterna har jag 
beräknat att dessa kommer att uppgå till totalt 28 835 000 kr. 

( +8 400000 kr.) budgetåret 1984/85. Dessa inkomster bör i fortsättningen 

inlevereras till inkomsttitel på statsbudgeten. 

Hemställan 
Jag beräknar medel enligt sammanställningen och hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Vissa tandvårdskostnader för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 133 600 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 202 

D 7. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

50228094 

46338000 

14340000 

Reservation 3 118009 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för internationalisering av hög

skoleutbildningen samt utveckling av lokala system för studiedokumenta
tion, statistik och antagning. 

Anslagsfördelning 

Anslags post 

I. Till uni versitcts- och 
högskoleämbetets dis
position 

2. Vissa kostnader för lokal 
antagning vid högskole
enheterna 

3. Verksamhet med kontakt
forskare 

4. Högskolans kontakt
organisation m. m. 

5. Forsknings- och utveck
lingsarbete vid mindre hög
skolor samt förbättrad nytt
jarinfonnation om forskning 

6. Utveckling och försöksvis 
drift av överbryggande kur
ser och påbyggnadsutbild
ning 

7. Finansiering av universitets
lektorers m. fl. tjänstledighet 
för forskning 

8. Viss utredningsverksamhet 
9. Förstärkning av biblioteks

resurser inom högskolan 
10. Biblioteksresurser 

engångsanvisning 
11. Till regeringens disposition 

1983/84 

4 730000 

590000 

5'000000 

2485 000 

28865 000 
668000 

4000000 

46338000 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 687000 

of. 

+ 250000 

+ 1029000 

+1800000 

+ 324000 

+ 981000 
of. 

-4000000 

+1071000 

Före
draganden 

+ 45000 

of. 

- 5000000 

0 

0 

+ 200000 

-28865000 
668000 

- 4000000 

+ 4000000 
+ 2290000 

-31998000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(LJHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

Pris- och löneomräkning 

I. I Till universitets- och hög-

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

skoleämbetets disposition + 237 

Ändamål 

4 

4.1 

Alternativ I 

Förstärkning av biblioteksre
surser inom högskolan, engångs-

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

1.2 Verksamhet med kontakt- anslag -4 000 
forskare + 250 

1.3 Högskolans kontaktorganisation 
m.m. + 49 

1.4 Överbryggande kurser och 
påbyggnadsutbildning + 124 

1.5 Universitetslektorers m. fl. 
tjänstledighet för forskning + 981 

Summa under I 

2 Förändring al' anslagsteknisk 
natur 

2.1 Högskolans kontaktorganisation 
m. m. Medel från anslaget Uni
versitets- och högskoleämbetet 
(530 000) samt medel från Styrel
sen för teknisk utveckling 

+1641 

(450000) + 980 

Summa under 2 + 980 

Föredragandens överväganden 

Summa under 4 

5 Alternativ 2 

5.1 Till universitets- och högsko-
leämbetets disposition 

5.2 Forskning och utvecklingsarbete 
vid mindre högskolor samt för-
bättrad nyttjarinformation om 
forskning 

5.3 Overbryggandc kurser och på-
byggnadskurser 

Summa under 5 

Summa totalt 

De höga bokpriserna utgör ett allvarligt problem för högskoleenheternas 

bokinköp. Jag anser det viktigt att stärka högskoleenheternas resurser i 

detta avseende. Jag beräknar därför, engångsvis, en förstärkning om 

4 milj. kr. för detta. 

Jag övergår nu till art behandla frågan om värdering av utländsk högre 

utbildning. Universitets-och högskoleämbetet (UHÄ) har genom en ar

betsgrupp kartlagt antalet förfrågningar och ansökningar rörande värdering 

av utländsk högre utbildning. Enligt UHÄ ligger dessa i storleksordningen 

3 000-5 000 årligen. Förutom för vissa utbildningar inom vård- och under

visningsområdena finns ingen klar ansvarsfördelning och handläggnings

ordning av dessa frågor. UHÄ föreslår nu en mer ändamålsenlig hantering. 

Denna innebär bl. a. att det övergripande ansvaret läggs på ämbetet. Verk

samheten bör, enligt UHÄ:s förslag, läggas upp som en försöks verksamhet 

under budgetåret 1984/85. Ämbetet är berett att avsätta resurser motsva

rande ett personår under försöksåret. Därutöver krävs resurser för särskil

da utredningar och U HÄ föreslår att 250 000 kr. avsätts för ändamålet. 

-4000 

+ 450 

+I 800 

+ 200 

+2450 

+1071 
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Med hänsyn bl. a. till vårt förhållande till olika länder och deras medbor

gare anser jag det angeläget att förutsättningen för att i Sverige behandla 
frågor av det berörda slaget förbättras. Jag biträder därför ämbetets förslag 

och beräknar medel härför ( + 250000 kr.). 
Anslagsposten Viss utredningsverksamhet bör benämnas Till regering

ens disposition. 
Jag föreslår vidare förändringar av medelsfördelning mellan vissa an

slag. Förändringarna framgår av följande sammanställning. 

Verksamhet med kontaktforskare. -38 265 000 kr. 
finan_siering 
av universitetslektorers 
m. fl. tjänstledighet för 
forskning, viss utredningsvcrksamhet 
samt förstärkning 
av biblioteksresurser 
inom högskolan 

Bidrag till nämnden för 205 000 kr. 
svenskt-amerikanskt 
forskarutbyte (Fulbright-kommis-
sionen) 

Till regeringens disposition + 2 022 000 kr. 

Utveckling och försöksvis 
drift av överbryggande 
kurser och påbyggnadskurser 

+ 200000kr. 

Motsvarande 
belopp avses bli 
beräknat i den· 
forskningspolitiska 
propositionen 
under e1t anslag 
Vissa särskilda 
utgifter för 
forskningsändamål 

Motsvarande 
belopp beräknas 
under anslaget 
H I. Kulturellt 
utbyte med 
utlandet 

Motsvarande 
belopp beräknas 
under anslagen 
Utbildning för 
tekniska yrken, 
Utbildning för 
undervbningsyrken 
samt Utbildning för 
kultur- och informa
tionsyrken 

Motsvarande 
belopp beräknas 
under anslaget 
Bidrag till 
kommunal 
högskoleutbildning 
m.m. 

Jag beräknar anslaget till (46 338 000-31998000 =) 14 340000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett rescrvationsanslag av 14 340000 kr. 
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D 8. Utbildning för tekniska yrken 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

529991486. 

551823000 

605296000 

Reservation 2494578 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjer inom sektorn. 

Anslagsfördelning 

Högskoleenhet/ändamål 1983/84 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 24598000 
Tekniska högskolan i Stockholm 141678000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i (Jävle/ Sandviken 
Högskolan i Orebro 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Växjö 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/ 

Härnösand 
Vissa kurser för aktiv 

sjöpersonal 

Utgift 

30909000 
3402000 
1307000 

651 000 
1110000 

59 582000 
1293000 

95182000 
6803000 

976000 

16949000 
105 058000 

1290000 
1022000 

14 634000 
37 121000 

6587000 

1671000 

551823000 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitets-
och högskole-
ämbetet 

+ 3016000 
+ 15904000 

+ 6120000 
+ 315000 
+ 584000 
+ 42000 

.+ 135000 

+ 9559000 
+ 431000 

+ 10183000 
+ 2241000 
+ 539000 

+ 2 882000 
+ 13 003 000 
+ 1154000 
+ 785000 

+ 1742000 
+ 4 773000 

+ 3 119000 

+ 84000 

+76611000 

Före-
draganden 

+ 1440000 
+ 11672000 

+ 4950000 
+ 184000 
+ 387000 
+ 33000 
+ 102000 

+ 6712000 
+ 64000 

+ 6402000 
+ 907000 
+ 192000 

+ 1998000 
+ 10389000 
+ 1427000 
+ 411000 

+ 831000 
+ 4082000 

+ 1206000 

+ 84000 

+53473000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 206 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Änd<imål/högskoleenhet m. m. 1
• 

2
• 

3 

I. I 
1.2 

Pris- och löneomräkning 

Prisomräkning 
Löneomräkning 

Summa under I 

2 Förändringar av anslagsteknisk natur 

2.1 Från anslaget Utbildning för undervisningsyrken och Lokllla och 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 11303 
+29783 

+41086 

individuella linjer och enstaka kurser + 1687 
315 

I 050 
2.2 
2.3 

Från anslaget Utbildning för undervisningsyrken (HF/B) + 
Från anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna (UGl + 

Summa under 2 + 3052 

3 Konsekl'enser av tidigare beslut 

3.1 4-åriga linjer (dimensioneringsiindringar) 
Enl prop 1980/81: 100 bil. 10 
(- 30 åp) 711 
En! prop 1981/82: 100 bil. 10 
(+ 466 åp) + 8128 
Enl prop 1982/83: 25 (TBI) 
(+ 248 åp) + 5 878 
TB I upphör (- 248 åp) 4541 
Enl prop 1982/83: 100 bil. lO 
(+ 233 åp) + 4588 

3.2 3-åriga linjer (dimensioneringsändringar) 
Enl prop 1981/82: 100 bil. 10 
( + 98 åp) 0 
En! prop 1982/83: 25 (TB l l 
(+ 45 åp) + 465 
TB I upphör(- 45 åpl 455 
Enl prop 1982/83: 100 bil. 10 
(+ 45 åp) + 455 

3.3 Sjö- och driftspcrsonalutbildningar 
3.3.1 Dimcnsioneringsändringar 

(+ 96 åp) + 1881 
3.3.2 Planeringsmedel upphör 269 
3.3.3 Brandskyddskurser + 268 
3.4 Yrkesteknisk högskoleutbildning ( + 30 åp) + 710 
3.5 Övriga linjer ( + 28 åpl + 525 

Summa under 3 +16922 

1 US =universitetet i Swckholm, KTH = tekniska högskolan i Stockholm, UV= 
universitetet i Uppsala. HF/R = högskolan i Falun/Borlänge, ULi =universitetet i 
Linköping, HJ = högskolan i Jönköping. UL = universitetet i Lund. l.iG = universi
tetet i Göteborg, CTH = Chalmers tekniska högskola. HB = högskolan i Borås, 
UUm =universitetet i Umeå. HS/H =högskolan i Sundsvall/Härnösand. 
~ Åp = årsstudieplatser · 
3 TB = tilläggsbudget 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1. 
2

• 
3 

4 Alternali\' i 

4.1 Integrering i alla linjer av data, elektronik m. fl. viktiga områden 
4.2 4:e år på matematikerlinjen (dataloggren) 
4.3 Nya linjer i yrkesteknisk högskoleutbildning 

Processindustrilinje HS/H 
(+ 15 åp) 
Plast- och gummiindustrilinje HJ ( + 15 åp) 

4.4 Datavetenskapliga linjen inrättas vid US (+ 30 åp) 
4.5 Dimensioneringsändringar på befintliga linjer 

4-åriga linjer ( + 111 åpJ 
3-åriga linjer(+ 99 åp) 
Yrkesteknisk högskoleutbildning ( + 23 åp) 
Textil- och konfektionstekniklinjen HB ( + 15 åp) 

4.6 Justering av anslag ULi 
4.7 Miljö- och hälsoskyddsfinjen UUm (namnbyte) 
4.8 Per capita-nedskärning 
4.9 Gemensamma funktioner 
4.10 Gemensamma funktioner !bibliotek) 

Summa under 4 

5 Alternati\" 2 

5.1 Återtag av per capita-nedskärning 
5.2 Återtag av del av tidigare nedskärning 
5.3. Påbyggnadslinjer 

Samhällsplanering KTH 
(+ 30 åp) 
Bioteknik UU, UL, UUm 
(+ 32 åp) 
Ekotoxikologi UU (+ 10 åp) 

5.4 4:e år naturvetarlinjerna 
5.5 Yrkesteknisk högskoleutbildning, elektronikindustrilinje ULi 

(+ 30 åp) 
5.6 Nya studieinriktningar (engångsanslag) 
5.7 Varvad civilingenjörsutbildning ULi (engångsanslag) 
5.8 Basresurser datatekniklinjen CTH 

Summa under 5 

Summa totalt 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 2300 
+ 840 

+ 355 
+ 355 
+ 711 

+ I 077 
+ 961 
+ 535 
+ 525 
+ I 050 

0 
- 3682 

563 
+ 650 

+ 5114 

+ 3 682 
+ 2100 

+ 630 

+ 1260 
+ 420 
+ 630 

+ 710 
+ 320 
+ 160 
+ 525 

+ 10437 

+76611 

' US = universitetet i Stockholm. KTH =tekniska högskolan i Stockholm, UU = 
universitetet i Uppsala, HF/B = högskolan i Falun/Borlänge, ULi =universitetet i 
Linköping, HJ =högskolan i Jönköping, UL =universitetet i Lund, UG = universi
tetet i Göteborg. CTH = Chalmers tekniska högskola, HB = högskolan i Borås. 
UUm =universitetet i Umeå, HS/H =högskolan i Sundsvall/Härnösand. 
2 Åp = årsstudieplatser 
3 TB = tilläggsbudget 
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UHÄ hemställer att 

I. en påbyggnadslinje, fartygsradiotelegrafistlinjen, 30 poäng, inrättas 

den I juli 1984, 

2. en allmän utbildningslinje, processindustrilinjen, 60 poäng, inrättas 

den I januari 1985, 

3. en allmän utbildningslinje, plast- och gummiindustrilinjen, 60 poäng, 

inrättas den I januari 1985, 

4. en allmän utbildningslinje, elektronikindustrilinjen, 60 poäng. inrät

tas den I juli 1984, 

5. en påbyggnadslinje, samhällsplaneringslinjen, 40 poäng, inrättas den 

I juli 1984, 

6. en påbyggnadslinje, biotekniklinjen, 40 poäng, inrättas den I juli· 

1984, 

7. en påbyggnadslinje, ekotoxikologilinjen, 60 poäng, inrättas den I juli 

1984, 

8. miljö- och hälsovårdslinjen ändrar benämning den I juli 1984 till 

miljö- och hälsoskyddslinjen, 

9. ordinarie universitetslektorat i metallernas bearbetning inrättas den 

I juli 1984 vid KTH. 

10. ordinarie universitetslektorat i fordonsteknik inrättas den I juli 1984 

vid KTH. 

11. ordinarie universitetslektorat i biologi inrättas den I juli 1984 vid 

universitetet i Lund. 

12. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som förordas, 

13. under ett reservationsanslag Utbildning för tekniska yrk1:n för bud

getåret 1984/85 anvisas kr. 628 434 000 med ovan angiven fördelning på 

anslags poster. 

Universitetet i Lund har i skrivelse anhållit om ytterligare medel för 

utbildning på yrkeshygienikerlinjen. U HÄ har yttrat sig i ärendet den 7 

november 1983. 

Föredragandens överväganden 

Konsekrenser m· tidigare beslut 

Vid min beräkning av medelsbehovet till följd av förändringar av antalet 

nybörjarplatser på tre- och fyraåriga linjer budgetåren 1981/82-1983/84 har 

jag utgått från den beräkningsmodell avseende kostnaderna per utbild

ningsplats som har tillämpats under senare år. När det gäller konsekvenser 

av tidigare beslutad ökning av antalet nybörjarplatser i yrkesteknisk hög

skoleutbildning och på textil- och konfcktionstekniklinjen har jag följt 

universitets- och högskoleämbetets (UHÄ:s) förslag (+I 235 000 kr.). 
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Dimensioneringsfrågor m. m. 

Arbetsmarknadens efterfrågan och de studerandes intresse för teknisk 

utbildning talar för en ökning av utbildningskapaciteten i civilingenjörsut

bildningen. Jag förordar därför att antalet nybörjarplatser ökar med 118 

nästa budgetår (+I 086000 kr.). Vid fördelningen av platserna på linjer, 

vilken framgår av följande tabell, har jag tagit särskild hänsyn till det stora 

behovet av civilingenjörer som föreligger inom data- och elektronikområ

dena. 

Linje 

Datatekniklinjen 
Datatekniklinjen 
Elektrotekniklinjen 

-Elektrotekniklinjen 
Kemitekniklinjen 
Maskintekniklinjen 
Teknisk fysik-linjen 
Väg- och vattenbyggnadslinjen 

Högskoleenhet 1 

CTH 
HLu 
KTH 
UL 
UL 
Cf.H 
UL 
CTH 

Ändring av 
planeringsramar-

+ 30 
+ 30 
+ 35 
+ 20 
+ 13 
+ 8 
+ 7 
- 25 

+118 

1 KTH= tekniska högskolan i Stockholm. UL= universitetet i Lund. CTH= 
Chalmers tekniska högskola, HLu= högskolan i Luleå. 

Antalet examinerade civilingenjörer har inte ökat i takt med att civilin

genjörsutbildningen har byggts ut. Jag ser med oro på denna utveckling. I 

prop. 1982/83: 100 (bil. 10, Ub U 24, rskr 290) betonade jag vikten av att 

bl. a. kvaliteten i den tekniska utbildningen inte sätts åt sidan i samband 

med den kvantitativa utbyggnaden. Mot den- bakgrunden bör enligt min 

mening särskilda medel för en kvalitetsförstärkning av civilingenjörsutbild

ningen anvisas även för budgetåret 1984/85. Jag beräknar 1,3 milj. kr. för 

ändamålet. Medlen bör i första hand användas för sådana åtgärder som 

bidrar till att de studerande fullföljer sin utbildning. 

Jag kommer i det följande att förorda en ökning av antalet nybörjar

platser på datavetenskapliga linjen ( + 30 platser). Vidare kommer jag att ta 

upp en ökning av antalet nybörjarplatser i yrkesteknisk högskoleutbildning 

( + 75 platser) och på textil- och konfektionstekniklinjen. (_ + 30 platser). 

Mina förslag avser även en ny påbyggnadslinje inom bioteknikområdet 

( + 22 platser). 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i följande tabell. För 

högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högskoleenhet (a) 

eller per sektor och högskoleenhet tillsammans med beräkningsunderlaget 

i form av beräknad antagning per linje och högskoleenhet inom parentes 

(b). 

14 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bilaga 10 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för tekniska yrken budgetåret 1984/85 

U1bildniogslinje/poang Siock- Uppsala Eskils- Falun/ Gävl</ Örebro Lin- Jön-
holm tuna/ Borlange Sand- köping/ köping 

Västerås viken Norr-
köping 

a) Arkitektlinjen, 160 601 

Datatekniklinjen, 160 601 90 
Driftingenjörslinjen, 11 80 301 

Driftteknikerlinjen, 80 60 1 60 30 
Elektrotekniklinjen, 160 205 1 

Farkosttekniklinjen, 160 105 1 

Geoteknologilinjen, 160 
Hälso- och miljövårds-
linjen, 120 
Industriell arbetsmiljö-
linjen, 160 
Industriell ekonomi-
linjen, 160 188 
Kemitekniklinjen, 160 1201 

Lantmäterilinjen, 160 70 1 

Maskinteknikerlinjen, 80 
Maskintekniklinjen, 160 250 1 120 
Materialtekniklinjen, 160 90 1 

Radiokommunikations-
linjen, 60 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen, 160 
Sjöingenjörslinjen, 11 40 
Sjökaptenslinjen, 11 40 
Styrmanslinjen, 80 
Teknisk fysik-linjen. 160 !001 99 
Teknisk fysik- och 
elektrotekniklinjen, 160 180 
Textilingenjörslinjen, 80 
Textil- och konfektions-
tekniklinjen. 80 
Väg- och vattenbyggnads-
linjen, 160 1461 

Y rkeshygienikerlinjen. 11 60 

Yrkestekniska linjer8 

Byggnadsindustrilinjen, 60 301 

Elektronikindustrilinjen, 60 30 
Fordonstekniklinjen, 60 0 
Grafisk industri-linjen, 60 301 

Livsmedelsindustrilinjen, 60 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjen, 40 
Processindustrilinjen, 60 
Styr- och reglerteknik-
linjen, 60 30 
Stålindustrilinjen, 60 30 
Sågverksindustrilinjen, 60 
Textil- och konfektions-
industrilinjen, 60 
Träindustrilinjen. 60 30 
Yerkstadsindustrilinjen, 60 30 30 30 

bl Biolciglinjen, 120 (60) 2 (68) (18) 
Biotekniklinjen. 40 (12) 
Datavetenskapliga linjen, 160 (60) (30) 
Fiskevårdslinjen. 80 
Fysikerlinjen, 120 (30)2 (43) (12) 
Geovetarlinjen, 120 crn2 (40) 
Kemistlinjen, 120 (72)2 (48) (18) 
Matematikerlinjen. 120 (60) 2 (55) (20) 

Planeringsram för linjer cnl. b) 249 326 98 

Noter på sid 212. 
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Utbildningslinje/poäng Lund/ Kal- Växjö Göte- Borås Karl- Umeå Luleå Sunds- Surnma 
Malmö mar horg stad vall/ 

J-lärnö-
sand 

a) Arkitektlinjen, 160 45 45 3 150 
Datatekniklinjen, 160 60 1203 60 390 
Driftingenjörslinjen, 11 80 30 303 90 
Driftteknikerlinjen, 80 60 60 603 30 360 
Elektrotekniklinjen, 160 156 2003 561 
Farkosttekniklinjen, 160 105 
Geoteknologilinjen, 160 40 40 
Hälso- och miljövårds-
linjen, 120 62 62 
Industriell arbetsmiljö-
linjen. 160 30 30 
Industriell ekonomi-
linjen, 160 303 218 
Kemitekniklinjen. 160 125 1003 345 
Lantmäterilinjen, 160 70 
Maskinteknikerlinjen, 80 24 483 24 96 
Maskintekniklinjen, 160 118 2003 115 803 
Materialtekniklinjen, 160 90 
Radiokommunikalions-
linjen. 60 24 13 24 48 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen, 160 30 30 
Sjöingenjörslinjen, 11 40 22 353 15 72 

Sjökaptenslinjen. 11 40 48 483 24 120 
Styrmanslinjen, 80 48 723 24 144 
Teknisk fysik-linjen, 160 67 1003 366 
Teknisk fysik och 
elektrctekniklinjen, 160 180 
Textilingenjörslinjen, 80 153 15 
Textil- och konfektions-
tekniklinjen. 80 45 45 
Väg- och vattenbyggnads-
linjen, 160 90 1283 50 414 
Yrkeshygienikerlinjen, 11 60 013 013 

Yrkestekniska /injer8 

Byggnadsindustrilinjen. 60 303 60 
Eleklronikindustrilinjen, 60 30 
Fordonstekniklinjen, 60 0 
Grafisk industri-linjen. 60 30 
Livsmedelsinduslrilinjen, 60 305 30 
Pappers- och pappers-
masseindustrilinjen. 40 06 0 
Processindustrilinjen, 60 30 30 
Styr- och reglerteknik-
linjen, 60 30 
Stålindustrilinjen, 60 30 60 
Sågverksindustrilinjen, 60 4512 45 
Textil- och konfektions-
industrilinjen, 60 30 30 
Träinduslrilinjen, 60 07 30 
Verkstadsindustrilinjen. 60 309 303 1512 3010 () 195 

bl Biologlinjen, 120 (75) (57)4b (36) 314 
Biotekniklinjen, 40 ( 10) 22 
Datavetenskapliga linjen. 160 90 
Fiskevårdslinjen, 80 (16)"' 16 
Fysikerlinjen, 120 (35) (26)4b (20) 166 
Geovetarlinjen. 120 (35) (20)4b (10) 132 
Kemistlinjen. 120 (35) (40)4b (24) (16) 253 
Matematikerlinjen. 120 (40) (30) (45)4b (31) 281 

Planeringsram för linjer enl. bl 230 30 204 121 16 1274 
Summa 6688 
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Jag går nu över till att behandla frågor som rör vissa utbildningslinjer. 

Utbildning inom arbetsmiljöområdet 

Mot bakgrund av vad riksdagen tidigare har uttalat om utbildning inom 

arbetsmiljöområdet (UbU 1982/83: 24, rskr290) föreslår UHÄ att en all

män utbildningslinje, industriell arbetsmiljö-linjen, om 160 poäng, inrättas 

den 1 juli 1984 och förläggs till högskolan i Luleå. Antalet nybörjarplatser 

bör enligt UHÄ vara 30 och resursutrymme bör skapas genom en minsk

ning med 30 platser på maskintekniklinjen vid högskolan. UHÄ har därut

över inte beräknat några medel för utbildningens genomförande .. 

Enligt min mening finns det nu förutsättningar att genomföra en civilin

genjörsutbildning inom arbetsmiljöområdet vid högskolan i Luleå. Jag 

biträder därför UHÄ:s förslag. Tyngdpunkten i utbildningen bör, såsom 

UHÄ framhåller, vara arbetsmiljöutformning i den mekaniska industrin 

med inriktning mot produktionsteknik och materialteknik. Den nya linjen 

bör anordnas inom ramen för det antal nybörjarplatser som högskolan i 

Luleå har i dag. Planeringsramen för maskintekniska linjen bör därför 

minskas med 30 nybörjarplatser. För de kostnader för industriell arbets

miljö-linjen som inte täcks genom minskningen av antalet nybörjarplatser 

på maskintekniklinjen beräknar jag 250 000 kr. 

Biotekniklinjen 

UHÄ tillsatte år 1981 en referensgrupp med uppgift att lägga fram en 

samlad plan för forskning och utbildning inom bioteknikområdet. Gruppen 

har redovisat sina förslag i rapporten Bioteknik - utbildning, forskning 

(UHÄ-rapport 1983: 6), som har remissbehandlats. 

Med utgångspunkt i referensgruppens förslag och remissin~;tansernas 

yttranden har UHÄ i en kompletterande anslagsframställning bl. a. föresla

git att en påbyggnadslinje, biotekniklinjen om 40 poäng, inrättas den I juli 

1984 och förläggs till universiteten i Uppsala, Lund och Umeå med totalt 

32 nybörjarplatser. Kostnaden härför beräknas nästa budgetår till ca 

1.3 milj. kr. 

Bioteknikområdet har alltmer kommit att stå i centrum för industriell 

utveckling såväl i Sverige som i andra länder. Jag ser därför med tillfred

ställelse på de initiativ som UHÄ har tagit i syfte att skapa ett underlag för 

beslut om framtida bioteknisk utbildning och forskning. 

Jag anser det angeläget att en påbyggnadslinje i bioteknik inrättas. Jag 

1 Tekniska hög<kolan i Stockholm. 
2 Universitetet i Stockholm. 
3 Chalmers tekniska hög,kola. 
4a Univcrsiterer i Göteborg. Anragning vartannal är. 
4b Universitetet i Göteborg. 
5 Avser Alnarp. 
6 Avser Markaryd. Antagning vartannat är. 
7 Avser Skellefteå. 
'Antagning till flertalet linjer sker var tredje termin. Här anges antalet nybörjarplatser budgetåret 1983/84. 
9 Avser Karlskrona. 
"'JO i Luleå och 0 i Skellef1eå. 
11 Påbyggnadslinje. 
L! 15 platser avser underhållsleknisk inriktning. 
IJ Periodiserad antagning. ingen antagning budgetåret 1984/85. 
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biträder därför UHÄ:s förslag. Utbildningen bör förläggas till universiteten 

i Uppsala och Lund. Antalet nybörjarplatser bör vara 12 resp. 10. Som jag 

har nämnt har UHÄ föreslagit att påbyggnadslinjen startar också i Umeå 

budgetåret 1984/85. Jag är inte beredd att nu ta ställning till förslaget i 

denna del. De finansieringsmöjligheter som kan föreligga framdeles får 

avgöra om en fortsatt utbyggnad kan bli aktuell. I sådant fall bör påbygg

nadslinjen enligt min mening lokaliseras också till Umeå. 

Utbildningen bör planeras på ett sådant sätt att även studerande med 

annan relevant grundläggande utbildning än biologlinjen eller kemistlinjen 

blir behöriga till den nya påbyggnadslinjen. 

Datai·etenskapliga linjen 

Datavetenskapliga linjen är förlagd till universiteten i Uppsala och Lin

köping med ca 30 nybörjarplatser på vardera orten. UHÄ har föreslagit att 

datavetenskaplig utbildning skall anordnas även i Stockholm fr. o. m. nästa 

budgetår. 
För egen del anser jag att tillgängliga resurser utnyttjas bäst genom att 

antalet nybörjarplatser ökas där utbildningen redan finns etablerad. Efter 

vad jag har inhämtat finns det goda möjligheter att anordna ytterligare 30 

nybörjarplatser på datavetenskapliga linjen vid universitetet i Uppsala. Jag 

förordar därför att linjen där får sammanlagt 60 nybörjarplatser budgetåret 

1984/85. 

Hälso- och mi/jövårdslinjen 

UHÄ för i sin anslagsframställning fram ett förslag från universitetet i 

Umeå att hälso- och miljövårdslinjen i stället skall benämnas miljö- och 

hälsoskyddslinjen. Med en sådan benämning markeras linjens anknytning 

till de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndernas verksamhet. Jag 

avser att återkomma till regeringen med förslag om ändrad benämning. 

Påbyggnadskurs i oljeprospektering 

Genom beslut den 2 juni 1983 har regeringen anvisat 750000 kr. för en 

påbyggnadskurs i oljeprospektering vid Chalmers tekniska högskola 

(CTH) budgetåret 1983/84. Kursen är avsedd för civilingenjörer och geove

tare. Som ett led i det norsk-svenska industrisamarbetet skall även norska 

studerande beredas möjlighet att genomgå kursen. 

I prop. 1983/84: 10 om svensk havsresursverksamhet har regeringen 

nyligen lagt fram förslag om åtgärder för att främja svenskt deltagande i 

prospektering och utvinning av olja och gas i Nordsjön. En förutsättning 

för att svensk industri skall kunna vinna insteg på denna marknad är enligt 

min mening att det finns tillgång på kvalificerad personal. 

Den påbyggnadskurs i oljeprospektering som nu pågår vid CTH är den 

enda i sitt slag i landet. Jag anser det angeläget att utbildningen kan 

bedrivas även efter utgången av innevarande budgetår. För att göra detta 

möjligt beräknar jag 750000kr. för budgetåret 198i/85. 
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Samhäl/splaneringslinjen (påbyggnadslinje) 

Utbildning i samhällsplanering med teknisk inriktning saknas I[. n. i hög

skolan. I årets anslagsframställning upprepar UHÄ ett tidigare förslag om 

en ettårig påbyggnadslinje i samhällsplanering förlagd till tekniska högsko

lan i Stockholm (KTH). Linjen är avsedd för arkitekter, väg-och vatten

byggnadsingenjörer och lantmätare men skall även stå öppen för studeran

de med grundläggande administrativ eller ekonomisk utbildning samt för 

yrkesverksamma samhällsplanerare med annan utbildning. 

Jag har inte funnit det möjligt att nu bereda utrymme för den föreslagna 

påbyggnadslinjen i samhällsplanering. Jag är dock beredd att åter pröva 

frågan om berörda myndigheter kan redovisa förslag till hur utbildningen 

skall kunna finansieras inom ramen för befintliga resurser. 

Sjöbefäls utbildning 

Genom beslut den 26 augusti 1982 tillkallade regeringen en kommitte 

(U 1982: 08, Dir. 1982: 66) med uppdrag att pröva frågan om sjöbefälsut

bildningens dimensionering och lokalisering. Kommitten beräknas slutföra 

sitt uppdrag inom kort. Jag avser att återkomma till regeringen i dessa 

frågor i samband med 1985 års budgetproposition. 

Även om den beslutade utbildningskapaciteten i sjöbefälsutbildningen 

utnyttjas till mindre än 80 % är jag - i avvaktan på kommittens förslag -

inte beredd att föreslå några förändringar av antalet nybörjarplatser nästa 

budgetår. I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör utbild

ningen på sjökaptenslinjen och sjöingenjörslinjen få bedrivas på en utbild

ningsort endast om det finns minst 12 antagna som, vid den tidpunkt 

antagningsmyndigheten bestämmer, har förklarat att de skall påbörja ut

bildningen. Denna regel bör enligt min mening också omfatta styrmanslin

jen, maskinteknikerlinjen och radiokommunikationslinjen. 

För att uppfylla internationellt överenskomna säkerhetskrav inom sjö

farten ingår i sjöbefälsutbildningen vissa kurser i brandskydd. I enlighet 

med UHÄ:s förslag beräknar jag 268 000 kr. nästa budgetår för genomfö

rande av dessa kurser. 

Den I juli 1983 inrättades en radiokommunikationslinjc om 60 poäng. 

Linjen ersatte dåvarande radiotelegrafistutbildning och är en grundläggan

de utbildning för landtjänstgöring. UHÄ har föreslagit att en påbyggnads

linje, fartygstelegrafistlinjen, om 30 poäng inrättas den I juli 1984 och 

förläggs till högskolan i Kalmar. En tredjedel av utbildningen beräknas 

vara praktik. 

För egen del vill jag anföra följande. Det tycks f. n. råda balans mellan 

antalet examinerade radiotelegrafistcr och arbetsmarknadens b~:hov. När 

det emellertid gäller behovet på längre sikt är det svårt att göra tillförlitliga 

beräkningar. Skälen härtill är följande. 

Omkring år 1990 kommer enligt förslag av det internationella sjösäker

hetsorganet International Maritime Organization (IMO) ett nytt globalt 

nöd- och radiosäkerhetssystem att införas. Detta kommer att innebära att 
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utbildningen av radiotelegrafister för fartyg framdeles antingen får ett 

annat innehåll eller utgår. IMO har ännu inte tagit ställning till om en 

särskild operatör skall krävas eller om det nautiska befälet även skall ha 

denna utbildning. 

I avvaktan på övergången till det nya globala radiosäkerhetssystemet 

måste antalet yrkesverksamqia fartygsradiotelegrafister fortlöpande an

passas till den svenska handelsflottans behov. Det är osäkert om någon 

nyrekrytering av personal fordras fram till år 1990. 

Med den utveckling inom fartygskommunikationsområdet som jag nyss 

har redovisat är det tveksamt om det numera finns skäl att inrätta en 

särskild påbyggnadslinje för fartygskommunikation. En annan bidragande 

orsak till min tveksamhet är att radiokommunikationslinjen har så få stude

rande; endast 28 nybörjarplatser av 48 är utnyttjade. 

För att tillgodose det nu överblickbara behovet av fartygstelegrafistut

bildning har jag stannat för att en teoretisk kurs om 20 poäng t.v. bör 

anordnas vid högskolan i Kalmar. Jag beräknar 305 000 kr. för ändamålet. 

Som en följd av beslutet vid 1978/79 års riksmöte att avveckla den 

dåvarande sjöbefälsutbildningen i Stockholm blev vissa lärare övertaliga. I 

prop. 1982/83: 100 (bil. 10, UbU24, rskr290) beräknadejag medel för de 

kostnader som uppstod med anledning av detta. För nästa budgetår bör 

381 000 kr. anvisas för ändamålet. Vid mina beräkningar av anslags posten 

Tekniska högskolan i Stockholm har jag tagit hänsyn härtill. 

Textil- och konfektionstekniklinjen 

I enlighet med riksdagens beslut vid 1981/82 års riksmöte (prop. 

1981182: 100 bil. 12, UbU 24, rskr 312) inrättades textil-och konfektions

tekniklinjen den 1 juli 1983 och förlades till högskolan i Borås. Linjen skall 

vid utgången av budgetåret 1984/85 ha ersatt flertalet av de grundläggande 

kurser som har anordnats eller f. n. bedrivs vid Textilinstitutet i Borås. 

Innevarande budgetår anordnas samtliga 15 nybörjarplatser på textil

och konfektionstekniklinjen med inriktning mot tillverkning. För att möj

liggöra en inriktning även mot produktutformning bör antalet nybörjar

platser på linjen ökas med 30 ( +840000 kr.). 

Vad avser kursen i textilindustriell tillverkning som f. n. bedrivs vid 

Textilinstitutet för studerande på konsthantverkslinjen vid universitetet i 

Göteborg återkommer jag under anslaget Utbildning för kultur- och infor

mationsyrken. 

Yrkesteknisk högskoleutbildning 

I prop. 1982/83: 100 (bil. 10) framhöll jag angelägenheten av att den 

yrkestekniska högskoleutbildningen !YTH) byggs ut i en snabbare takt än , 

tidigare. Jag angav där också vissa förutsättningar för det fortsatta plane

ringsarbetet av YTH vid högskolorna i Karlstad och Sundsvall/Härnösand. 

I samband med sin behandling av frågan uttalade utbildningsutskottet 

(UbU 24, rskr290) att en eventuell YTH-linje vid högskolan i Sundsvall/ 
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Härnösand med inriktning mot processindustrin/pappersmasseområdet 

inte får planeras så att den tar bort rekryteringsunderlagetför den pappers

och pappersmasseindustrilinje som redan finns i Markaryd. 

Användningen av datorstödda styrsystem i processindustrin har ökat 

under det senastt! decenniet. Pappers- och pappersmasseindustrin tillhör 

de branscher som i stor omfattning redan utnyttjar datorstödda styrsy

stem. Andra branscher såsom kemiska industrin, textil-och konfektionsin

dustrin, sågverksindustrin och gruvindustrin väntas följa efter. 

De förändr;ngar i behoven av kunskaper som blir en följd av datorstödda 

styrsystem påverkar befattningshavare i hela processindustrin. Enligt min 

mening är det viktigt att anordna utbildning i ökad utsträckning för dem 

som skall använda och underhålla· sådana system. Jag biträder därför 

UHÄ:s förslag om en processindustrilinje om 60 poäng. Linjen bör förläg

gas till högskolan :i Sundsvall/Härnösand 'från den I januari 1985. Med 

hänsyn till vad utbildningsutskottet 'har anfört och vad företrädare för 

pappers- och pappersmasseindustrin'setlermera har strukit under utgår jag 

från att linjen inriktas mot processindustrin som 'helhet och inte i första 

hand mot pappers-och pappersmasseindustrin. 

I enlighet med vad jag tidigare har uttalat förordar jag att vcrkstadsin
dustrilinjen vid högskolan i Karlstad.får ytterligare ·15 nybörjarplatser den 

I juli 1984. I detta sammanhang vill jag anmäla att regeringen genom beslut 

den 14 juli 1983 har medgivit att den yrkestekniska högskoleutbildningen i 

Karlstad planeras så att utbildningen på samtliga linjer/inriktningar (såg

verksindustrilinjen ,med 'en underhållsteknisk inriktning och vcrkstadsin

dustrilinjen) kan starta samtidigt den 'I juli 1984. 

I sin anslagsframställning för UHÄockså fram ett förslag från universi

tetet i Linköping ·om en ·ny allmän utbildningslinje .. elektronikindustrilin

jen, om 60 poäng den ·I juli 1984. Utbildningen bör enligt universitetet och 

UHÄ förläggas till Norrköping. 

Frågan om utbildning i YTH-form for elektronikindustrin har varit 

aktuell länge. Med tanke på den snabba utvecklingen inom elektroniken 

och dess ökande betydelse inom flera industrigrenar anser jag det angelä

get att en särskild utbildning kommer: till stånd. Jag biträder därl'ör UHÄ:s 

förslag. För att en tillfredsställande planering av utbildningen skall bli 

möjlig bör linjen inrättas först den I januari 1985. 

När det gäller UHÄ: s förslag om en ny allmän utbildningslinje, plast

och gummiindustrilinjen, med förläggning till högskolan i Jönköping, anser 

jag att den föreslagna utbildningens innehåll och lokalisering bör utredas 

närmare. Jag är därför nu inte beredd att ta ställning i denna fråga. 

Övriga frågor 

UHÄ har föreslagit vissa förändringar av medelsfördelningen vid univer

sitetet i Uppsala, högskolan i Falun/Borlänge och vid universitetet i Göte

borg. Jag biträder·UHÄ:s förslag (+3052000kr.). 
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Dessutom förordar jag att 432000 kr. som f. n. har beräknats under detta 

anslag för nästa budgetår beräknas under anslaget Vissa särskilda utgifter 

inom högskolan m. m. Beloppet avser medel som under fem år har använts 

för att planera sjö- och driftspersonalutbildning i samband med att dessa 

utbildningar har lagts om. 

Antalet studerande på driftteknikerlinjen och driftingenjörslinjen vid 

universitetet i Lund är endast ca 50 % av det planerade. Mot den bakgrun

den förordar jag att anslagsposten Universitetet i Lund minskas med 

I 058 000 kr. nästa budgetår. Motsvarande belopp bör istället beräknas 

under anslaget Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

Jag beräknar en besparing om 70 I 000 kr. till följd av förvaltningsrationa

lisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(551823000 + 53 473 000=) 605 296000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, in

dustriell arbetsmiljö-linjen, om 160 poäng den I juli 1984, 

2. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, elek

tronikindustrilinjen, om 60 poäng den 1 januari 1985, 

3. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, 

processindustrilinjen. om 60 poäng den I januari 1985, 

4. bemyndiga regeringen att inrätta en påbyggnadslinje, bioteknik

linjen, om 40 poäng den 1 juli 1984, 

5. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

6. till Utbildning för tekniska yrken för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av 605 296 000 kr. 

D 9. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

238599408 

256169000 

279230000 

Reservation 1823 552 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa. ekono

miska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande) 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget be

räknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 

sektorn. Under anslaget beräknas vidare medel för bidrag till Stiftelsen 

Stora Sköndals sociala utbildningsverksamhet. Medel för kommunal hög

skoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kommu

nal högskoleutbildning m. m. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 218 

Ans lagsfördelning 

Högskoleenhet 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Myndigheterna Före-
draganden 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 48503000 + 4 739000 + 1979000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 30463000 + 4 735000 + 2 787000 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 1403000 + 284000 + 196000 
Högskolan i Falun/Borlänge 1257000 + 859000 + 475000 
Högskolan i Qävle/Sandviken 283000 + 294000 t 263000 
Högskolan i Orebro 19473000 + 2079000 + 1418000 

Linköping.i· högskoleregion 
Universitetet i Linköping 12044000 + 2365000 + 1474000 
Högskolan i Jönköping I 052000 + 370000 + 303000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 44033000 + 4981000 -1- 2668000 
Högskolan i Växjö 9045000 + 2325000 -1- I 947 000 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 39423000 + 4809000 + 2894000 
Högskolan i Borås 504000 + 585000 -1- 524000 
Högskolan i Karlstad 6602000 + 2088000 + 1455000 
Högskolan i Skövde 1421000 + 407000 + 339000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 22 297000 + 2947000 -1- 2055000 
Högskolan i Luleå 2357000 + 513000 -1- 753000 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 2497000 + 561000 -1- 417000 
Högskolan i Östersund 11658000 + 2034000 -1- I 028000 

Bidrag till Stiftelsen 
Stora Sköndals 
.wciula utbildnings-
verksamhet 1854000 + 862000 -1- 86000 

Utgift 256169000 +37837000 -1-23061000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I Pris- och löm'omräkning 

I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

-1- 5 520 
-t-10954 

Ändamål/hög~;koleenhet m. m. 1 

2.1 

Förändringar a1• a11slugstek11isk 
nalllr 

Överföringar från anslaget 
Utbildning för undervisningsyr-

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

Summa under I -t-16474 ken, HF/B + 630 

Summa under 2 + 630 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget- budget-
året året 
1984/85 1984/85 
(tkr.) (tkr.) 

3 Konsekvenser av tidigare bes/111 4 Alternativ I 

3.1 Konsekvenser av minskade 4.1 Ökade planeringsramar 
planeringsramar budgetåren 4.1.1 Ekonomlinjen, UU, HB, HKs 
1980/81, 1981/82 och 1982/83 - 1402 (+73) + 675 

3.2 Konsekvenser av ökade plane- 4.1.2 Linjen för personal- och arbets-
ringsramar budetåret 1982183, livsfrågor, HKs, Hös ( +40) + 332 
ekonomlinjen. helt finansierad + 2675 4.1.3 Systemvetenskapliga linjen, 

3.3 Konsekvenser av ökade plane- UU, ULi, UL. HV, HKs, UUm 
ringsramar budgetåret 1982/83, (+104) + 1229 
systemvetenskapliga linjen + 1773 4.2 Kvalitet 

3.4 Konsekvenser av ökade plane- 4.2. I Ekonomlinjen, L)S. UU, HE/V, 
rings ramar budgetåret 1982/83, HF/B, HG/S, HO, ULi. HJ. UL, 
ekonomlinjen m. m .. delfinan- HV. UG, HB, HKs, HS. UUm. 
sierade + I 181 HLu, HS/H + 3163 

3.5 Konsekvenser av ökade plane- 4.2.2 F~rvaltningslinjen, US, U U. 
ringsramar budgetåret 1982/83. HO, ULi,_ lJL, HY, UG, HKs, 
linjen för kost och näringseko- UUm. HOs + 756 
nomi, prop. 1982/83:25 + 84 4.2.3 Linjen för personal- och arbets-

3.6 Konsekvenser av ökade plane- livsfrågor. US, UU, HÖ. ULi. 
ringsramar budgetåret 1982/83, UL. HV. UG. HKs, UUm, Hös+ 635 
ekonomlinjen. prop. 1982/83:25 + 938 4.2.4 Juristlinjen, US, UU, UL, UG, 

3.7 Konsekvenser av ökade plane- UUm + 1247 
ringsramar budgetåret 1982/83, 4.2.5 System~etenskapliga linjen, US. 
systemvetenskapliga linjen. UU, HO, ULi, UL, HY, UG, 
prop. 1982/83: 25 + 437 HKs. UUm, Hös + 3 394 

3.8 AU-reform. konsekvenser av 4.2.6 Psykologlinjen, US, lJU, UL, 
nedläggning av redovisnings- UG, UUm + 285 
och revisionslinjen - 1526 4.3 Minskade planeringsramar 

3.9 AU-reform, konsekvenser av 4.3. I Sociala linjen, UG. UUm 498 
nedläggning av transportad- 4.3.2 Psykologlinjen, US, UU, UL, 
ministrativa linjen 805 UG 322 

3.10 AU-reform, konsekvenser av 4.4 Per capita-nedskärning - 2008 
nya platser på ekonomlinjen + 3988 4.5 Gemensamma funktioner 260 

3.11 AU-reform, konsekvenser av 4.6 Gemensamma funktioner (bib-
nedläggning av linjen för offent- liotek) + 410 
Jig förvaltning I 131 Summa under 4 + 9038 3.12 AU-reform, konsekvenser av 
nedläggning av samhällsplane- 5 Alternatil' 2 
rarlinjen 995 

3.13 AU-reform, konsekvenser på 5.1 Återtagande av per capita-ned-
förvaltningslinjen + I 036 skärning + 2008 

3.14 AU-reform. konsekvenser av 5.2 Kvalitet. juristlinjen. U S, U U. 
nedläggning av beteendeveten- UL, UG, UUm + 832 
skapliga linjen - 3481 Summa under 5 + 2840 

3.15 AU-reform. resurser för andra 
årskursen, linjen för personal- Summa totalt +36975 
och arbetslivsfrågor + 5221 

Summa under 3 + 7993 

1 US = universitetet i Stockholm, UU = universitetet i Uppsala, HE/V = högskolan i Eskilstuna/Västerås, 
HF/B = högskolan i Falun/Borlänge, HG/S = högskolan i Gävle/Sandviken, HÖ = högskolan i Örebro, ULi 
= universitetet i Linköping, HJ = högskolan i Jönköping. UL = universitetet i Lund, HY = högskolan i 
Växjö, UG = universitetet i Göteborg, HB = högskolan i Borås, HKs = högskolan i Karlstad, HS = 
högskolan i Skövde. Ul)m = universitetet i Umeå. HLu = högskolan i Luleå, HS/H = högskolan i 
Sundsvall/Härnösand, HOs = högskolan i Ostersund. 
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Planerings ramar för sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken budgetåret 1984/85 

Uthildningslinjeipoäng Stock- Solna Uppsala Eskilstuna/ Falun/ Gävle/ Örebro 
holm Vasterås Borlänge Sandviken 

Statlig lziigsko/e-
utbildning 
al Förvaltnings-

linjen. 140 180 60 90 
Handels- och 
distributions-
linjen, 60 
Linjen för kost och 
näringsekonomi, 100 54 
Psykologlinjen, 200 30 30 
Sociala linjen, 140 240 240 
Kostadministra-
tion, 20 24 
Kostterapi, 20 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEG), 80 90 70 
Linjen för personal-
och arbetslivsfrågor, 
140 150 60 60 

b) Ekonomlinjen, 140 (505) (475) (60)1 (60) 1 (30)1 (160) 
Juristlinjen, I 80 (480) 040) 
Samhällsvetar-
linjen, 120 (80) (30) 
Systemvetenskapliga 
linjen, 120 (90) (60) (32) 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete, 20 (20) 
Planeringsram för 
linjer enligt b) 1095 955 60 60 30 222 

Kommunal högskole-
utbildning 

ADB-linjen. 40 90 150 30 904 305 60 

1 Endast basblock. 
~ Varav 24 basblock. 
3 Varav 30 basblock. 
4 Avser Västerås. 
~Avser Gävle. 

UHÄ hemställer att 

l. beslut fattas om en reformering av systemvetenskapliga linjen enligt 

förslag i anslagsframställningen, 

2. planeringsramarfastställs i enlighet med UHÄ:s förslag, 

3. under ett reservationsanslag Utbildning för administrativa, ekono-

miska och sociala yrken för budgetåret 1984/85 anvisas 291 290000 kr. 

Anslagsframställning har avgivits även av styrelsen för Stiftelsen Stora 

Sköndal. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har i skrivelse den 2 september 1983 inkom-

mit med förslag angående systemvetenskaplig utbildning vid högskolan i 

Luleå. 
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Utbildningslinjc:/poäng Lin kö- Jön- I,und/ Växjö Gö1e- Borås Karl- Skövde 
ping/ köping Malmö borg stad 
Norr-
köping 

Statlig högskole-
utbildning 
a) Förvaltnings-

linjen, 140 60 120 30 120 30 
Handels- och 
distributions-
linjen, 60 30 
Linjen för kost och 
näringsekonomi, 100 72 
Psykologlinjen, 200 30 30 
Sociala linjen. 140 180 210 
Kostadministra-
tion. 20 36 
Kostterapi, 20 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen (PEGJ, 80 70 70 
Linjen för personal-
och arbetslivs-
frågor, 140 60 60 30 90 30 

bl Ekonomlinjen, 140 (180) (60) 1 (445) (234)2· 10 (510) (60) 1 (144) (30) 1 

Juristlinjen. 180 (365) (120)9 

Samhällsvetar-
linjen, 120 <110) (20) (60) 
Systemvetenskapliga 
linjen, 120 (60) (75) (30) (90) (48) 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete. 20 (20) 
Planeringsram för 
linjer enligt b) 240 60 I 015 284 780 60 192 30 

Kommunal högskole-
Il/bildning 

ADB-linjen, 40 606 907 30 150 
Summa 

6 30 i vardera kommun. 
7 Avser Malmö. 
8 Avser Sundsvall. 
9 Avser grundläggande rättsutbildning, 80 p. 

10 Varav 60 basblock i Kristianstad. 

Föredragandens överväganden 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvud

sak i enlighet med vad universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har 

föreslagit. För sammanhangets skull behandlar jag under detta anslag även 

frågor som rör ADB-linjen. Medel för denna utbildning anvisas under 

anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Jag kommer i det följande att förorda dels en ökning av antalet nybörjar

platser på ekonomlinjen ( + 73 platser). på systemvetenskapliga linjen 

( + 134 platser) och på ADB-linjen ( + 120 platser), dels en minskning av 

Umeå 

60 

34 
30 

120 

34 

60 
(160) 
(40)9 

(45) 

(60) 

·305 

30 

Luleå Sunds- Öster- Summa 
vall/ sund 
Härnö-
sand 

60 810 

30 

160 
150 

150 1140 

60 
32 

334 

30 630 
(90) (100)3 3 303 

1345 

345 

(30) (60) 635 

40 

120 100 60 5668 

608 . 870 
9884 
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antalet nybörjarplatser på sociala linjen ( - 60 platser) och på psykologlin

jen (- 30 platser). 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i följande tabell. 

För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och 

högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet tillsammans med 

beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes (b). För den kommunala högskoleutbildningen anges 

planeringsram per linje och kommun. 

Jag går nu över till att behandla frågor som rör vissa utbi:ldningslinjer 

m.m. 

Administrativt inriktad utbildning inom dataområdet 

Administrativt inriktad utbildning på dataområdet bedrivs som linjeut

bildning dels på ADB-linjen, dels på systemvetenskapliga linjt::n. ADB-lin

jen är inriktad mot i första hand verksamhet som programmerare, medan 

systemvetenskapliga linjen har sina huvudinriktningar mot system- och 

programutveckling. 

Före den 1 juli 1977 tillhörde den utbildning, som i högskolan fick 

benämningen ADB-linjen, gymnasieskolan och utgjorde en högre special
kurs. När utbildningen fördes över till högskolan behöll den primärkom

munalt huvudmannaskap. Huvudmannaskapskommitten föreslog i sitt be

tänkande (DsU 1980: 6) Förändrat huvudmannaskap för ADB-linjen att 

linjen skulle få statligt huvudmannaskap. Genom beslut den 7 maj 1981 

överlämnade regeringen betänkandet till UHÄ med uppdrag att för rege

ringen redovisa sina ställningstaganden i frågan. 

En arbetsgrupp inom UHÄ har utrett den administrativt inriktade utbild

ningen inom dataområdet <UHÄ-rapport 1982: 18). Arbetsgruppen har be

handlat frågan om att integrera ADB-linjen och systemvetenskapliga linjen 

samt redovisat förslag om systemvetenskapliga linjens utveckling. Arbets

gruppens rapport har remissbehandlats. 

UHÄ redovisar i anslagsframställningen sina ställningstaganden i dessa 

frågor. Utredningsarbetet har enligt UHÄ visat att en integration av ADB

linjen och systemvetenskapliga linjen är förenad med betydande svårighe

ter. UHÄ föreslår i stället att en påbyggnadslinje till ADB-linjen inrättas 

som skall göra det möjligt för de studerande att fortsätta sina studier på 

systemvetenskapliga linjen. UHÄ föreslår dessutom att systemvetenskap

liga linjen förlängs från 120 till 160 poäng och att linjen studi·~organisato

riskt skall omfatta dels ett basblock om 80 poäng, dels en förcljupningsdel 

om 80 poäng. Studerande från ADB-linjen skall efter genomgången på

byggnadslinje om 20 poäng kunna tillgodoräkna sig 40 poäng av basblocket 

på systemvetenskapliga linjen. UHÄ föreslår slutligen en resursförstärk

ning för systemvetenskapliga linjen för att tillgodose behovet av laborativa 

moment i utbildningen. 
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För egen del får jag anföra följande. 

ADB-linjen är den enda linjen med kommunalt huvudmannaskap utanför 

sektorn för utbildning för vårdyrken och den enda som har enbart primär

kommunala huvudmän. Ett förstatligande av utbildningen, som huvud

mannaskapskommittcn har föreslagit och flertalet remissinstanser anslutit 

sig till, skulle i och för sig troligen på sikt innebära större möjligheter till 

samordning och samverkan med övrig högskoleutbildning. Med hänsyn till 

resultatet av UHÄ:s utredningsarbete finns det emellertid inte anledning 

att nu vidta någon åtgärd i denna riktning. Både skolöverstyrelsen (SÖ) 

och UHÄ ser som ett alternativ till förstatligande att ADB-linjen återförs 

till gymnasieskolan. För en sådan åtgärd talar enligt min uppfattning det 

förhållandet att åtskilliga andra högre specialkurser i ADB har kommit till 

stånd eller planeras inom gymnasieskolan. Det resursmässiga och pedago

giska samband som hela tiden har funnits mellan ADB-linjen och delar av 

gymnasieskolan bör i detta läge få utvecklas ytterligare. Jag avser därför 

att i annat sammanhang föreslå regeringen att ge SÖ och U HÄ i uppdrag 

att utreda frågan om att återföra ADB-linjen till gymnasieskolan och lägga 

fram förslag i samband med anslagsframställningarna för budgetåret 

1985/86. 

Antalet nybörjarplatser på ADB-linjen bör öka med hänsyn såväl till 

efterfrågan på utbildning som till behovet på arbetsmarknaden ( + 120 

platser). 

Systemvetenskapliga linjen har visat sig fylla ett snabbt växande utbild

ningsbehov på arbetsmarknaden. Det är mot denna bakgrund och med 

hänsyn till den starka utvecklingen inom dataområdet angeläget att utbild

ningen fyller högt ställda krav på att- ge de studerande en god grund för 

kommande yrkes verksamhet. Med hänsyn till de kostnader som är förena

de med en förlängning av linjen är jag dock inte beredd att förorda en 

sådan. Jag finner det heller inte möjligt att föreslå särskilda medel för en 

förstärkning av utbildningen. 

Med hänsyn till att utbildningen på linjen har visat sig attraktiv för 

ungdomar föreslår jag också i överensstämmelse med UHÄ:s förslag en 

försiktig ökning av antalet nybörjarplatser ( + 104 platser). Därutöver bör 

utbildning på linjen komma till stånd vid högskolan i Luleå med 30 nybör

jarplatser. Den satsning på datateknisk utbildning som har skett vid denna 

högskola under senare år kompletteras därvid med en administrativt inrik

tad utbildning inom dataområdet ( + 1581 000 kr.). 

Ekonomlinjen 

Antalet nybörjarplatser bör ökas med 30 vid universitetet i Uppsala, 13 

vid högskolan i Karlstad och 30 vid högskolan i Borås ( + 606000 kr.). De 

senare platserna avser utbildning endast inom linjens basblock och syftar 

till att förstärka utbudet av utbildning inom det ekonomisk- administrativa 

området vid högskolan i Borås. 
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Sociala linjen 

I enlighet med UHÄ:s förslag bör av besparings- och arbetsmarknads

skäl antalet nybörjarplatser minskas med sammanlagt 60, varav 30 platser 

vid universitetet i Göteborg och 30 platser vid universitetet i Umeå 

(-498000 kr.) 

Psykologlinjen 

UHÄ föreslår en minskning av antalet nybörjarplatser på linjen med 30 

och anför därvid, förutom arbetsmarknadsskäl, angelägenheten av att fri

göra resurser för att bekosta psykoterapiinslag i utbildningen. Jag biträder 

förslagen och beräknar därvid medel för förstärkning av utbildningen i 

enlighet med UHÄ:s förslag. 

Övrigt 

Jag beräknar en besparing om 324 000 kr. till följd av förvaltningsrationa

lisering. 

Jag har vid beräkning av anslaget även tagit upp medel för en personlig 

tjänst vid högskolan i Karlstad(+ 122000kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(256 169 000 + 23 061 000 =) 279 230 000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. till Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

279 230 000 kr. 

D 10. Utbildning för vårdyrken 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

380218751 

379591000 

362187000 

Reservation 7 304 752 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de stat

liga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

påbyggnadslinjer inom sektorn. Medel för kommunal högskoleutbildning 

inom sektorn berä~nas under anslaget Bidrag till kommunal högskoleut

bildning m. m. 
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Anslagsfördelning 

Högskoleenhet 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 
Karolinska institutet 124608000 + 8 757000 857000 
Enheten vid Holländargatan 17910000 -12436000 -13257000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 47196000 + 3284000 + 3070000 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 17 140000 + 1685 000 + 1386000 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 72966000 + 4203000 - 3247000 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 60927000 + 3017000 - 4538000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 38844000 + 2494000 961000 

Till UHÄ:s disposition + I 355 000 + I 000000 

Utgift 379591000 +12359000 -17 404000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I.I 
1.2 

Pris- och löneomräkning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

Summa under I 

3 Konsekvenser av tidigare beslut 
3.1 Tandläkarlinjen, omläggning 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 4854 
+24273 

+29127 

av utbildningen - 3 100 
3.2 Tandläkarlinjen, ökat antal 

nybörjarplatser, UUm + 252 
3.3 Tandläkarlinjen. nedläggning 

av enheten vid Holländargatan - 13 513 
3.4 Tandläkarlinjen. minskad plane-

ringsram, UL 645 
3.5 Sjukgymnastlinjen. ökat an-

tal nybörjarplatser. Kl + 185 
3.6 Sjukgymnastlinjen, ökat an-

tal nybörjarplatser, UL + 145 
3.7 Läkarlinjen, avveckling av 

den särskilda studieordningen, 
Kl ~ 

Summa unda 3 -16718 

15 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4 Alternativ I 
4.1 Läkarlinjen, minskad 

planeringsram, Kl 
4.2 Tandläkarlinjen. minskad 

dimensionering 
alt I 
40 nybörjarplatser. UG 
alt Il 
60 nybörjarplatser, UG 
alt III 
20 nybörjarplatser. UUm 

4.3 Läkarlinjen, medel 
för omläggning av linjen 
(egen anslagspost) 

4.4 Besparingsförslag. minskad 
kostnad per studerande 

4.5 Gemensamma funktioner 
4.6 Gemensamma funktioner 

(bibliotek) 

Summa under 4 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

- 1290 

470 

705 

525 

+ I 355 

- 2685 
390 

+ 25 

- 3 455 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5 Alternativ 2 
5.1 Återtagande av bespa-

ringar per studerande 
5.2 Professur i allmän-

medicin. UUm, 
(grundutbildningsdel) 

5.3 Professur i trans-
plantationsbiologi, UG. 
(grundutbildningsdel) 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tk2.) 

+ 2685 

+ 180 

+ 180 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5.4 

5.5 

Profe:;sur i långvårds
medicin, särskilt geriatrik, 
ULi. lgrundutbildningsdel) 
Professur i medicinsk 
miljögiftsforskning, Kl 
(grundutbildningsdel) 

Summa unda 5 

Summa totalt 

1 Kl = karolinska institutet, ULi = universitetet i Linköping, UL = universitetet i 
Lund. UG = universitetet i Göteborg. UUm = universitetet i Umeå. 

U HÄ hemställer att 

I. planeringsramar för budgetåret 1984/85 fastställs i enlighet med 

UHÄ: s förslag, 

2. under ett reservationsanslag Utbildning för vårdyrken budgetåret 

1984/85 anvisas 391950000 kr med ovan angiven fördelning på anslagspos

ter. 

Föredragandens överväganden 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag med·~I i huvud

sak i enlighet med vad universitets- och högskoleämbetet (IJHÄ) har 

föreslagit. 

För sammanhangets skull behandlar jag under anslaget även vissa frågor 

rörande den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn för utbildning 

för vårdyrken. Medlen till denna utbildning anvisas under anslaget Bidrag 

till kommunal högskoleutbildning m. m. 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i följande tabeller. För 

den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och hög

skoleenhet. För den kommunala högskoleutbildningen anges planerings

ram per linje och kommun/landstingskommun. 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 180 

+ 180 

+ 3405 

+12359 
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Planeringsramar för statlig utbildning inom sektorn för utbildning för 

v{1rdyrken budgetåret 1984/85. 

Swtliu hiig.1·kole11tbildning 

Utbildningslinje m. m. Högskoleort 

Apotekarlinjen. 160 poäng 
Logopedlinjen. 120 poäng 
Läkarlinjen. 220 poiing 
R.:ceptarielinjen. 80/40 
poimg 
Rehaoiliteringslinjen. 
sjukgymnastik. (()0 poäng 
Tandliikarlinjen. 180 poiing 
Utbildning i psykotaapi. 
90 poiing 

Tandteknikerutbildning.4 

3-4 iir 
Tandsköt.:rskeulbildning. 4 

18 månader 
Summa 

Stock-
holm 

O' 
370 

160 
120 
40-' 

Upp-
sala 

80 

110 

260 

Lin- Lund/ Göte-
köp- Malmö borg 
ing 

24 24 
86~ 100 168 

IOO 
60 

30 

80 80 

1 Antagning var tredje termin. ingen antagning vid Kl 1984/85 
~ De tvi1 första ären sker utbildningen i Uppsala 
-' :\ vser steg I och steg 2 i utbildningen 

Umeå Sum-
ma 

80 
48 

102 936 

260 

260 
80 260 
24-' 64 

30 

60 220 

2158 

• :\ vser gymnasial utbildning som bedrivs i anslutning till den odontologiska verk-
samheten vid resp. hög,kokenhcl · 

Uikarli11je11 

Regeringen har i prop. 1983/84: 40 om Vissa ekonomisk-politiska [1tgiir

der m. m. föreslagit att antalet nybörjarplatser p[1 liikarlinjen vid universi

ktet i Lund skall minskas med 90 platser fr. o. m. budgetfac::t 1984/85. Som 

en följd hiirav har jag vid min mc::ddsberiikning for hudgettlret 1984/85 · 

heriiknat en minskad medclsanvi~:ning om l 800 000 kr. undc::r förevarande 

;Inslag. Betriiffandc:: medclsberiikr:ing under anslagc::t Medicinska fakulte

terna ätt:rkommerjag i den forskningspolitiska propositionen dren 1984. 

U HA har nyligen faststiillt en ny utbildnings plan för liikarlinjen. Rdor

meringen förutsiitts i enlighet med mina förslag i l 98Lirs budgetproposi

tion (prop. 1982/83: 100. UbU 26. rskr 273) ske inom hefintlig kostnadsram 

for läkarlinjen. Flera högskolec::nheter har nu p[lböt:iat. eller planc::rar att 

ptibörja. omläggningen av liikarlinjen. UH.Ä. bedömer det dock angcliiget 

att de: planerade omläggningarna genomförs utan dröjsmiil och föreslår att 

medd för att lägga om liikarlinjen anvisas till U HA under en särskild 

anslagspost under förevarande ansl;1g. Medlen skall fördelas under en 

femt1rsperiod av ämbetet efter ansökan. Jag delar UHA:s uppfattning att 

det är angdiiget med en snabh förnydse av liikarlinjen så all kunskapsom

råden såsom allmiinmedicin. långvårdsmedicin och yrkesmedicin kan stär

kas. Jag beräknar medel om I milj. kr. för ändamålet budgetåret 1984/85 till 

UHA:s disposition. 
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Ta11dliikarlinje11 m. m. 

Regeringen har i prop. 1983/84: 40 om Vissa ekonomisk-politiska åtgär

der, m. m. föreslagit att tandläkarutbildningen vid universitetet i Göteborg 

avvecklas fr. o. m. budgetåret 1984/85. Jag har som en följd härav beräknat. 
en minskad medelsanvisning om 2 900 000 kr. under förevarande anslag. 

Beträffande medelstilldelningen under anslaget Odontologiska fakulte

terna återkommer jag i den forsknings-politiska propositionen viiren 1984. 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Vissa tandvårds

kostnader beräknar jag en minskad medelsanvisning med 21 877 000 kr. 

under förevarande anslag budgetåret 1984/85 till följd av anslagsomlägg

ningen vid de odontologiska fakulteterna. Härav avser 10 213 000 kr. karo

linska institutet, 4 674000 kr. universitetet i Göteborg. 4067 000 kr. univer

sitetet i Lund och 2 923 000 kr. universitetet i Umeå. 

Tandtekniker- rnm t t andskiiterskeu tbild11i11g 

Utbildning av tandsköterskor och tandtekniker bedrivs med statligt hu
vudmannaskap i anslutning till de odontologiska fakulteterna i Stockholm, 

Göteborg. Umeå och Malmö. Utbildningarna tillhör gymnasieskolan. 
I prop. 1978179: 41 om ändrat huvudmannaskap för tandvård i anslutning 

till odontologisk utbildning och forskning uttalade min företrädare att 
också 1970 års befilut om att avveckla de statliga tandsköterske- och tand

tcknikerutbildningarna borde genomföras. Regeringen uppdrog åt statens 

förhandlingsnämnd att träffa erforderliga överenskommelser härför. En 

överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om planeringen 

·för de statliga utbildningarnas avveckling godkändes av regeringen år 1981. 

Samtidigt uppdrog regeringen <'it UHÄ att planera för avvecklingen och åt 
skolöverstyrelsen (SÖ) att planera för en utökning av motsvarande utbild

ningar inom gymnasieskolan. 
Avvecklingen av den statliga tandteknikerutbildningen har inte förverk

ligats enligt planerna. En rcguljiir läroplan inom gymnasieskolan har sak

nats. Detta har hindrat landstingskommunerna att starta motsvarande ut

bildning. Fr. o. m. år 1983 finns en av SÖ faststiilld läroplan för landtekni

kerutbildning som en högre specialkurs i gymnasieskolan. Härmed är 

hindren undanröjda för att starta tandteknikerutbildning i kommunal regi. 

Efter vad jag har erfarit planeras sådan utbildning också att starta i Väster

bottens läns landstingskommun med 16 platser budgetåret 1985/86 och i 

Malmöhus läns landstingskommun med 30 platser budgetåret 1984/85. I 

Stockholm anordnas sedan flera år tandteknikerutbildning av landstings

kommuncn enligt en försöksläroplan. Jag. vill i detta sammanhang även 

erinra om att socialstyn:lsen inom kort beräknar att presentera en prognos 

om det framtida behovet av tandtekniker. 

Mot bakgrund hiirav förordar jag att den statliga tandteknikcrutbildning

en avvecklas fr. o. m. budgetåret 1984/85 på de orter där motsvarande 
kommunal utbildning startar, dvs. vid universiteten i Lund och Umeå samt 
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vid karolinska institutet. För budgetåret 1984/85 beräknar jag en minskad 
medelsanvisning om 825 000 kr. under förevarande anslag. varav 

750 000 kr. under anslagsposten universitetet i Lund och 75 000 kr. under 

anslagsposten universitetet i Umeå. De studerande som nu fullföljer s. k. 

förpraktik bör få möjlighet att genomföra den teoretiska delen av tandtek

nikerutbildningen. Jag utgår från att detta kan ske i huvudsak inom ramen 
för befintliga resurser vid karolinska institutet. 

Enligt min mening bör antagningen till tandteknikerutbildningen vid 

universitetet i Göteborg fortgå även budgetåret 1984/85, i avvaktan på att 

den av socialstyrelsen planerade prognosen om det framtida behovet av 
tandtekniker presenteras. 

Som en följd av avvecklingen av tandläkarutbildningen vid universitetet 
i Göteborg bör också den stacliga tandsköterskeutbildning som bedrivs i 
anslutning till denna avvecklas. Jag avser att återkomma till regeringen 
med förslag om att UHÄ skall inkomma med förslag vid vilken tidpunkt 

antagningen till tandsköterskeutbildningen där skall upphöra. Jag har vid 
min medelsberäkning för budgetåret 1984/85 utgått från en utbildningska

pacitet om 80 nybörjarplatser. 

Avvecklingen av de statliga tandsköterskeutbildningarna i Malmö och 

Umeå bör enligt min mening samordnas med tidpunkten när huvudmanna

skapet för den tandvård som staten bedriver i anslutning till odontologisk 

utbildning och forskning kan föras över till kommunalt/landstingskommu

nalt huvudmannaskap. 
Jag utgår från att statens förhandlingsnämnd inom ramen för ovan 

nämnda förhandlingsuppdrag beaktar personalkonsekvenserna till följd av 

vad jag har anfört beträffande statlig tandtekniker- och tandsköterskeut

bildning. 

Rehabiliteringslinjen 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 100, UbU 30, rskr 341) anordnas 

under budgetåret 1983/84 vid universitetet i Göteborg en fördjupningskurs i 

arbetsterapi och vid universitetet i Lund en fördjupningskurs i sjukgym

nastik med 20 studerande i varje kurs. UHÄ föreslår nu att antalet nybör

jarplatser på fördjupningskursen i sjukgymnastik dubbleras. Jag har erfarit 

att dessa kurser har rönt stort intresse. även inom andra nordiska länder. 

Enligt min uppfattning vore det därför värdefullt att dels öka utbildnings

kapaciteten. dels öppna möjligheter för sjukgymnaster från övriga nordis

ka länder att delta i dessa kurser. Jag tillstyrker ämbetets förslag och 

beräknar medel för berörda kurser under anslaget Vissa särskilda utgifter 

inom högskolan m. m. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag 

om att UHÄ skall få i uppdrag att beakta möjligheterna till ett utökat 

nordiskt samarbete avseende utbildningen i sjukgymnastik. En utgångs

punkt bör därvid vara att antalet platser för nordiska studerande får uppgå 

till högst 10 procent. 
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Dimensioneringsfrågor m. m. inom kommunal högskoleutbildning 

För den kommunala högskoleutbildningen inom vårdsektorn gäller se

dan den 1 juli 1982 ett nytt statsbidragssystem. en ny planeringsordning 

och en ny studieorganisation. Den senare genomförs successivt enligt 

riksdagens beslut år 1982 (prop. 1981/82: 89, UbU 20, rskr 248). I beslutet 

anges tidpunkten när de äldre utbildningarna skall vara avvecklade. 

UHÄ har i särskild skrivelse till regeringen påpekat att studerande som 

har påbörjat vissa vård utbildningar, av olika orsaker inte kommer att 

kunna slutföra sin utbildning inom föreskriven tid. UHÄ föreslår därför att 

möjligheterna att slutföra utbildningen måste finnas kvar under ytterligare 

en övergångsperiod. Jag delar UHÄ:s uppfattning att möjligheterna att 

delta i utbildning och genomgå prov bör utsträckas ytterligare. Jag räknar 

med att erforderlig utbildning skall kunna anordnas inom ramen för till

gängliga resurser. Det bör få ankomma på regeringen att besluta i frågan. 

Genom vårdutbildningsreformen kom utbildningen till oftalmologassis

tent att omfatta två nya utbildningsmoment som förbereder för verksamhet 

vid dels ögonoperations-, dels ögonvårdsavdelning. UHÄ föreslår en kom

pletterande utbildning avsedd för de oftalmologassistenter som har påbör

jat sin utbildning före den 1 juli 1982. Jag beräknar medel ( + 165 000 kr.) för 
ändamålet under anslaget Bidrag till kommunal högskoleutbildning, an

slagsposten Vårdyrken. 

Enligt UHÄ är planeringssituationen fortfarande svår för utbildningshu

vudmännen. Under budgetåret 1983/84 förväntas utfallet bli ungefär I 000 

nybörjarplatser mindre än antalet beviljade. Orsakerna härtill är flera. 

Rekryteringsproblem föreligger till utbildningar inom radiologi, onkologi, 

psykiatrisk sjukvård och operationssjukvård liksom inom tandvårdsområ

det och laboratorieområdet. De problem som består i låg sökandefrekvens 

och hög återbudsandel har ökat de senaste åren. Om denna trend fortsätter 

kan det, påpekar ämbetet, på sikt leda till brist på rätt utbildad personal 

inom hälso- och sjukvården. 

Enligt min uppfattning är det angeläget att denna utveckling kan brytas 

genom särskilda insatser. Sådana kant. ex. utgöras av ökad samordning av 

utbildningsresurser mellan regioner och information om berörda vårdyr

ken för att locka fler sökande till utbildningarna. Jag vill även påpeka att 

jag i prop. 1982/83: 100 (bil. 10, s. 429 UbU26, rskr273) betonade vikten av 

att studerande från de stora ungdomskullarna kan beredas plats även inom 

den kommunala delen av högskolan. 

UHÄ föreslår planeringsramar om sammanlagt 10498 nybörjarplatser 

för den kommunala högskoleutbildningen inom vårdområdet för budget

året 1984/85, vilket är en minskning med 457 platser jämfört med budget

året 1983/84. 

Mot bakgrund av vad jag i det föregående har anfört är jag inte beredd att 

tillstyrka hela UHÄ:s förslag till minskning av antalet nybörjarplatser. 
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Jag förordar följande förändring av antalet nybörjarplatser budgetåret 

1984/85 i förhållande till budgetåret 1983/84. 

Linje 

Hälso- och sjukvårdslinjen 
Hörselvårdslinjen 
Medicinska servicelinjen 
Ortopedtekniska linjen 
Rehabiliteringslinjen 
Sociala omsorgslinjen 
Tandhygienistlinjen 
Påbyggnadslinjer till 

hälso- och sjukvårdslinjen 
medicinska servicelinjen 

SUMMA 

Fnrändring 1984/85 i 
förhållande till 
\983184 

-302 
- 20 
- 64 
+ 2 
- 8 
+ 81 
- 30 

- 55 
+ 39 

-357 

Enligt min mening bör det budgetåret 1984/85 på hälso- och sjukvårdslin

jen finnas 100 platser utöver UHÄ:s förslag. Efter vad jag har erfarit finns 

det trots nedgång i sökandefrekvensen fortfarande väsentligt fler sökande 

än nybörjarplatser på denna linje. 

Jag vill framhålla att mina förslag till planeringsramar totalt sett inte 

innebär någon reell minskning av antalet nybörjarplatser. Såsom jag tidi

gare har nämnt beräknas ca I 000 nybörjarplatser inte tas i anspråk under 

budgetåret 1983/84. För påbyggnadslinjen i medicinsk och kirurgisk sjuk

vård innebär t. ex. mina förslag till planeringsramar en utökning i förhållan

de till huvudmännens förslag. Enligt min mening är det angeläget att 

utbildningsbehovet för de sjuksköterskor som önskar genomgå denna vida

reutbildning kan tillgodoses så snabbt som möjligt. Samtliga berörda lands

ting har ansvar för att detta utbildningsbehov tillgodoses och jag förutsät

ter att dessa kan nå upp till de planeringstal som jag har förordat. 

Vad gäller den framtida dimensioneringen av tandhygienistlinjen avser 

jag att senare föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att komma in med 

förslag. 

Jag beräknar en besparing om 487 000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(379591000-17 404000=)362187000 kr. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar i enlighet med vad jag har förordat 

2. att godkänna vad jag har anfört i fråga om anordnande av viss 

utbildning enligt äldre studieordning inom kommunal högskole

utbildning 

3. till Utbildning för vårdyrken för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 362187 000 kr. 
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D 11. Utbildning för undervisningsyrken 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

686810059 

723 885000 

757 548000 

Reservation 19408160 

Anslaget avser grundläggande utbildning för undervisningsyrken vid de 

statliga högskoleenheterna samt personalutbildning för skolväsendets be

hov inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget 

beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 

sektorn samt för vissa kurser m. m. Medel för kommunal högskoleutbild

ning inom sektorn beräknas under anslaget Bidrag till kommunal högskole

utbildning m. m. 

Anslagsförde/11i11g 

Högskoleenhet/högskoleregion m. m. 1983/84 

Grundläggande högskoleutbild
ning och påbyggnadsutbildning: 

Stockholm.i· högskolerexion 
Högskolan för lärarutbildning 
i Stockholm 
Konstfack skolan 
Musikhögskolan i Stockholm 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/ 
Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 

Linköpings hiigskoleregion 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

Lund/Malmö högskoleregion 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Växjö 
Högskolan i Halmstad 

Göteborgs hii)?sko/eregion 
Universitetet i Göteborg 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 

115 795000 
4085000 

12 208000 

50600000 

8915000 
13 139000 
17 942 000 
24972000 

47785000 
18042000 

73 782 000 
16001000 
15 425 000 
19674000 
4341000 

92 372000 
6205 000 

21662000 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitets
och högskole
ämhetet 

+ 5017000 
44000 

+ 1459000 

+ 165000 

230000 
+ 191000 
+ 301000 
+ 1544000 

+ 1338000 
272000 

+ 3442000 
125 000 

+ 458000 
+ 1534000 
+ 400000 

+ 2 992000 
123 000 

+ 1110000 

Före
draganden 

+ 8515000 
226000 

+ I 128000 

- 2173000 

426000 
+ 277000 
+ 1368000 
+ J 489000 

+ 2792000 
+ I 269000 

+ 6429000 
+ 1565000 
+ 1632000 
+ 2638000 
+ 327000 

+ 6420000 
- 2 539000 
+ 2761000 
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Högskoleenhet/högskoleregion m. m. 1983/84 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 

Ej fördelade medel 
Hemspråkslärarutbildning 
Utbildning av instruktörer 
för näringsliv och förvalt
ning 
Särskild och riktad ämnes
lärarutbildning 
Avslutande praktisk-peda
gogisk ämnesutbildning 
(engångsanvisning) 
Utbildningsarvoden 
Särskilda utbild
ningsåtgärder för 
obehöriga lärare 
Påbyggnadskurser på 
hemspråkslärarlinjen 
Kompletteringsutbildning 
för lärare i svenska som 
andra språk 
GRUNDVUX-lärarutbildning 
Utbildning av lärare i data
kunskap 
Bidrag till Stockholms musik
pedagogiska institut 
Till regeringens dispo-
sition 

Personalutbildning för 
skolväsendets behov: 
Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Göteborgs högskoleregion 
Umeå högskoleregion 

Summa 

52790000 
23973000 

14 608000 

302000 

689000 

2674000 

I 090000 
29765 000 

2466000 

251 000 

691553000 

5 501 000 
6614000 
3511000 
6715000 
5916000 
4 075 000 

32332000 

723885000 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 2719000 
+ 32000 

+ 720000 

+ 15000 

+ 34000 

+ 133 000 

- I 090000 
+ 1488000 

650000 

+ I 048000 

+ 4 725000 
+ 661000 

+ 630000 

+ 2415000 

+ 13000 

+32050000 

+ 236000 
+ 272000 
+ 149000 
+ 284000 
+ 233000 
+ 197000 

+ 1371000 

+33421000 

Före
draganden 

+ 4 756000 
+ 900000 

+ 1103000 

+ 15000 

+ 34000 

- I 067000 

- I 090000 
- 3762000 

650000 

0 

0 
0 

0 

0 

251000 

+33234000 

+ 79000 
+ 91000 
+ 47000 
+ 89000 
+ 74000 
+ 49000 

+ 429000 

+33663000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
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Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget- budget-
året året 
1984/85 1984/85 
(tkr.) (tkr.) 

Pri.I'- och löneomriikning Enl BP 81 Särskild utbildning 148 
I. I Prisomräkning +14910 Enl BP 82 Särskild utbildning 1240 
1.2 Löneomräkning +31262 + 148 

Summa under I +46172 
Enl BP 83 355 

3.8 Mellanstadidärarlinjen 
Enl BP 82 Okat antal årsstudie-

2 Förändringar av anslags1eknisk 
natur 

platser (+216) + 4582 

2.1 Studiestöd till forskar-
Enl Tilfäggsbudget I. 82 (-25) + 306 

studerande. justering av 
306 

Vartannat år: 
medelsberäkning, UU 273 Tilfvalskurscr i samiska 391 

2.2 Gemensamma funktioner i 
högskolan. HF/B 630 

Vidareutbildning av lågstadie-

2.3 Studiestöd till forskar-
lärare till mellanstadielärare + 260 

studerande, justering av 
.Enl BP 83 Särskild utbildning 355 

medelsberäkning. UG 420 
3.9 Musiklärarlinjen 

+ Enl BP 82 Okat antal års-
Summa under 2 483 studie:platser ( + 18) + 875 

3.10 Slöjdlärarlinjen 
3 Konseki·enser av 1idigare En! HP 83 Särskild utbildning 532 

beslu1 3.11 Textillärarlinjen 
3. I Hildlärarlinjcn Enl BP 83 Särskild utbildning 118 

Enl BP 82 Särskild utbildning 431 3. 12 Vårdlärarlinjen 
En! BP 83 Särskild utbildning 357 ~ni BP 81 Särskild utbildning 710 

+ 431 3.13 Amne:slärarlinjema 
3.2 Fritidspedagoglinjen Enl Tilläggsbudget I. 82 + :! 339 

Minskning av antalet års- 2 339 
studieplatser Engångsan:visning I 090 
Enl BP 82 (-72,5) - 1208 Enl BP 83 Okat antal års-
Enl BP 83 ( - 128) 2 135 studie: platser ( + 50) + 578 

3.3 Förskollärarlinjen 3.14 Spefr1llärarlinjen 
Minskning av antalet Utbildning av yrkesvals-
årsstudieplatser lärare för särskolan 
Enl BP 81 och BP 82 (-260,5) 4344 (vartannat år) + 344 
Enl BP 83 ( -480) - 8006 Summa under 3 -14 700 

3.4 Hemspråkslärarlinjen 
Särskilda utbildningsåtgärder 4 Al1ema1iv I 
Enl BP 82 252 
Enl BP 83 variant 146 4.1 Bildlärarlinjen 

Enl BP 83 kurser ' 888 +12 nybörjarplatser KF, UUm + 336 

3.5 Idrottslärarlinjen 4.2 Fritid>pedagoglinjen 

Förändring av antalet års- -12 nybörjarplatser HF/B, UL 200 

studieplatser 4.3 Förskollärarlinjen 

En! Tilläggs budget I, 82 ( - 24) - 615 
-240 nybörjarplatser 

Enl BP 83 (+26) + 672 HLS, UU, HE/V, HG/S, ULi, 

3.6 Industri- och hantverkslärar- UL, HKr. UG - 3703 

linjen 4.4 Musiklärarlinjen 

Särskilda utbildningsåtgärder 273 + 1.2 nybörjarplatser 

3.7 L,.ågstadielärarlinjen HO, UL, HLu + 583 

Okat antal årsstudie- Särskild musiklärarutbildning 

platser och vartannatårs- -12 nybörjarplatser HK 187 

antagning 4.5 Slöjdlärarlinjen 

Enl BP 82 ( + 75) + 1160 120-poängsutbildning 

Enl Tilläggsbudget I, 82 (-4) 25 ~ 12 nybörjarplatser ULi + 749 

Vidareutbildning av 4.6 Amneslärarlinjema 

mellanstadielärare till 160-poängsutbildning 

lågstadielärare (vartannat år) 131 + 50 nybörjarplatser 
HLS. UU, ULi, UL, UG + 580 
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Ändamillihögskokenhet m. m. 1 

40-poängsutbildning 
- 75 nybö~jarplatser 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5.3 Mcllanstadiehirarlinjen 
Särskilda åtgärder, 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

HLS. UU. ULi. UL. UG, 
UUm 

kurser (ej fördelade medel) + 381 

4. 7 Data-lärarutbildning 
+ 30 nybö~jarplatscr 
(ej fördelade medel) 

- 2 835 5.4 Påbyggnadslinje 
Vidareutbildning för 
barnomsorgs personal 
HLS, HE/V, ULi, HKr, UG, 

4.8 Per capita-nedskärning 
+ 630 

5I16 
671 

UUm + 1617 
4.9 Gemensamma funktioner 5.5 Kompletterande utbildning för 

lärare i svenska som andra 4.10 Gemensamma funktioner (bib
liotek) + 350 

- 9484 

sprak (ej fördelade medel) + 4 725 

Summu 1111da 4 

5 
5.1 

5.2 

Alternatii·2 
Hemspråkslärarlinjen 
Påbyggnadskurser 
(ej fördelade medel) 
Siirskilda atgiirder 
(ej fördelade medel) 
Lågstadieliirarlinjen 
Särskilda åtgärder. 
kurser (ej fördelade mcdell 

+ I 048 

+ 688 

+ 381 

5.6 GRUNDVUX för hemspråks-
lärare, klassliirare och 
ämneslärare 
(ej fördelade mcdd) 

5.7 Bidrag till Stockholms 
musikpedagogiska insti
tut 

Summa 1111Jer 5 

Summa totalt 

1 HLS = högskolan för lärarutbildning i Stockholm. KF = konst fackskolan, U U = 
universitetet i Uppsala. HE/V =högskolan i Eskilstuna/Västerås .. HF/13 = högsko
lan i Falun/Borlänge, HG/S = högskol;rn i Giivle/Sandviken. HO = högskolan i 
Örebro. ULi = universitetet i Linköping. UL = universitetet i Lund, HK = 
högskolan i Kalmar, HKr = högskolan i Kristianstad. UG = universitetet i Göte
borg, UUm =universitetet i Umea. HLu =högskolan i Luleå. 

UHÄ hemställer att 

I. en påbyggnadslinje för barnomsorgspersorial, 20 poäng, inrättas den I 

juli 1984, 

2. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som förordas i anslags

framställ ningen, 

3. under ett reservationsanslag Utbildning för undervisningsyrken anvi

sas kr. 757 306000 med angiven fördelning på anslagsposter. 

Föredragandens överväganden 

Vid mina överväganden har jag samrått med statsrådet Göransson. 

I prop. 1983/84: 40 om Vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. har 

regeringen föreslagit minskningar av planeringsramarna för förskollärar

och fritidspedagoglinjerna, innebärande att dessa utbildningar läggs ner vid 

universitetet i Uppsala och vid högskolan i Borås och att utbildningen av 

förskollärare i Visby upphör. I mina förslag till planeringsramar och i 

medelsberäkningen har jag beaktat dessa förslag. 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i enlighet 

med vad universitets-och högskoleämbetet (UHÄ) har föreslagit. 

Rättelse: S. 238, tabellen Vårdlärarlinjen - Linköping Står: 48 Rättat till: 24 

+ 661 

+ 2415 

+11916 

+33421 
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Mina förslag till planeriilgsrnmar för sd:.torn framgilr av tabdkn i det 

följande. 

Planeringsramar för sektlirn for uthildning för undervisningsyrk.:n hmlg.:tiir.:t 1984/85. 

Utbildningslinje/poiing HLS Konst-SMH Upp- Eskils- Falun! Gi1vki Örehrol.in- Jön- Lund/ 
fack sala luna/ Bor- Sand- ki\ping köping Malmö 

Viist.:riis liing.: vik.:n 

Barnavårdsliirarlinjen. I ::!O Il> 
Bildlärarlinjen. l::!O 48 
Folkhögskollärarlinj.:n. 40 75 
Fritidspedagoglinjen. 100 184 I>() 36 30 T2 60 t>O % 
Förskollärarlinjen. lllll 870 120 lll2 144 120 11>8 l::!O 3.'0 
Handels- och kontors-

lärarlinjen. 40 31> 24 
Hemspråkslärarlinjen. 80 120 31> 
H ushållslärarlinjen. I 20 48 
ldrottslärarlinjen. 80 14.'i 100 1 

Industri- och hantverks-
liirarlinjen. 40 148 124 

Lågstadielärarlinjen. HlO 9fr' 30 30 30 30 30 
Mellanstadielärarlinjen. I 20 %' _,() till t>O (l() 78 
Musiklärarlinjen. 11>0 72 30 5o 
Slöjdliirarlinjen. 40 % 
Studie- och yrkcsoriente-

ringslinjen. 120 30 oO 
Textillärarlinjen. I 20 3o 
yårdliirarlinjen, l>O l'.!O 48 24 % 
Amneslärarlinjerna. 160 208 1407 118 18:!8 

Lärarlinjen för jordbruk. 
skogsbruk och 

. trädgårdsskötsel 11
• ::!O 84 

Speciallärarlinjen 11
• :!0- 100 4079 84 ::!4 84 ::!4 30::!'' 

Pedagogik/metudiklärar-
linjen 11

• 20 18 

1 Härav avser minst 50 platser 50-poängsutbildning. 
~Härav avser minst 576 pl;.user 50-poängsutbildning och minst 192 plaiser i Stockholm. Eskilstuna!Viis1eri1s. 

Linköping, Lund och Göteborg utbildning för tv<ispriikiga studcrand1~. 
3 Härav avser 50 platser tvåämnesutbildning. 
4 Härav avser 24 platser tvåämnesutbildning. 
s Härav avser 24 platser särskild utbildning för sökande med linska som m11dersmiil. 
" Härtill kommer 30 platser landstingskummunal högskoleutbildning i Arvika. % plarscr avser tviliimnesut

bildning, varav 16 i Stockholm, 24 i Lund. 32 i Göteborg samt ::!4 i Luld. Vidare tillkommer 48 platser i 
särskild utbildning för musiklärare utan föreskriven utbildning. 

7 Härav avser 20 platser ämnesteoretisk utbildning i Örebro. 
8 Härav avser 25 platser ämnesteuretisk utbildning i Växjö. 
9 Härav avser 50 platser ytterligare påbyggnad om 20 poiing. gren 1. 
'° Härav avser 30 platser ytterligare påbyggnad om 20 poäng, gren I. 
11 Påbyggnads linje. 

Jag kommer i det följande att förorda l~n ökning av antakt. nybörjar

platser på musiklärarlinjen ( + 8 platser) och en minskning av antalet ny

börjarplatser på vårdlärårlinjen (-48 platser). Dessutom kommer jag att 

förorda att antalet platser på den praktisk-pedagogiska utbildningen mins

kas med 75 och att dimensioneringen av en fortbildningskurs i specialpeda

gogik minskar. 
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Utbildningslinje/poäng Växjö Kal- Kris- Halm- Göte- Karl- Umeå Luleå 

Bamavårdslärarlinjen, 120 
Bildlärarlinjen, 120 
Folkhögskollärarlinjen, 40 
Fritidspedagoglinjen, IÖO 
Förskollärarlinjen, 100 
Handels- och kontors-

lärarlinjen. 40 
Hemspråkslärarlinjen, 80 
Hushållslärarlinjen, 120 
Idrottslärarlinjen, 80 
Industri- och hantverks-

lärarlinjen, 40 
Lågstadielärarlinjen, 100 
Mellanstadielärarlinjen, 120 
Musiklärarlinjen, 160 
Slöjdlärarlinjen, 40 
Studie- och yrkesoriente-

ringslinjen, 120 
Textillärarlinjen, 120 
Vårdlärarlinjen, 60 
Ämneslärarlinjerna. 160 
Lärarlinjen för jordbruk, 

skogsbruk och 
trädgårdsskötsel, 20 

Speciallärarlinjen, 20-100 
Pedagogik/metodiklärar

linjen, 20 
Summa 

mar 

60 
120 120 

30 30 
60 60 

tian- stad 
stad 

30 30 
138 60 

30 
30 

borg stad 

12 12 
48 

114 60 
240 120 120 

24 24 
36 
36 484 

. 120 78 
485 30 30 
725 48 60 
62 

60 
60 24 

120 72 
192 60 I JO 

2909 258 10 

12 

Jag övergår nu till att behandla vissa utbildningslinjer inom sektorn samt 

frågor rörande personalutbildning för skolväsendets behov. 

Musiklärarlinjen 

Planeringsramen för musiklärarlinjen är för innevarande budgetår 256 

nybörjarplatser. Härtill kommer 60 platser i särskild utbildning för obehö

riga musiklärare, anordnad av högskolan i Kalmar. Behovet av musiklära

re är enligt skolöverstyrelsen (SÖ) och UHÄ fortfarande stort, såväl inom 

det allmänna skolväsendet som inom den kommunala musikskolan, men 

andelen obehöriga lärare minskar. UHÄ föreslår en fortsatt utbyggnad av 

ettämnesutbildningen med 12 nybörjarplatser vid högskolan i Örebro, uni

versitetet i Lund och högskolan i Luleå. 

Enligt .nin mening är det angeläget att på skilda sätt förbättra situationen 

när det gäller behöriga musiklärare. Jag biträder därför UHÄ:s förslag om 

en utbyggnad av ettämnesutbildningen och förordar att antalet nybörjar

platser ökas med fyra vid vardera högskolan i Örebro och universitetet i 

Lund. Eftersom andelen obehöriga lärare går ner bör den utbildning som 

leå 

36 
120 

30 
48 
44 

Sunds- Sum-
vall/ ma 
Hämö-
sand 

40 
96 
75 

30 958 1 

120 31382 

108 
192 
132 
251 

36 506 
30 504 
30 792 

2646 

96 

150 
120 
504 

I 010 

84 
1473 

30 
10523 
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riktar sig till denna grupp minska i omfattning. Jag biträder UHÄ:s förslag 

om en minskning med 12 platser i den särskilda utbildningen för obehöriga 

lärare (-60000 kr.). Jag har räknat med en relativt liten minskning av 

medelsanvisningen till följd av de indragna platserna och förutsäuer att det 

därigenom skall vara möjligt att förbättra utbildningens kvalitet. 

Studie- och yrkesorienteringslinjen 

Regeringen har den 8 december 1983 beslutat om en proposition om 

tjänstekonstruktion för studie- och yrkesorientering i skolväsendet m. m. 

(prop. 1983/84: 86). Jag beräknar i överenstämmelse med förslagen i propo

sitionen ett ökat medelsbehov för utbildningen på studie- och yrkesorien

teringslinjen ( + 765 000 kr.). 

V ilrdlärarlinjen 

Planeringsramen för vårdläradinjen är innevarande budgetår 552 nybör

jarplatser. SÖ anger att tidigare framräknat utbildningsbehov är något för 

högt. Av SÖ:s planeringsunderlag framgår att antalet obehöriga lärare 

minskade mellan åren 1980 och 1981, att antalet vakanta tjänster samtidigt 

minskade samt att landstingen inrättar allt färre nya tjänster. Antalet 

sökande till vårdfärarlinjen höstterminen 1983 var enligt uppgift från UHÄ 

betydligt lägre än vid motsvarande ansökningstillfälle år 1982. Då sökte ca 

1500 personer medan motsvarande siffra för år 1983 var ca I 000. Höstter

minen 1983 har inte alla nybörjarplatser kunnat fyllas. Mot denna bak

grund förordar jag att antalet nybörjarplatser minskas med vardera 24 vid 

högskolan för lärarutbildning i Stockholm och universitetet i Göteborg. 

Ämneslärarlinjerna 

Planeringsramen för ämneslärarlinjerna är innevarande budgetår 1 010 

nybörjarplatser. Dessutom beräknas medel för praktisk-pedagogisk utbild

ning för studerande enligt äldre studieordning m. m. Behovet av nyutbil

dade ämneslärare har enligt SÖ:s bedömning varit för högt beräknat, 

samtidigt som tillgången på lärare har underskattats. Mot denna bakgrund 

och med tanke på att antalet sökande till den praktisk-pedagogiska utbild

ningen har sjunkit och kan förväntas sjunka ytterligare föreslår UHÄ en 

minskning av antalet nybörjarplatser vid den praktisk-pedagogi~;ka utbild

ningen med 75. Jag biträder UHÄ:s förslag. 

Den avslutande praktisk-pedagogiska utbildningen för andra studerande 

än tekniker och ekonomer skall enligt gällande bestämmelser avvecklas 

med utgången av år 1986. UHÄ föreslår dock att sådan utbildning får 

anordnas även fortsättningsvis. Det är, enligt UHÄ. angeläget att det även 

efter år 1986 ges möjlighet för studerande. som förvärvat ämm:steoretisk 

behörighet på annat sätt än genom linjeutbildning. att kunna gf:nomgå en 

praktisk-pedagogisk utbildning. Det kan gälla t.ex. studerande som har 

genomgått forskarutbildning eller har en genomgången ämnesutbildning 

och som önskar välja läraryrket. Det vore enligt UHÄ:s uppfattning olyck-
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ligt om dessa kategorier skulle utestängas från möjligheten att bli lärare. 

Riksdagen har ( UbU 1981 /82: 37, rskr 397) som sin mening gett regering

en tillkänna, att .UHÄ borde söka finna former för en reguljär lektorsut

bildning genom att studerande på ämneslärarlinjerna fick möjlighet att 

förlänga sina ämnestcoretiska studier med forskarutbildning. Ett särskilt 

antal platser vid den praktisk-pedagogiska utbildningen borde vidare, en

ligt utskottet, avsättas för studerande, som är ämnesteoretiskt behöriga till 

lektorstjänst, men som inte har följt lärarutbildningslinje. 

Med anledning av nu nämnda uttalanden och förslag avser jag att senare 

föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag att inkomma med preciserade 

förslag i denna fråga i god tid före utgången av år 1986. 

Speciallärarli11je11 

Utöver planeringsramen för speciallärarlinjen anordnas fortbildnings

kurs i specialpedagogik om 18 veckor för lärare i vissa yrkesinriktade 

ämnen med sammanlagt 100 nybörjarplatser vid högskolan för lärarutbild

ning i Stockholm (20 platser) samt universiteten i Lund (40 platser), Göte

borg (20 platser) och Umeå (20 platser). Med hänsyn till att efterfrågan på 

denna kurs har minskat i omfattning förordar jag att utbildningen koncen

treras till universitetet i Göteborg med 20 platser och att utbildningen vid 

högskolan för lärarutbildning i Stockholm samt universiteten i Lund och 

Umeå avvecklas (-986000 kr.). 

Utbildning m· obehöriga lärare m. m. 

För utbildning av obeh·jriga låg- och mellanstadielärare räknar jag medel 

för kurser för studerande som inom ramen för särskilda utbildningsåt

gärder har påbörjat en klasslärarutbildning. fag räknar med att dessa 

utbildningsinsatser skall vara avslutade med utgången av budgetåret 

1985/86. Jag räknar vidare medel för utbildning av obehöriga hemspråkslä

rare. Slutligen har jag vid medelsberäkningen beaktat behovet av komplet

teringsutbildning för nu verksamma syo-funktionärer enligt den tidigare 

nämnda propositionen om tjänstekonstruktion för studie- och yrkesorien

tering i skolväsendet m. m. (prop. 1983/84: 86). 

Beträffande finansieringen av de särskilda lärarutbildningsåtgärderna 

hänvisar jag till vad statsrådet Göransson har anfört under littera B. 

Skolväsendet, anslaget 89. Särskilda åtgärder på skolområdet. 

Jag beräknar vidare ett minskat medelsbehov för särskild och riktad 

ämneslärarutbildning. 

Perso11alutbild11ing Nr skoll'äsendets behm· 

Under littera B. Skolväsendet, anslaget B 8. Fortbildning har statsrådet 

Göransson anfört att inriktningen och omfattningen av fortbildningen och 

vidareutbildningen för skolväsendets personal under budgetåret 1984/85 

bör i huvudsak vara densamma som under innevarande budgetår. 

16 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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För att öka möjligheterna till dataundervisning på grundskolans högsta

dium har statsrådet Göransson tidigare i dag lagt fram förslag dels om en 

ökning av undervisningstiden på högstadiet i datakunskap, dels om ett 

särskilt stimulansbidrag till kommunerna för anskaffning av datorutrust

ning och programvara. Förslagen avses bli genomförda successivt under 

en treårsperiod med början budgetåret 1984/85. Dessa förslag måste för att 

få full effekt kompletteras med en ökad fortbildning i datakunskap för 

lärare på grundskolans högstadium. Åtminstone en eller två lärare per 

högstadieskola bör få tillfälle att genomgå en mer kvalificerad fortbildning. 

Dessa lärare bör sedan dels kunna utgöra en allmän resurs i datafrågor för 

sin skola och föra sina kunskaper vidare till sina lärarkolleger, dels kunna 

svara för dataundervisning. Jag räknar med att en sådan utbildning skall 

kunna genomföras under tre år med början budgetåret 1984/85 och att ca 

1500 lärare skall kunna genomgå den. Kostnaderna för denna utbildning 

har jag räknat med skall rxmmas inom ramen för tillgängliga mo~del. Detta 

minskar självfallet inte behovet av övriga fortbildningsinsatser på dataom
rådet för lärare inom grund- och gymnasieskolan. 

Det är angeläget att kurserna inom personalutbildningen läggs ut på ett 

sådant sätt att schemaläggningen och personalplaneringen i övrigt inom 

skolan inte försvåras. Det är enligt min mening värdefullt om kommunerna 

i så hög grad som möjligt väljer att anlita högskolan för sin personalutbild

ning. Därigenom kan resurserna utnyttjas mera rationellt och en god kvali

tet på utbildningen upprätthållas. Högskolan måste därför planera kurser

na i nära samverkan med kommunala företrädare. Jag vill härvid erinra om 

vad jag anförde i prop. 1982/83: 100 (bil. 10) om planeringen av fortbild

ningen. 

Utvärderingen av den nya fortbildningsorganisationen pågår. UHA ak

tualiserar några områden vilka är föremål för analys. Bl. a. ifrågasätter 

ämbetet om inte en alltför stor del av fortbildningsresurserna går till 

administrativa arbetsuppgifter av olika slag. För egen del räknar jag med 

att fortbildningsadministrationen kan rationaliseras och effektiviseras och 

beräknar därför en minskning av anslagsposten med 1 milj. kr. 

Övriga frågor 

UHA har i sin anslagsframställning tagit upp behovet av fortbildning och 

vidareutbildning av barnomsorgspcrsonal. Till grund för UHA:s framställ

ning ligger socialstyrelsens utvecklingsplan för barnomsorgen. I vilken 

behovet av att förstärka fortbildnings- och vidareutbildningsm(ijligheterna 

för barnomsorgspersonalen beskrivs. UHA framhåller att den kapacitet 

som finns vid högskoleenheterna när grundutbildningen minskar bör tas till 

vara för att täcka detta behov. För egen del anser jag att det är angeläget 

att kommunerna, som ansvarar för fortbildningen och vidareutbildningen 

av barnomsorgspersonalen. kan utnyttja högskolans kompetens för utbild

ningsinsatser för denna personal. Det är därför viktigt att högskolan ut

vecklar sina kontakter med kommunerna i detta syfte. 
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Jag beräknar ett minskat medelsbehov för utbildningsarvoden till följd 

av tidigare beslut och med anledning av vad jag har förordat om vissa 

kurser i specialpedagogik. 

Vid min beräkning av anslaget till högskolan i Gävle/Sandviken har jag 

beaktat vissa särskilda lokalkostnader där. 

UHÄ har föreslagit vissa förändringar av medelsfördelningen inom tre 

högskoleenheter. Dessa berör dels universiteten i Uppsala och Göteborg, 

dels högskolan i Falun/Borlänge. Medelsförändringarna för universiteten i 

Uppsala och Göteborg avser justering av medelsberäkning enligt prop. 

1982/83: 100 (bil. 10) för studiefinansiering inom forskarutbildningen. Den 

föreslagna förändringen för högskolan i Falun/Borlänge innebär justering 

av den proportionellt stora andel för gemensamma funktioner som lades på 
sektorn för utbildning för undervisningsyrken vid högskolereformen år 

1977. Jag biträder UHÄ:s förslag. 

Jag beräknar en besparing om 915000kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(723 885 000 + 33 663 000 =) 757 548 000 kr. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. till Utbildning för underl'isningsyrken för budgetåret 1984/85 an

visa ett reservationsanslag av 757 548 000 kr. 

D 12. Utbildning för kultur- och informationsyrken 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

163588994 

166190000 

178174000 

Reservation 5 237 635 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informa

tionsyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna 

utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. inom sektorn. Från anslaget 

utgår även bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier. 
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Amlagsfördelning 

Högskoleenhet 1983/84 lleräknad ändring 1984/85 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 11892000 + 1470000 + 672000 
Gemensamt för de konst-
närliga högskolorna 448000 + 22000 + 22000 
Danshögskolan 3447000 + 289000 + 155000 
Dramatiska institutet 14 505 000 + 1211000 + 850000 
Grafiska institutet och 
institutet för högre 
kommunikations- och 
reklamutbildning 2697000 + 171000 + 139000 
Konstfackskolan 16333000 + 1214000 + 509000 
Konsthögskolan 8901000 + 857000 + 437 000 
Musikdramatiska skolan 
i Stockholm 2705000 + 196000 + 181000 
Musikhögskolan i Stockholm 12503000 + I 719000 + 1 126000 
Scenskolan i Stockholm 4 739000 + 297000 + 269000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 12 729000 + 1390000 + I 094000 
Högskolan i Örebro 1414000 + 140000 + 77000 

Unkiipin1r~ högskoleregion 
Universitetet i Linköping 2231000 + 388000 + 289000 

Lund/Mu/mö högskoleregion 
Universitetet i Lund 17 230000 + 2 757 000 + 2 148000 
Högskolan i Kalmar 2642000 + 212000 + 168000 
Högskolan i Växjö 1391 000 + 194000 + 75000 

Giiteborg.1· högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 33216000 + 4265000 + 2590000 
Högskolan i Borås 12 166000 + I 156000 + 899000 
Högskolan i Karlstad 1495000 + 187000 + 85000 

Umt'll högskoleregion 
Universitetet i Umeå 2 203000 + 370000 + 134000 

Allmänt bidrag till de 
fria samf1111dem teolo-
Riska seminarier 918000 + 46000 + 46000 

Bidra[.! till högskole-
anknuten utbildning vid 
Je fria samfimdens tt'o-
logiska seminarier 189000 + 9000 + 9000 

Antagningskostnada för 
vissa konstnärliga ut-
hildninuar 196000 + 10000 + 10000 

Utgift 166190000 +18570000 +11984000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 
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Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget- budget-
året året 
1984/85 1984/85 
(tkr.) (tkr.) 

Pris- och löneomräkning 4.6 Konservatorsutbildning, US + 517 

I.I Prisomräkning + 3599 4.7 Teaterteknikerutbildning, DI + 262 

1.2 Löneomräkning + 9259 4.8 Kvalitet på kulturvetarlinjen + 454 
4.9 Gemensamma funktioner 171 

Summa under I + 12858 4.10 Gemensamma funktioner 
(bibliotek) + 250 

3 Konsehenser av tidigare beslut 
3.1 Indragning av deltidsutbild- Summa under 4 + 1293 

ning, KF 269 
5 Alternativ 2 

3.2 Uppbyggnad av fotograllin-
jen, UG + 387 5.1 Per capita-återhämtning + I 181 

3.3 Kyrkomusikerlinjen, UG + 108 5.2 Kvalitet på linjen för fri 

3.4 fyfusikerlinjen, UL + 224 konst, UG + 212 

3.5 Overföring av utbildnings- 5.3 Kvalitet på linjerna för 
platser inom musikerlinjen design- och konsthant-
Minskat antal platser, SMH 149 verk, UG + 296 

Ökat antal platser. UG + 149 5.4 Påbyggnadslinje i musik, SMH + 220 

3.8 J3.eligionsvetenskapliga linjen 5.5 Påbyggnadslinje i bild och 

()kal antal platser, UU + 129 form, KF + 346 

Okat antal platser, UL + 258 5.6 Förlängning av kulturvetar-

3.9 Kulturvetarlinjen, U Li + 162 linjen, UUm + 123 
5.7 Påbyggnadslinje i restaure-

Summa under 3 + 999 ringskonst, KH + 378 
5.8 Kvalitet danslinjen, DH + 34 

4 Alternati1• I 5.9 Professur i fotografi, UG 
4.1 Per capita-nedskärningar - 1181 5.10 Professur i pianospelning, SMH + 52 
4.2 Kulturvetarlinjen. UL, HV, 5.11 Professur i målning, UG 

UG, HKs + 347 5.12 Professur i keramik och 
4.3 Religionsvetenskapliga glas, KF 

linjen, UU, UL + 567 
Summa under 5 

4.4 Kyrkomusikerlinjen, SMH. UL + 162 
0 Danslinjen, DH + 86 Summa totalt 

1 DH = danshögskolan, DI =dramatiska institutet, KF = konstfackskolan, SMH = 
musikhögskolan i Stockholm. UU = universitetet i Uppsala, ULi =universitetet i 
Linköping, UL = universitetet i Lund, HY = högskolan i Växjö, UG = universite
tet i Göteborg, HKs =högskolan i Karlstad. UUm =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. en allmän utbildningslinje, konservatorslinjen, om 120 poäng inrättas 

den 1 juli 1984. 
2. en allmän utbildningslinje. konservatorsassistentlinjen. om 60 poäng 

inrättas den I juli 1985. 

3. en allmän utbildningslinje, teaterteknikerlinjcn, om 120 poäng inrättas 

den 1 juli 1985, 
4.en påbyggnadslinje, teatertekniska påbyggnadslinjcn, -inrättas den I 

juli 1986. 
5. en påbyggnadslinje, påbyggnadsutbildning i musik, om 80/160 poäng 

inrättas den I juli 1984, 

+ 289 

+ 289 

+ 3420 

+18570 
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6. en påbyggnadslinje, utbildning i restaureringskonst, om 20 poäng 

inrättas den 1 juli 1984, 

7. en påbyggnadslinje, påbyggnadsutbildning i bild och form, om 40 

poäng inrättas den I juli 1984, 

8. kulturvetarlinjen förlängs till att omfatta 140 poäng fr.o.m. den I juli 
1984, 

9. religionsvetenskapliga linjen delvis förlängs till att omfatta 140/160 

poäng fr.o.m. den I juli 1984, 

10. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ:s förslag. 

11. under ett reservationsanslag Utbildning för kultur- och informations

yrken för budgetåret 1984/85 anvisas 184 760000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För konsekvenser av tidigare fattade beslut beräknar jag medel i huvud
sak i enlighet med vad UHÄ har föreslagit. 

Jag kommer att i det följande förorda en ökning av antalet nybörjar
platser på religionsvetenskapliga linjen ( + 45 platser) och kyrkomusikerlin

jen ( + 3 platser). Vidare kommer jag att föreslå regeringen att begära 
bemyndigande av riksdagen att inrätta en allmän utbildningslinje, konser

vatorslinjen, den I juli 1985. 

Mina förslag till planeringsrainar för sektorn framgår av tabellen. För 

den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och hög

skoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet (b) tillsammans med 

beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes. 

Religionsvetenskapliga linjen 

Kapaciteten på linjen bör, i enlighet med UHÄ:s förslag, byggas ut med 

hänsyn till bristen på personal med religionsvetenskaplig utbildning och en 

ökad efterfrågan på utbildningen. Antalet nybörjarplatser bör således ökas 
med 20 vid universitetet Uppsala och 25 vid universitetet i Lund 

(+ 567 000 kr.). 

Kyrkomusikerlinjen 

Med hänsyn till bristen på kyrkomusiker bör, som UHÄ föreslår, antalet 

utbildningsplatser ökas med en vid musikhögskolan i Stockholm och två 

vid universitetet i Lund(+ 162 000 kr.). 

Konservatorsutbildning m. m. 

Som jag nyss har redovisat har frågan om utbildningar på konserverings

området utretts. Utredningen föreslår att grundläggande konservatorsut

bildning inrättas i form av en allmän utbildningslinje, konscrvatorslinjen, 
om 120 poäng. 



Planeringsramar för sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken budgetåret 1984/85 

Utbildningslinje/poäng Stockholm Uppsala Örebro Linköping/ Lund/ Växjö Göteborg Borås Karlstad Umeå Summa ~ 
Q Norrköping Malmö '? 

a) Allmänpraktiska medielinjen. 40 161 16 --.c 
Bibliotekarielinjen, 80 240 240 QC 

I:M 
Danslinjen, 120 172 17 00-
Designlinjen, 170 }so } 50 ~ 
Konsthantverkslinjen, 170 -= Fotogratlinjen, 120 20 20 = Grafiska linjen, 80 403 20 60 
Journalistlinjen, 80 120 120 240 !::! 
Kyrkomusikerlinjen, 160 9• 6 6 21 Dr 
Linjen för fri konst, 200 305 12 42 IJCI 

Il) 
Medielinjen för filmrrv, -radio och teater, 80/120 28 1 28 = 
Mimlinjen, 120 - 6 -
Musikdramatiska linjen, 140 87 

} 12 } 44 
c: 

128 -Skådespelarlinjen, 140 12 !:'. 
Musikerlinjen, 160 594 329 3610 127 s: 
Reklam- och kommunikations- = 
linjen. 60 503 50 s· 

IJCI 
Tolklinjen, 60 60 11 20 11 80 (Il 

Q. 
Linjen för bild och miljö, 200 f!) 

Linjen för grafisk form- "C 
Il) 

givning/illustration. 170 ., -Linjen för industridesign, 170 9512 95 f!) 

3 Linjen för inredningsarkitektur, 170 f!) 

Linjen för textil formgivning. 170 = -Linjen för tredimensionell f!) -gestaltning, 170 
Konsthö~skolans arkitektur-
skola. 40 3 26 26 
Dokumentalistutbildning. 20 13 30 30 N 

~ 

b) Kulturvetarlinjen, 120 (180) (60) (30) (45) (75) (30) (30) (30) (30) 510 --.I 

Religionsvetenskapliga linjen, 140 (230) (150) 380 
Planeringsram för linjer enligt b) 180 290 30 45 225 30 30 30 30 890 

Summa 2076 
-
1 Dramatiska institutet. Antagningen till vissa studieinriktningar perio- 6 Danshögskolan. Antagning av 12 studerande sker vart tredje år. 

diserad. 7 Musikdramatiska skolan i Stockholm. 
2 Danshögskolan. 8 Scenskolan i Stockholm. 
3 Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och 9 Därav avser 2 platser 80-poängsvariant. 

reklamutbildning. 10 Därav avser 6 platser 80-poängsvariant. 
4 Musikhögskolan i Stockholm. 8 av platserna på musikerlinjen avser 80- 11 Antagning var tredje eller var fjärde termin. 

poängsvariant. 12 Konstfackskolan. 
; Konsthögskolan. 13 Påbyggnadslinje. 
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De två första terminerna skall enligt förslaget bestå av gemensamma 

kurser samt miljöpraktik och de fyra sista terminerna uppdelas på grenar 

som består av specialkurser, praktik samt ett självständigt arbete. Prakti

ken skall omfatta den fjärde terminens studier och förläggas till en större 

institution. Konservatorslinjen skall byggas upp successivt oci'J skall vid 

full utbyggnad ha 20 nybörjarplatser. Vid varje antagningstillfälle skall 

enligt förslaget antas till högst tre-fyra utbildningsgrenar. 

Utredningen föreslår också en särskild utbildning till konser•tatorsassi

stent. Denna skall enligt förslaget organiseras som en allmän utbildnings

linje om 60 poäng. De två första terminerna föreslås bli gemensamma med 

konservatorslinjens två första terminer. Den tredje terminen skall bestå av 

specialkurser och praktik. Linjen skall enligt förslaget ha 5-10 nybörjar

platser. 

Förslagen omfattar även viss kompletteringsutbildning för yrkesverk

samma konservatorer. 

Som möjliga lokaliseringsorter anger utredningen Stockholm, Göteborg 

och Lund/Malmö och föreslår den förstnämnda. Utredningen föreslår att 

utbildningarna skall tillhöra sektorn för utbildning för tekniska yrken och 

knytas till universitetet i Stockholm. 
Enligt förslaget skall konservatorsassistentlinjen och kompletteringsut

bildningen starta ett år efter konservatorslinjen. 

Som jag har anfört i det föregående har betänkandet remissbehandlats. 

Så gott som alla remissinstanser har varit positiva till förslagen i stort med 

invändningar endast på vissa punkter. Invändningarna berör bl. a. frågor 

om grenindelning, utbildningens lokalisering och linjens sektorstillhö

righet. 

Jag går nu över till att redovisa mina egna ställningstaganden till utred

ningens förslag. Många av förslagen är av den arten att de kan genomföras 

utan medverkan av riksdag och regering och berörs bara i den mån sam

manhanget kräver det. 

Som utredningen har klarlagt råder stor brist på kompetent personal 

inom konserveringsområdet och medelåldern på verksamma konserva

torer är hög .. Föremålsvården, som är en av museernas huvuduppgifter, 

har länge varit eftersatt men prioriteras nu. Regeringen har get; särskilda 

bidrag till inv.enteringar. utredningar och planering inom·konserveringsom

rådet. I detta läge framträder särskilt starkt bristen att vi i vårt land saknar 

en egen yrkesutbildning på detta område. En grundförutsättning för att 

kunna förbättra förhållandena är, enligt min mening, att reguljär utbildning 

kan erbjudas inom konserveringsområdet. Jag biträder därför förslaget att 

en allmän utbildningslinje om 120 poäng, konservatorslinjen inrättas, i 

huvudsak med den utformning som utredningen har angett. Kritik har 

anförts av vissa remissinstanser i fråga om·graden av specialist::ring inom 

linjen. De mindre och medelstora museernas företrädare önskar således en 

mindre specialiserad grundutbildning. Enligt min mening bör berörda 
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högskolemyndigheter i möjlig mån beakta de mindre och medelstora insti

tutionernas behov i detta avseende när de planerar och genomför utbild

ningen. Jag förutsätter också att man vid val av inriktningar, som i första 

hand bör komma i fråga vid uppbyggnaden, tar hänsyn till vilka områden 

som har de största konserveringsbehovcn samt hur utbildning erbjuds 

inom ramen för det nordiska samarbetet. Dimensioneringen bör begränsas 

till ungefär hälften av den föreslagna volymen. UHÄ bör få i uppdrag att 

pröva frågan om studerande bör antas till linjen varje år eller om en annan 

periodisering bör tillämpas. Linjen bör inrättas den I juli 1985. Den bör 

byggas ut successivt. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 

Vad gäller utredningens förslag om ytterligare en allmän utbildningslinje 

på konservatorsområdet, konservatorsassistentlinjen, delar jag den tvek

samhet om värdet av en sådan utbildning som har framförts av flera 

remissinstanser och är inte beredd att tillstyrka förslaget. 

I fråga om utbildningens sektorstillhörighet anser jag, i likhet med flera 

remissinstanser, bland dem UHÄ, att utbildningen bör föras till sektorn för 
utbildning för kultur- och informationsyrken. Jag delar UHÄ:s bedömning 

att avgörande i sammanhanget är att konservatorns yrkesfunktioner är en 

del av den kulturbevarande verksamheten i samhället, även om den inne

håller väsentliga inslag av teknisk-naturvetenskaplig karaktär. 

När det gäller lokalisering av utbildningen inom konserveringsområdet 

har utredningen, som jag nyss har nämnt, förordat Stockholm, men ansett 

att även Göteborg är möjlig som förläggningsort. För en lokalisering till 

Göteborg talar enligt min mening det förhållandet att de institutioner som 

denna tvärvetenskapliga utbildning är beroende av och skall samarbeta 

med är integrerade i högskoleorganisationen. Den rymmer bred kompetens 

av betydelse för utbildningen ifråga. Inom denna organisation ges för 

övrigt redan viss utbildning på området. Inom bl. a. textilområdet finns 

särskild kompetens som är av intresse i sammanhanget även utanför hög

skoleorganisationen. De regionala åtgärder som har aktualiserats på före

målsvårdens område i Västsverige bör på sikt kunna skapa en värdefull 

resurs, bl. a. för praktikbehoven. Med hänsyn till vad jag här har anfört 

förordar jag att den nya linjen lokaliseras till Göteborg och knyts till 

universitetet där. Jag utgår från att samarbete i fråga om praktikplatser 

m. m. skall etableras mellan universitetet och Göteborgs museer samt 

övriga institutioner som kan komma i fråga. 

Vissa övriga frågor 

Jag tar här upp medel till högskolan i Borås för en kurs i textil-industriell 

tillverkning för vissa studerande på konsthantverkslinjen vid universitetet 

i Göteborg. Kursen har hittills getts vid Textilinstitutet i Borås 

(+ 52000kr.). 

Vidare beräknar jag ett minskat medelsbehov i samband med att en 

arvodestjänst som utländsk lektor i nederländska vid universitetet i Göte-
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borg dras in i enlighet med särskild framställning från UHÄ (- 168000kr.). 

Riksdagen har tidigare anvisat medel för att förstärka utbildningen vid 

musikhögskolan i Stockholm samt universiteten i Lund och Göteborg på 

eftersatta eller nya repertoarområden (jfr prop. 1977/78: 100 bil. 12 s. 464. 

prop. 1878/79: 100 bil 12 s.526 och prop. 1981/82: 100 bil 12 s. 456). UHÄ 

har i utbildningsplanen för musikerlinjen gett de kurser det här är fråga om 

ställning som en kortare variant av linjen, 80-poängsvarianten. UHÄ före

slår nu att de befintliga platserna förs upp i planeringsramarna för musiker

linjen vid nämnda högskoleenheter. Förslaget innebär inga ytterligare 

kostnader. Jag har beaktat UHÄ:s förslag i mitt förslag till plane1ingsramar 

för nästa budgetår. 

UHÄ har utrett frågan om utbildning av teatertekniker och i årets 

anslagsframställning föreslagit bl. a. att sådan utbildning skall anordnas vid 

dramatiska institutet med början läsåret 1985/86. 
Vissa principiella problem är förenade med denna f~åga. Jag är f. n. inte 

beredd att biträda UHÄ:s förslag. 
Som statsrådet Gradin kommer att redovisa under arbetsmarknadsde

partementets huvudtitel bereds frågan om tolkutbildning m. Il. angrän
sande frågor inom regeringskansliet. 

Jag beräknar en besparing om 211 000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(166190000 + 11 984000 =) 178 174000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en allmän utbildningslinje, kon

servatorslinjen, om 120 poäng den I juli 1985, 

2. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

3. till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 

1984/85 anvisa att reservationsanslag av 178 174 000 kr. 

D 13. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

331479655 

332800000 
350808000 

Reservation 10980618 

Detta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildningslinjer 

samt enstaka kurser vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsde

partementets verksamhetsområde och inom kommunal högskoleutbild

ning. För sådan kommunal högskoleutbildning utgår statsbidrag från ansla

get. Från anslaget utgår även statsbidrag till Socialpedagogiska institutet i 
Stockholm samt till Stockholms musikpedagogiska institut. 
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Anslag4ördelning 

Högskoleregion m. m. 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

Stockholms högskoleregion 82 453 000 + 837000 + 4253000 
Uppsala högskoleregion 71 780000 + 3 499000 + 2467000 
Linköpings högskoleregion 15910000 + I 038000 + 378 000 
Lund/Malmö högskoleregion 58 105 000 + 4327000 + 3 882000 
Göteborgs högskoleregion 66735 000 + 5153000 + 4354000 
Umeå högskoleregion 36 215 000 + 3312000 + 2602000 
Långdistansundervisning 723 000 + 35000 + 32000 
Till regeringens 
disposition 879000 + 43000 + 40000 

332800000 +18244000 +18008000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Linje/ Ändamål 1 

Pris- och löneomräkning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under i 

2 Förändring 01• ans/agsteknisk 
nalllr 

2.1 Överföring av medel till anslaget 
Samhällsvetenskapliga 
fakulteterna, US 

2.2 Överföring av medel till an
slaget Utbildning för 
tekniska yrken, UU 

Summa under 2 

Konsekvenser av tidigare 
beslut 

3.1 Avveckling av vissa lokala 
linjer 

3.2 Nya lokala linjer 
3.3 Avveckling av vissa lokala 

linjer med anledning av 
AU-reformen 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 4014 
+12371 

+ 16 385 

- 4158 

- 1414 

5 572 

- 1278 
+ 2029 

- 1193 

Linje/ Ändamål 1 

3.4 Avveckling av socialpeda
goglinjen. US, UL 

Summa under 3 

4 Alternati1• i 
4.1 Besparing genom minskat 

antal årsstudieplatser 
4.2 Enstaka kurser inom nya 

områden 
4.3 Nya platser på lokala linjer 

Summa under 4 

5 Alternativ 2 
5.1 Å,tertagande av besparing 
5.2 Overföring till anslaget 

Utbildning för kultur och 
informationsyrken, KH 

5.3 Fortbildning och vidare
utbildning 

Summa under 5 

Summa totalt 

1 US "' universitetet i Stockholm, KH = konsthögskolan, UU 
Uppsala, UL =universitetet i Lund. 

universitetet i 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.i 

527 

969 

- 1300 

+ 2152 
+ 2361 

+ 3213 

+ 1300 

63 

+ 3950 

+ 5187 

+18244 
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UHÄ föreslår nedan angiven dimensionering av lokala och individuella 

linjer och enstaka kurser budgetåret 1984185. 

Högskoleregion m. m. UHÄ: s förslag till Därav årsstudicplatser för 
årsstudieplatser lokala och enstaka 

individuella kurser 
utbildnings-
linjer 

alt. I alt. 2 alt. I alt. 2 

Stockholm 9847 9942 332) ( 9515) ( 9610) 
Uppsala 7891 7989 680) ( 7211) ( 7 309) 
Linköping I 510 1546 374) ( 1136) ( 1172) 
Lund/Malmö 7853 7961 559) ( 7294) ( 7402) 
Göteborg 7 735 7 835 861) ( 6 874) ( 6974) 
Umeå 3430 3482 482) ( 2 948) ( 3000) 
Långdistans-
utbildning 200 200 ( 200) ( 200) 

TOTALT 38466 38955 (3 288) (35 178) (35 667) 

UHÄ hemställer att 

I. den allmänna inriktningen av verksamheten under anslaget som har 

föreslagits av UHÄ godkänns och att regeringen sålunda till ledning för de 

regionala och lokala högskolemyndigheterna ger till känna sin syn på 

verksamhetens inriktning och på de prioriteringar som måste göras. 

2. kapaciteten för lokala och individuella linjer samt enstaka kurser 

fastställs i enlighet med vad som anges i anslagsframställningen. 

3. under ett reservationsanslag Lokala och individuella linjer och ensta

ka kurser anvisas 351044000 kr. med angiven fördelning på an slagsposter. 

Föredragandens överväganden 

I propositionen om vissa högskoleorganisatoriska frågor (prop. 

1983/84: 52) har jag berört vissa problem och lagt fram vissa förslag som rör 

planeringen av lokala linjer och enstaka kurser i framtiden. Rik~.dagen har 

fattat beslut i överenstämmelse med mina förslag (UbU 1983/84: 10). Jag 

avser att senare återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl föreslår i sin anslagsfram

ställning att antalet nybörjarplatser på lokala linjer ökas med 150. Jag 

konstaterar med tillfredsställelse att en stor del av de nya lokala linjer som 

planeras ligger inom det tekniska området och inom dataområdet. Detta är 

värdefullt inte minst för att ungdomar får tillfälle att på skilda hilll i landet 

genomgå kortare teknisk utbildning. Jag föreslår mot denna bakgrund en 

ökning av planeringsramarna för lokala linjer med 213 och beräknar medel 

härför ( + 3 355 000 kr.). 

Vid min medelsberäkning utgår jag från att nya platser på lokala linjer 
schablonmässigt avser tvååriga linjer. Det står givetvis regionstyrelserna 
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fritt att inom de ramar som riksdag och regering har angett göra de 

omfördelningar som behövs. Vad beträffar konsekvenser av tidigare fat

tade beslut om dimensioneringsökningar har jag emellertid vid min medels

beräkning tagit hänsyn till att regionstyrelserna tidigare har inrättat längre 

linjer utan att nyss nämnda förutsättning för planeringen av linjerna tydligt 

har kommit till uttryck. För konsekvenser i övrigt av tidigare fattade beslut 

räknar jag medel i huvudsak enligt UHÄ:s förslag. 

UHÄ föreslår en förstärkning av anslaget för att höja per capita-kostna

den för kurser inom nya områden, bl. a. för kurser med teknisk och annan 

laborativ karaktär. Jag beräknar en höjning av kostnaden med 3 200 kr. per 

årsstudieplats, avseende 371 årsstudieplatscr. 

De planeringsramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

som jag har räknat med framgår av följande tabell. 

Lokala och individuella Enstaka kurser 
utbildningslinjer 

Högskoleregion Års studie- Planerings- Års studie- Planerings-
platser ramar platser ramar 

Stockholm 362 171 9573 19146 
Uppsala 693 383 7260 14520 
Linköping 350 160 1 142 2284 
Lund/Malmö 629 285 7 343 14686 
Göteborg 895 310 6918 13 836 
Umeå 480 280 2974 5948 
Långdistans-
undervisning 200 400 

3409 1589 35410 70820 

UHÄ redovisar i sin anslagsframställning ett uppdrag att se över den 

organisatoriska ställningen för utbildningen av musikpedagoger vid Stock

holms musikpedagogiska institut (SMJ). Förslaget innebär bl. a. att statsbi

draget måste höjas med 2.3 milj. kr. Jag är inte beredd att biträda UHÄ:s 

förslag. 

Genom beslut den 3 november 1983 har regeringen föreskrivit att en 

tjänst som utländsk lektor i nygrekiska vid universitetet i Uppsala skall 

placeras vid universitetet i Stockholm. Jag har beaktat detta vid mitt 

förslag till anslagsfördelning. 

UHÄ har föreslagit vissa förändringar av medelsfördelningen för univer

sitetet i Uppsala. Jag biträder UHÄ:s förslag. 

Jag beräknar en minskning av anslaget med 1444000 kr. eftersom antalet 

årsstudieplatser på lokala linjer minskas till följd av reform av den admini

strativt och ekonomiskt inriktade utbildningen (prop. 1982/83: 100. UhU 

25. rskr 340). Jag räknar med motsvarande ökning under anslaget till 

Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken. 

Jag beräknar anslaget till 350808000kr. Hiirav bör 919000kr. ställas till 

regeringens disposition. Jag räknar med att från denna anslagspost skall 
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bekostas bl. a. utbildning för svenska studerande vid konservatorsskolan i 

Köpenhamn. 

Hemställan 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

2. till Lokala och individuella linjer och enstaka kurser för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 350 808 000 kr. 

D 14. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

167960171 

182333000 

191964000 

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuner 
för utbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadshnjer m. m. 
Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuksköterskfskolor och 

kostnader för inbyggd utbildning vid vissa statliga högskoleenheter samt 
bidrag till Ericastiftelsen. Handelshögskolan i Stockholm och musiklärar
utbildning i Arvika. 

Frågor om dimensionering och lokalisering m. m. av utbildning inom 

kommunal högskoleutbildning redovisas under resp. sektorsanslag. 

Ans/af?~förde/ning 

Y rkesutbildningssektor 
m.m. 

Administrativa, ekonomiska 
och sociala yrken 
Vårdyrken 
Bidrag till Erica-
stiftclscn 
Bidrag till Handels
högskolan 
Musiklärarutbildning i 
Arvika 
Bidrag till kostnader 
för hörselteknisk 
utrustning, Handikapp
medel 
Till regeringens 
disposition 

Utgift 

1983/84 

18649000 
132 995 0001 

2556000 

11 392000 

11039000 

52000 

5650000 

182333000 

Beräknad ändring 1984/85 

Myndigheterna Före-

+3 264000 
+52600001 

+ 202000 

52000 

+ 836000 

+ 150000 

+9660000 

draganden 

+3490000 
+83270001 

+ 128000 

73000 

+ 836000 

52000 

-3 025 000 

+9631000 

1 Beloppet motsvarar 80 procent av bidragsunderlaget. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

I UHÄ). UHÄ avger inte anslagsframställning för Handelshögskolan. 
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Ändringsförslagen fördelade på ändamål innebär följande. 

Linje/ Ändamål 

1 
I. I 

1.2 

1.3 

1.4 
1.5 

Pris- och löneomriikning 
Statsbidrag till utbildning 
inom vårdområdet (schablon
bidrag) 
Särskilda kostnader för 
praktisk utbildning vid Kl 1 och 
universiteten 
Statsbidrag till musiklärar
linjen, lngesund 
Statsbidrag till ADB-linjen 
Bidrag till Ericastiftelsen 

Summa under I 

3 Konsehenser ai· tidigare beslut 
3. I Förändringar av linjers 

längd, nya inriktningar m. m. 
år 2 och 3 ( + 282 årsstudie-

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 225 

+ 836 
+ 932 
+ 202 

+2195 

platser) +4 7002 

Summa under 3 +4700 

1 Kl = karolinska institutet 
2 Beloppet beräknat på 80 procent av bidragsunderlaget. 

UHÄ hemställer att 

Linje/ Ändamål 

4 Alternatfr I 
4.1 Minskning med 457 nybörjar-

platser (441 inom allmänna ut-
bildningslinjer och 16 inom 
påbyggnadslinjer = 230 års-
studieplatser) 

4.2 Kompletterande utbildning 
för oftalmologassistenter (20 
årsstudieplatser) 

4.3 Medel för stödundervisning 
4.4 Medel för handikappade 

studerande 
4.5 Medel för lokal personal-

utveckling 
4.6 Utökat antal plat.ser 

på ADB-linjen i Ostersund 
4.7 Fortbildning av lärare 

på ADB-linjen 

Summa under 4 

Summa totalt 

1. principbeslut fattas om att tandhygienistlinjen fr. o. m. den 1 juli 1987 

skall föras upp i bilaga 5 till högskoleförordningen, 

2. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som förordas, 

3. under ett reservationsanslag Bidrag till kommunal högskoleutbildning 

m. m. för budgetåret 1984/85 anvisas 180653 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag beräknar under anslaget medel för bidrag till allmänna utbildnings

linjer och påbyggnadslinjer inom den kommunala delen av högskolan. 

Bidrag till övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget Lokala 

och individuella linjer och enstaka kurser. 

I fråga om utbildningens dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar 

jag till vad jag har anfört under resp. sektorsanslag. Min medelsberäkning 

under förevarande anslag utgår från de planeringsramar som jag där har 

angivit för ifrågavarande utbildningar. 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

-1900 

+ 165 
+ 70 

+ 150 

+2000 

+1932 

+ 400 

+2817 

+9712 
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Sektorn för utbildning för aJministrati1'a, ekonnmiska och sociala yrken 

Jag beräknar medel för ytterligare 120 nybörjarplatser på ADB- linjen 

(+ 2576000 kr.). 
Jag har under anslaget Utbildning för administrativa, ekonomiska och 

sociala yrken även redovisat min avsikt att i annat sammanhang föreslå 

regeringen \}tt ge SÖ och UHÄ i uppdrag att utreda frågan om att återföra 

ADB-linjen till gymnasieskolan. 

Sektorn för utbildning för vårdyrken 

Statsbidraget för vårdutbildningar inom kommunal högskokutbildning 

utgår i form av ett samlat schablonbidrag per landstingskommun eller 

motsvarande. Schablonbidraget beräknas utifrån visst belopp per årsstu

dieplats, termin och utbildningslinje. Med hänvisning till vad jag har anfört 

i prop. 1982/83: 100 bil. 12 s. 462, (UbU 26, rskr 273) beräknar jag att 

974000 kr. utöver schablonbidraget skall utgå till Norrbottens läns lands

tingskommun för rehabiliteringslinjen även för budgetåret 1984.'85. 

Jag beräknar sålunda att statsbidrag till kommunal högskol·~utbildning 

inom vårdområdet skall utgå totalt med 136 077 000 kr. fördelat per kom

mun/landstingskommun med de i följande tabell angivna beloppen för 

budgetåret 1984/85. 

Statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom sektorn för utbildning för vård
yrken för budgetåret 1984/85 (tkr.) 1 

Landstingskommun/motsv. 

Stock- L'pp- Soder- Ö~ter- Jön- !lie- Kal- Krono- Krii;,tian- Malmö-
holm!<i ~ala manlands got lands kopings kinge mar bergs stads hus 
LL LL LI.. LL LL LL I.I. I.I. LL LL 

25897 7 545 2390 7221 7877 2463 2 225 2329 3033 9257 

LanJstingskommun/mohv. 

Alvs- Skara- Värm- Öre- Västman- Kop- Gävle- Vä~ter- Jämt- Vä~tcr-
borgs horg~ land~ hm lands par- borgs norr- lands botten'i 
LL I.I. LL l.L I.I. bergs LLLL lands LI. l.L LL 

3 475 2 280 2617 6821 2 110 2510 2795 4277 1593 10940 

1 Beloppen avser 80 % av schablonbidragen 

Hal- Göte- Götehorgs 
lands borgs o Bohus 
I.I. o Hohus lans hög· 

Ll. skolcförbund 

1871 1317 11898 

Norr- Malmö 
hottens kommun 
LL 

5662 5674 
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Jag förordar, att det i likhet med föregäende budgetär anvisas medel 

under en särskild anslagspost till regeringens disposition för att bl. a. täcka 

kostnader som föranleds av övergången till den nya studieorganisationen. 

som började tillämpas budgetäret 1982/83. För budgetåret 1984/85 beräk

nar jag denna post till 2 625 000 kr. Sålunda räknar jag med att förändringar 

i dimensionering eller längd avseende vissa utbildningslinjer som jag har 

förordat under anslaget Utbildning för vårdyrken kan bekostas inom ra

men för förevarande anslag. Detsamma gäller även den kompletterande 

utbildning för oftalmologassistenter om 12 poäng som jag har förordat 

under anslaget Utbildning för vårdyrken. 

För de kostnader för utbildning på medicinska servicelinjen och tandhy

gienist linjen som inte tiicks genom schablonbidraget för vårdutbildning 

inom den kommunala delen av högskolan beräknar jag totalt 4 780000 kr. 

( + 227 000 kr.). 

U HA föreslilr att medel för stödundervisning i engelska får utgå t. o. m. 

hudgetilret 198.'i/86. Jag heriiknar för detta ändamiil 200000 kr. för hudget

;in:t 1984/8.'i. 

I anslagsframstiillningen för budgetåret 1984/85 för U HÄ fram behov av 

stödundervisning även i matematik, fysik och kemi. Efter vad jag har 

erfarit har vissa studerande sedan den nya studieorganisationen trädde i 

kraft sdrigheter att fullfölja de mer naturvetenskapligt inriktade vårdut

hildningarna. Särskilt giiller detta för studerande på medicinska servicelin

jen. Regeringen beslöt diirför i oktober 1983 - efter framstiillningar från 

U HÄ - att en siirskild resurs om I 00 000 kr. till medicinska st:rvicclinjen 

f{ir fördelas till berörda huvudmän under innevarande hudgedr. Jag före

sliir att en sådan resurs skall utgå även under hudgetaret 1984/8.'i och 

hcriiknar I 00 000 kr. för iindamillct. Medlen hör efter ansökan hos U HÄ 

fördelas till bcrörda huvudmän. 

Med hiinvisning till riksdagens beslut mt:d anledning av förslag i prop. 

1982/83: 174 1Sfll 26. rskr 367) om Vissa ers~lttningar till sjukdrdshuvud

miinnen m. m. bcriiknar jag inte trndcr detta anslag medel för hörselteknisk 

utrustning eftcr den I juli 1984. 

Sekt11m .fi"ir 111bild11i11gji'ir 11111/en·is11i11gsyrke11 

Jag räknar medel för musiklärarutbildningen i Arvika med 11875000 kr. 

( +836000 kr.) 

E11skild 11thi/d11i11g 

För nästa budgetar har jag beräknat 2 684 000 kr. ( + 128 000 kr.) för bi

drag till Ericastiftelsen för den av stiftelsen bedrivna lärar- och handledar

utbildningen för barn- och ungdomspsykoterapeutcr m. m. 

Jag beräknar statsbidraget till Handelshögskolan i Stockholm för niista 

budgetår till sammanlagt 11 256000 kr. ( - 73 000 kr.), varav !0081 000 kr. 

17 Riksdagen /9ö3!8-I. I .llllll/. Nr 1110. Billlgll JO 

R<i11c/se: S. 271. rad 25 Star: 802 milj. Rättat till: 815 milj. 
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som preliminärt bidrag för budgetåret 1984/85 och en minskning med 

104000 kr. som slutreglering av statsbidraget för budgetåret 1981182 enligt 

gällande avtal lifr prop. 1978179: 15. UbU 13, rskr49). I beloppet ingår även 

bidrag till utbildningsbidrag för doktorander med I 279 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 182 333 000 + 9631000=) 191964000 kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 191 964 000 kr. 

Statsrådet I. Carlsson anför. 

D 15. Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt övriga 

forskningsändamål 

I statsbudgt!len för innevarande budgetår finns uppförda följande anslag 

som helt eller delvis avser forskning och forskarutbildning inom högskolan 

samt övriga forskningsändamål: 

Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konst-

närligt utvecklingsarbeti:. 

Humanistiska fakulteterna, 

Teologiska fakulteterna. 

Juridiska fakulteterna. 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna. 

Medicinska fakulteterna. 

Odontologiska fakulteterna, 

Farmaceutiska fakulteten, 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

Tekniska fakulteterna. 

Temaorienterad forskning, 

Kungl. biblioteket, 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, 

Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m .. 

Forskningsrådsniimnden, 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsradet. 

Medicinska forskningsrådet. 

Naturvetenskapliga forskningsriidet m. rn .. 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. 

Europeiskt samarbete inom ryrndforskningen. 

Forskningsinstitutet för a!Omfysik: 

Förvaltningskostnader. 

Materiel m. m. 
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Kiruna geofysiska institut, 

Institutet för internationell ekonomi, 

Vissa bidrag till forskningsverksamhet, 

Bidrag till EISCAT Scientific Association. 

Medelsanvisningarna för forskning m. m. under utbildningsdepartemen

tets huvudtitel uppgår innevarande budgetår till 2 321 590000 kr. Myndig

heterna har föreslagit att medel för ändamålet budgetåret 1984/85 anvisas 

under dessa anslag. 
~eredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. Jag avser, efter 

samråd med statsrådet Hjelm-Wallen. att föreslå regeringen att för riksda

gen vid 1983/84 års riksmöte lägga fram en särskild proposition om forsk
ning m. m. Jag förutsätter att medel anslagstekniskt kommer att anvisas på 
i huvudsak samma sätt som innevarande budgetår. Det synes lämpligt att 
för berörda ändamål ta upp ett preliminärt belopp av 2 321 590 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forskning och 

forskarutbildning inom högskolan samt övriga forskningsända

mål för budgetåret 1984/85 beräkna ett anslag av 2 321 590 000 kr. 
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E. STUDIESTÖD M. M. 

E 1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

70446072 
55392000 
58082000 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen (1978: 500) 
med instruktion för centrala studiestödsnämnden (ändrad 1982: 443) cen
tral förvaltningsmyndighet för ärenden om studiesocial verksamhet och 
därmed sammanhängande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer 
på annan myndighet. Nämnden är chefsmyndighet för sex studiemedels
nämnder och 24 vuxenutbildningsnämnder. CSN:s delegation för utländ

ska studerande handlägger vissa frågor rörande utländska studerandes 
principiella rätt till svenskt studiestöd. 

CSN leds av en styrelse. Chef för CSN är en överdirektör. lnom nämn
den finns två byråer, en för studiestödsfrågor och en för administrativa 
frågor. 

Studiemedelsnämnderna (SMN) handhar ärenden om studiemedel. För 
studiemedelsnämnderna gäller en särskild instruktion ( 1965: 745, ändrad 
senast 1982: 664). 

Vuxenutbildningsnämnderna (VUN) handhar ärenden om vuxenstudie
stöd och bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. För vuxenut
bildningsnämnderna gäller en särskild instruktion (1975: 394, ändrad senast 

1982: 507). 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 262 

Centrala studiestödsnämnden, studiemedelsniimnderna och rnxenuthild

ningsnämnderna 

1983/84 

C enrrala studil'stöd.rnämndm 
och .1·tudiemedelsnämnderna 

Personal 211,5 

Vuxenutbildning.1·nämndern11 

Personal 78,75 

Anslag 

Förvaltnings kostnader 63 407000 
Lokalkostnader för CSN och 

SMN 59920(10 
Inkomster från återbetalnings-

verksamheten 14007000 
Besparing 

Anslag enligt statsbudgeten 55392000 

Beräknad ändring 1984/85 

Centrala 
studie
stöds
nämnden 

of. 

of. 

+8495000 

+ 463000 

-3898000 
- 760000 

+4300000 

Före
draganden 

of. 

of. 

+ 7 328000 

+ 20000 

-3898000 
- 760000 

+2690000 

21500000kr. av utgifterna under anslaget rör administration av och 

information om vuxenstudiestöden och täcks av medel· från vuxenutbild
ningsavgiften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Pris- och löneomräkning 4 098 000 kr. 

För verksamheten vid CSN, SMN och VUN begär CSN medel enligt 

tilläggsalternativ. Medelstilldelning enligt tilläggsalternativet innebär att 

CSN gör en besparing på sammanlagt 6200000 kr. för anslagen E I. Cen

trala studiestödsnämnden m. m. och E 2. Ersättning till vissa myndigheter 

för deras handläggning av studiesocialt stöd under femårsperioden. 

2 000000 kr. föreslås i besparing under 1984/85 varav 760000 kr. inom 

anslaget E I. Centrala studiestödsnämnden m. m. Dessutom görs rationali

seringar för att klara volymökningar, otillräcklig priskompem.ation samt 

vikariat vid föräldra- och längre sjukledigheter m. m. 

CSN föreslår att medel engångsanvisas för del i telefonväxel med 

970000 kr. CSN föreslår vidare att denna engångsanvisning finansieras 

genom ytterligare besparingar inom verksamheten enligt följande plan (tkr) 

1985i86 

145 

1986/87 

150 

1987/88 

150 

1988/89 

160 

1989/90 

200 

1990/91 

165 
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. CSN föreslår att 9 kap. I § studiestödsförordningen ändras så att hand

läggningen av återkrav vid kontroll av angiven inkomst r studiemedelsan

sökan kan ske både vid CSN och SMN enligt CSN:s beslut. Detta bör ske 

så att ärendena kan handläggas där det är mest lämpligt med hänsyn till 

volymut vecklingen. 

CSN har i en skrivelse den 23 september 1983 föreslagit att studiestöds

lagens 4 kap. 43 §·anpassas till de nya rutinerna för utbetalning av studie

medel. 

CSN föreslår att en byrå inrättas med ansvar för återbetalningsverksam

heten samt att därvid en tjänst som byråchef i lönefältet Fe25-Fe28 

inrättas (finansieras genom omprioritering av tillgängliga• medel). 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1983/84 beräknades anslaget till centrala studiestöds
nämndens (CSN) verksamhet med utgångspunkt i det huvudförslag som 

CSN förordade för budgetåren 1983/84-1985/86 och som också innefatta

de anslaget E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 

studiesocialt stöd .. Jag räknade då med att CSN senast t. o. m. budgetåret 

1985/86 skulle ha genomfört en real minskning av de båda anslagen med 

sammanlagt 4920000 kr. 

CSN genomför under budgetåret 1983/84 en besparing om 3 700000 kr. 

och räknar med att under budgetåret 1984/85 kunna spara I 220000 kr. 

Nämnden skulle därmed redan detta budgetår uppnå det för en treårsperi

od uppsatta sparmålet om 6 %. 

Ni.I återkommer CSN med ett nytt långsiktigt huvudförslag .. Det nya 

förslaget omfattar en femårsperiod fr. o; m. ·budgetåret 1984/85 t. o. m: 

budgetåret 1988/89. Under denna period'räknar CSN med att kunna spara 

sammanlagt 10 % fördelade så att de stora besparingarna ligger på budget" 

åren 1984/85 och 1986/87. Möjligheten till en relativt kraftig besparing 

budgetåret 1984/85 sammanhänger med att studiemedlen numera utbetalas 

via konto, vilket bl. a. innebär besparingar på portoutgifter. Budgetåret 

1986/87 räknar CSN med att kunna genomföra omfattande rationalisering

ar i hanteringen av vuxenstudiestöden. Rationaliseringarna beräknas bli 

följden av den översyn CSN f. n. på regeringens uppdrag genomför i 

samråd med riksförsäkringsverket. Översynen gäller framför allt de admi

nistrativa rutinerna för utbetalning av vuxenstudiestöd. CSN menar sig 

redan nu kunna förutse stora besparingar. 

Jag har. som jag framhöll i föregående års budgetproposition, en stor 

respekt för CSN:s rationaliseringsarbete. Jag anser det dock inte nödvän

digt att redan nu ta ställning till ett femårigt tilläggsalternativ, speciellt med 

tanke på att deffväntade redovisningen av CSN:s nyss nämnda utrednings

uppdrag ännu inte föreligger. Jag är emellertid beredd att godta att ca 
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800000 kr. av den av CSN beräknade besparingen om 2000000 kr. för 

budgetåret 1984/85 får tillgodoräknas myndigheten i ett flerårsperspektiv. 

Jag behandlar nu först förvaltningskostnaderna vid CSN och studieme

delsnämnderna. 

Jag har gjort löneomräkningar med hänsyn till träffade avtal samt sed

vanliga prisomräkningar. För förvaltningskostnadsanslagets del innebär 

det en ökad medelstilldelning med 6568000 kr. Under förvaltningskost

nadsanslaget har CSN äskat medel för sin del av kostnaderna för en ny 

telefonväxel. CSN delar f. n. telefonväxel med bl. a. polismyndigheten, 

åklagarmyndigheten. kammarrätten. tingsrätten och hovrätten i Sundsvall. 

Växeln är hårt belastad och berörda myndigheter vill skaffa en modernare 

och mer ändamålsenlig anläggning. Jag anser emellertid att denna fråga bör 

utredas ytterligare och flera möjliga alternativ diskuteras. innan jag är 
beredd att ta ställning till den betydande investering det här är fråga om. 
Lokalkostnaderna beräknar jag till 6012000 kr., vilket innebär en ökning 
med 20000 kr. Beloppet innefattar också en överföring av medel från 

anslaget E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 
studiesocialt stöd samt en överföringspost från förvaltningskostnadsansla

get som sammanhänger med lokalsamverkan mellan vissa studiemedels
nämnder och vuxenutbildningsnämnder. Överföringsposterna uppgår sam

manlagt till 531 000 kr. 

CSN har beräknat inkomsten av de avgifter som debiteras i anslutning 

till återbetalnings verksamheten till 17 905 000 kr., en ökning med 3 898 000 

kr. Dessa medel bör tillföras anslaget. 

Handläggningen av de återkravsärenden, som föranleds av kontroll av 

angiven inkomst i en studiemedelsansökan mot taxeringsuppgifter, har 

enligt förordning den 30 april 1981 i ett inledningsskede handlagts vid CSN. 

Fr. o. m. den I juli 1984 kommer sådana ärenden att handläggas av studie

medelsnämnderna. CSN föreslår nu att aktuella ärenden skall kunna hand

läggas såväl vid studiemedelsnämnderna som vid CSN. CSN bör enligt 

förslaget få bemyndigande att, beroende på arbetsbelastningar m. m., av

göra var handläggningen vid varje tillfälle skall ske. Jag är beredd att 

biträda CSN :s förslag och avser att. senare återkomma till regeringen i 

frågan. 
Vidare förordar jag att CSN får göra den föreslagna omorganisationen, 

som innebär att återbetalningsenheten vid studiestödsbyrån blir en själv

ständig byrå under ledning av en byråchef. Jag räknar med att CSN skall 

täcka eventuella kostnader i samband med omorganisationen och kostna

derna för byråchefstjänsten genom omfördelningar inom förvaltningskost

nadsanslaget. 
Slutligen föreslår jag att som högsta chefstjänst vid myndigheten. som 

f. n. är en överdirektörstjänst, bör inrättas en generaldirektörstjänst. Här

vid kommer CSN:s organisation och tjänstestruktur att anpassas till vad 

som är vanligt vad gäller myndigheter av motsvarande storlek och ekono

misk omslutning. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 265 

Jag övergår nu till att behandla vuxenutbildningsnämnderna. För vuxen

utbildningsnämndernas förvaltningskostnader samt för arvoden och förlo

rad arbetsförtjänst beräknar jag sammanlagt 16 773 300 kr., en ökning med 

I 075000 kr. 

För CSN:s administration av och information om vuxenstudiestöd be

räknar jag totalt 4 721 700 kr., en ökning med 267 000 kr. 

Ersättningen till riksförsäkringsverket för dess administration av vuxen

studiestöden beräknar jag till 6900000 kr. De sammanlagda kostnaderna 

för administrationen av vuxenstudiestöden beräknar jag således till 

28 395 000 kr. Anslaget bör tillföras 28 400 000 kr. av de medel som tillfaller 

stats verket genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Enligt CSN :s förslag i skrivelse den 23 september 1983 förordar jag att 4 

kap. 43 § studiestödslagen ändras så att studiemedel får betalas ut om den 

studerande före utgången av aktuellt kalenderhalvår begärt detta. Ändring

en föranleds av de nya utbetalningsrutinerna för studiemedel och bör gälla 

från den 1 juli 1984. 
Jag återkommer med förslag till ändring av studiestödslagen under ansla

get E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat om en ändrad byråindelning vid 

centrala studiestödsnämnden. 

2. bemyndiga regeringen att vid centrala studiestödsnämnden inrät

ta en generaldirektörstjänst med beteckningen cp. 

3. godkänna att 28400000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret I 984/85 används 

för att delvis finansiera anslaget, 

4. till Centrala studiestödsnämnden m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 58 082 000 kr. 

E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 
studiesocialt stöd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

21046899 

21457000 

16041000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för portoavgifter. riksförsäk

ringsverkets handläggning av vuxenstudiestöd samt avgifter till kronofog

demyndigheter och tingsrätter för viss kravverksamhet. Kostnaderna för 

riksförsäkringsverkets handläggning av vuxenstudiestöd finansieras med 

medel från vuxenutbildningsavgiften. 
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Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden ( CSN) kommer den I januari 1984 att 

överta handläggningen av äldre studielån. Vidare kommer studiemedel att 

utbetalas genom insättning på konto fr. o. m. den I december 1983. Medel 

för denna verksamhet beräknas fr. o. m. 1984/85 under anslaget E I. Cen

trala studiestödsnämnden m. m. CSN beräknar dälför endast medel till 

postverket för portoavgifter med 9 809 000 kr. CSN räknar dessutom med 

minskad volym av utbetalningshandlingarna på grund av insättning på 

konto valför en besparing beräknas med 1240000 kr. Således begär CSN 

8 569 000 kr. för följe sedelbunden post. 

CSN beräknar medelsbehovet för ersättning till riksförsäkringsverket, 

vilken finansieras med den särskilda vuxenutbildningsavgiften, till 

7190000 kr. under budgetåret 1984/85·. 

CSN beräknar avgifter till kronofogdemyndigheter och tingsrätter till 

585000 kr. under budgetåret 1984/85. 

F öredragandcns överväganden 

Under förevarande anslag räknar jag med betydande besparingar till 
följd av att centrala studiestödsnämnden (CSN) den 1 januari 1984 kommer 

att överta handläggningen av äldre studielån från postgirot. För ersättning 

till post verket för följesedelsbunden post beräknar jag ett medelsbehov om 

8569000 kr. 

Ersättningen till riksförsäkringsverket för verkets och de allmänna för

säkringskassornas kostnader i samband med beräkning och utbetalning av 

särskilt vuxenstudiestöd samt tim- och dagstudiestöd beräknar jag till 

6887000 kr. 

Slutligen beräknar jag avgifterna till kronofogdemyndigheterna och 

tingsrätterna till 585 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 6900000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85 används 

för att delvis finansiera anslaget, 

2. till Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning al' 

studiesocialt stöd för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 16041000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 267 

E 3. Studiehjälp m. m. 

Jag har i prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, In. m. 
anmält att jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram förslag om 
selektiva åtgärder inom studiehjälpssystemet. Jag avser att senare åter

komma med anmälan om en proposition i dessa frågor. Genom den in

skränkning av möjligheterna att erhålla återbetalningspliktiga studiemedel 
prövade utan hänsyn till föräldraekonomin, som beslutats på grundval av 
förslag i prop. 1983/84:40, (Stu 1983/84:11, rskr 1983/84:86) minskar be
lastningen på anslaget E 3. Studiehjälp m. m. med omkring 100 milj. kr. 
under budgetåret 1984/85. I den proposition jag avser att senare anmäla. 
kommer jag bl. a. att föreslå åtgärder som tar i anspråk 50 milj. kr. av dessa 
medel. 

I avvaktan på den särskilda propositionen bör anslaget E 3. Studiehjälp 
m. m. tas upp med ett preliminärt beräknat belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Studiehjälp m. m. 

för budgetåret 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av I 223 450 000 
kr. 

E 4. Studiemedel m. m. 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

I 984/85 Förslag 

3655994159 
3 862800000 
4428500000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för 

återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen 
(1973:349, omtryckt 1981:579. ändrad senast 1983: 1033). 

Återbetalningen av studiemedel regleras i 8 kap. samma lag. 

Centrala studiestödsnämnden 

Studiemedel 

Vid oförändrade regler beräknar centrala studiestödsnämnden (CSN) 
medelsbehovet för studiemedel för budgetåret I 984/85 till 4 287 ,6 milj. kr.. 
vilket är 426,6 milj. kr. högre än anslaget budgetåret 1983/84. 36.8 milj. kr. 
avser bidrag och 387 ,8 milj. kr. avser återbetalningspliktiga studiemedel. 

Ökningen föranleds av ett större antal elever och förväntade basbelopps
höjningar. 

CSN föreslår ånyo att studiemedlens basbelopp höjs till 145 % av basbe
loppet för ett läsår om nio månader. Förslaget beräknas medföra ett ökat 
medelsbehov på ca 88 milj. kr. 
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CSN föreslår att det i vissa fall skall vara möjligt för utländska medbor

gare att få studiemedel för studier utomlands - dock ej i det egna medbor

garskapslandet. CSN föreslår vidare smärre justeringar av reglerna för 

prövning av hur återbetalning skötts före ny beviljning av .studiemedel 

samt av bestämmelserna om reducering av studiemedel vid fria läromedel 

eller skolmåltider. 
Utgiften för särskilt vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga 

studiemedel beräknas öka med 33,7 milj. kr. 

Återbetalning och återkrav 

CSN föreslår att räntan på studiestöd som återkrävs på grund av ändra

de förhållanden för den studerande, felaktiga uppgifter i ansökan m. m. 

skall vara lika med statens utlåningsränta. F. n. gäller att återkravsräntan 

är två procentenheter högre än utlåningsräntan. CSN beräknar att den 
föreslagna ändringen kommer att innebära ett minskat årligt ränteinflöde 

med ca 1 milj. kr. 

Föredragandens övenäganden 

Centrala studiestödsnämnden <CSN) upprepar sitt förslag från tidigare 

anslagsframställningar om en höjning av studiemedlens totalbelopp. Jag 

har i prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. lagt 

fram förslag om en höjning av studiemedlen till 148% av basbeloppet 

fr. o. m. den I juli 1984. 

Riksdagen har med anledning av prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk
politiska åtgärder, m. m. fattat vissa beslut som är av betydelse för detta 

anslag (SfU 1983/84: 11, rskr 1983/84: 86). Riksdagen tillstyrkte således inte 

den höjning av studiemedlens totalbelopp till 148 % av basbeloppet fr. o. m 

den I juli 1984 som regeringen föreslog. Riksdagen biföll inte heller rege

ringens förslag om återinförande av en prövning gentemot make/makas 

ekonomi eller att bidragsdelen omvandlas till återbetalningspliktiga studie

medel. I stället beslöt riksdagen att höja studiemedlen redan fr. o. m den 

I januari 1984 till 145 % av basbeloppet. Jag beräknar kostnaden för denna 

höjning till ca 80000000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Förhöstterminen 1984 har jag beräknat ett basbelopp om 20300 kr. och 
för kalenderåret J 985 ett basbelopp om 21 300 kr. 

Av statsfinansiella skäl biträder jag inte CSN :s förslag om rätt för 

utländsk medborgare till studiemedel för studier utomlands. 

CSN föreslår vidare en ändring av 4 kap. 22 § studiestödslagen så att 

reglerna för reducering av studiemedel till följd av fria läromedel och/eller 

skolmåltider skall gälla endast studerande i gymnasiala skolformer. Nu kan 

t. ex. fria skolmåltider förekomma även inom den kommunala högskolan. 

På grund av det naturliga sambandet mellan vissa gymnasiala utbildningar 

och vissa högskoleutbildningar och de förmåner som kan vara knutna till 
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utbildningarna, anser jag att samma reduceringsregler bör gälla. Jag är 

således inte beredd att biträda CSN:s förslag i detta avseende. 

Jag är däremot beredd att biträda nämndens förslag om att den som har 

misskött tidigare återbetalning av studiestöd som regel inte skall beviljas 

fortsatta studiestöd. Detta kräver ändringar i studiestödslagen. Den nya 

bestämmelsen bör träda i kraft den 1juli1984. Jag återkommer med förslag 

till ändring i studiestödslagen under anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

Utgiften för särskilt vuxenstudiestöd i form av återbetalningspliktiga 

studiemedel beräknar jag till 108 milj. kr. 

CSN föreslår att den ränta på studiestöd som återkrävs vid återbetalning 
av studiemedel skall vara så avvägd att den motsvarar statens utlånings

ränta. Förslaget beräknas medföra att ränteinkomsterna minskas med ca 1 
milj. kr. Jag är av statsfinansiella skäl inte beredd att biträda detta förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Studiemedel m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 4428500000 kr. 

E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

689410431 
602400000 

627300000 

Från anslaget bestrids utgifter för timstudiestöd, dagstudiestöd och sär

skilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5. 6 och 7 kap. 

studiestödslagen (1973: 349, omtryckt 1981: 579, ändrad senast 1983: 1033). 

Från anslaget bestrids också kostnader för statsbidrag till uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser, m. m. enligt förordningen ( 1980: 483, ändrad 

1982: 495) därom. Vidare bestrids från anslaget kostnader för bidrag till 

centrala fackliga organisationer för planering av uppsökande verksamhet 

och grundläggande utbildning av fackliga studieorganisatörer samt för 
information om vuxenstudiestöd m. m. 

Utgifterna under anslaget täcks genom medel från vuxenutbildningsav
giften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar utrymmet från vuxenut

bildningsavgiften till vuxenstudiestöd m. m. och till administration av des

sa stöd till 648,8 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Av detta belopp föreslår 

CSN att 619.9 milj. kr. avsätts för vuxenstudiestöd, uppsökande verksam
het och utbildning av studieorganisatörer m. m. 
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I. CSN föreslog i fjolårets anslagsframställning att vuxenstudiebidraget 

till studerande som inte uppfyller kraven för ersättning från arbetslöshets

kassa sänks från 65 till 32.5 % av det belopp som den studerande skulle ha 

fått i utbildningsbidrag men att den återbetalningspliktiga delen ökas i 

motsvarande utsträckning så att totalbeloppet blir oförändrat. Vidare före

slog CSN att studerande som uppfyller förutsättningarna för ersättning 

från arbetslöshetskassa får ett tilläggsbidrag för varje barn som i huvudsak 

överensstämmer med de belopp och de regler som gäller för barntillägg 

inom studiemedelssystemet. I 1982 års budgetproposition framhölls att 

förslagen var intressanta och att regeringen är beredd att återkomma till 

frågan efter ytterligare beredning. CSN vill ånyo understryka vikten av en 

sådan förändring. 

Nämnden föreslår vidare att CSN och vuxenutbildningsnämndcrna ut

ifrån vissa allmänna riktlinjer bemyndigas att själva besluta om hur anslag

na medel för vuxenstudiehidrag skall fördelas mellan studerande i utbild

ningar av olika längd. Förslag lämnas om en mindre ändring av reglerna om 

särskilt vuxenstudiestöd under julferie och att nuvarande bestämmelser 

om prövning av utländska medborgares rätt till särskilt vuxenstudiestöd 

upphävs. 

CSN räknar med ca 15 200 årsstöd för budgetåret 1984/85. Om nämndens 

förslag om en differentiering av det särskilda vuxenstudiestödet genomförs 

behöver inte antalet stöd bli mindre eftersom utgångspunkten för förslaget 

är att samma antal stöd skall kunna beviljas inom ramen för en oförändrad 

anslagsnivå. Kostnaderna för budgetåret 1984185 beräknas till 435 milj. kr., 
vilket är en ökning med 9,7 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1983/84. 

Medelsbehovet för återbetalningspliktiga studiemedel till df:m som be

viljas vuxenstudiebidrag beräknar CSN till 122 milj. kr., vilket är en ökning 

i förhållande till anslaget 1983/84 med 33.7 milj. kr. (Belastar anslaget E 4. 

Studiemedel m. m.). 

2. CSN föreslår att antalet timstudiestöd minskas från 20000 till 17 500 

för budgetåret 1984/85. 

När det gäller timstudiestödets storlek föreslår CSN en uppräkning från 

36 kr. till 42 kr. per timme. Medelsbehovet för budgetåret 1984/H5 beräknas 

till 66, I milj. kr.. vilket är en ökning i förhållande till budgetåret 1983/84 

med 1,3 milj. kr. 

Beträffande timstudiestöd föreslår CSN att bestämmelserna om fördel

ning av studietid och restid upphävs och att riktlinjerna för antalet ansök

ningstillfällen för kollektiva ansökningar ändras. Vidare föres~ås att rikt

linjer anges för en utvidgning av antalet ämnen som ger rätt tili! timstudie

stöd. 

3. Budgetåret 1983/84 uppgår antalet dagstudiestöd till IS 000. CSN 

föreslår att antalet minskas till 14 200 för budgetåret 1984/85. CSN föreslår 

vidare att inkomstbidraget höjs från 216 till 252 kr. och att internatbidraget 

höjs från 180 till 190 kr. Medels behovet kan då beräknas till 75 .3 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85. vilket är en ökning med 4, I milj. kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartemcntet 271 

CSN föreslår att inkomstbidrag skall beviljas för varje dygn under vilket 

den studerande åsamkas inkomstbortfall. Nämnden föreslår vidare beträf

fande dagstudiestöd att bestämmelserna om fördelning av studietid och 

restid upphävs, att riktlinjerna för antalet ansökningstillfällen för kollek

tiva ansökningar ändras samt att bestämmeberna om dagstudiestöd till 

studerande som uppenbart inte är i behov av stöd upphävs. 

4. CSN föreslår all för uppsökande verksamhet på arbetsplatser anvisas 

32 milj. kr. under budgetåret 1984/85, vilket är en ökning med 2 milj. kr. 

Vidare föreslås att riktlinjerna för antalet ansökningstillfällen för bidrag till 

uppsökande verksamhet på arbetsplatser ändras. 

5. CSN föreslår att för planering m. m. av uppsökande verksamhet och 

utbildning av fackliga studieorganisatörer samt medel för de fackliga orga

nisationernas information om vuxenstudiestöd m. m. anvisas 11,5 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85, vilket är en ökning med 0,5 milj. kr. 

6. CSN föreslår att medel för timstudiestöd, dagstudiestöd och uppsö

kande verksamhet på arbetsplatser anvisas under en gemensam anslags

post. I andra hand föreslås att medel för timstudiestöd och dagstudiestöd 

anvisas under en anslagspost. 

Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) har i en skrivelse begärt 

att få möjlighet att söka bidrag för planering av uppsökande verksamhet 

och utbildning av studieorganisatörer. 

Föredragandens överväganden 

V uxe 11111 bildn inR.l'a l'R ift e 11 

Vuxenutbildningsavgiften är 0,25 % av den totala lönesumman. Jag 

beräknar inkomsterna från vuxenutbildningsavgiften till 815 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. 

Härutöver skall resultatet av slutregleringen av vuxenutbildningsavgif

ten för budgetåret 1982/83 beaktas vid beräkningen av den tillgängliga 

summan för budgetåret 1984/85. Slutregleringen beräknas ge ett överskott 

på 6 milj. kr. 

Jag föreslår att 89 milj. kr. av medlen från vuxenutbildningsavgiften 

överförs till anslaget C 5. Bidrag till studieförbunden m. m. 

Vidare förordar jag att anslaget C 8. Bidrag till viss central kursverksam

het i sin helhet skall finansieras av medel från vuxenutbildningsavgiften. 

Kostnaden härför beräknar jag till 34 milj. kr., en ökning med I milj. kr. 

Kostnaderna för centrala studiestödsnämndens (CSN) administration av 

stöden uppgår till 21,8 milj. kr. Därutöver utgår ersättning till riksförsäk

ringsverket med 6,9 milj. kr. I likhet med föregående budgetår förordar jag 

att timersättningen vid grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna finan

sieras med medel från vuxenutbildningsavgiften. Kostnaden härför beräk

nar jag till 42.3 milj. kr. under anslaget E 6. Timersättning vid grundutbild

ning för vuxna. 
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Utrymmet för vuxenstudiestöd samt uppsökande vcrksamhel pii arbets

platser blir med hänsyn till nyss nämnda utgifter 027.3 milj. kr. 

Särskilt 1·11xe11.1·111dicstiid 

Jag beräknar att 449.5 milj. kr. av de medel som intlyter fr;in vuxenut

bildningsavgiften kan avsiittas till siirskilda vuxenstudiestöd. Med nuva

rande regler skulle det ge utrymme för ca 15 500 iirsstudieplatser. en 

ökning med ca I 300 i förhi\llande till föregäende budgeti1r. 

Jag föresliir emellertid nu en mer genomgripande föriindring betriiffande 

de siirskilda vuxenstudiestöden. Redan i sin anslagsframst:illn:ing budget

året 1983/84 föreslog CSN att vuxenstudiestöden skulle differentieras sii 

att ett lägre stöd skulle utg{1 till sökande som inte iir löntagar(·. samtidigt 

som stöden för övriga sökande skulle förbiittras genom införandet av ett 

barntilhigg. Jag anförde i 1983 års budgetprnposition att jag fann CSN:s 

förslag intressanta. men att jag ville bereda friigan ytterligare innan jag tog 

ställning. 

CSN upprepar sitt förslag om differentiering i iirets anslagsframstiillning. 

De förslag jag nu lägger fram överensstämmer i huvudsak med CSN:s 

förslag. 

Vuxenstudiestödet iir knutet till utbildningsbidraget vid arbetsmark

nadsutbildning. Det utgår med ett vuxenslUdiebidrag om 65 1:~. av vad som 

skulle ha utgått i utbildningsbidrag om den studerande varit beriittigad till 

sådant. Utöver vuxenstudiebidraget kan den studerande erhidl.:t iiterhetal

ningspliktiga studiemedel så att det totala stödbcloppct blir det~,amma som 

utbildningsbidraget efter skatteavdrag. 

Jag förordar att ett differentierat vuxenstudiestöd införs fr. o. m. budget

året 1984/85. Det differentierade stödet skall utgå antingen med 32.5'.:i av 

vad den sökande hade kunnat erhålla i utbildningsbidrag om han beviljats 

ett sådant bidrag eller med som f. n. 65 t;(. av motsvarande uthildningsbi

drag. Det högre beloppet skall förbehållas sådana sökande. som iir beriitt i

gade till ersättning från erkiind arbetslöshetskassa eller har uppburit ersiitt

ning från sådan kassa under den längsta tid ersättning kan utbetalas. Till 

det högre beloppet skall knytas ett barntilliigg som skall motsvara det 

barntillägg som i dag utgår i studiemedelssystemet. dvs. för hdtidsstude

rande skall vuxenstudiebidraget förhöjas med ett belopp om 1.39 C.i av 

basbeloppet för varje hel. sammanhiingande tidsperiod om 15 dagar eller 

0.09 % av basbeloppet per dag. Elt barntillägg bör utgii för va1:je barn under 

16 år. samt för varje barn som har fyllt 16 år och g;\r i grundskola eller 

motsvarande skolform. 

Liksom i dag skall vuxenstudiebidraget - barntilltigget ej m:driiknat -

kunna kompletteras med återbetalningspliktiga studiemedel upp till ett 

belopp som motsvarar 100% av ett beräknat utbildningsbidrag. 

Det differentierade stödet bör utgå för såväl hel- som deltidsstudier. 

Det huvudsakliga motivet för mina förslag är behovet att höja ersättning-
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en för de studerande, i första hand familjeförsörjare, som avstår från en 

inkomst för att börja studera. 

CSN pekar i 1982 års anslagsframställning på att vuxenstudiestödets. 

reala värde har försämrats sedan det infördes. En jämförelse visar t. ex., 

att medan studiemedels beloppet höjdes med 78 % mellan åren 1976 och 

1982, höjdes vuxenstudiestöden endast med 50%. Vuxenutbildningsnämn

dema har också rapporterat att det blivit allt vanligare att studerande. som 

beviljats särskilt vuxenstudiestöd, tackar nej till detta. I stället ansöker de 

om studiemedel, som visserligen till mycket större del är återbetalnings

pliktiga, men som på grund av barntilläggen ger ett högre stödbelopp. 

CSN anför vidare att samstämmiga rapporter från vuxenutbildnings

nämnder, fackliga organisationer och utbildningsanordnare påtalar att vux

enstudiestödet är för lågt för att verka rekryteringsfrämjande. 

Även löntagare med relativt låga inkomster får vidkännas en bet·ydande 

standardsänkning om de under någon tid tar ledigt från sitt arbete för att 

studera. Detta förhållande är speciellt allvarligt med tanke på att det 

grundläggande syftet med vuxenstudiestöden inte bara är att erbjuda en 

studiemöjlighet, utan också att stimulera till studier. Den rekryterings.

främjande effekten av studiestödet är naturligtvis direkt beroende av dess 

storlek i förhållande till ett inkomstbortfall. 

Jag delar CSN :s uppfattning att även ett lägre studiestöd kan ha en 

rekryteringsfrämjande effekt för den grupp som inte behöver ersätta• en 

inkomst. medan ett högre stöd är nödvändigt för dem måste ersätta ett 

faktiskt inkomstbortfall. 

Jag vill här erinra om att en av regeringens första åtgärder efter tillträdet 

hösten 1982 var att föreslå en uppräkning av utbildningsbidragen. Mot 

bakgrund av det nyss anförda anser jag emellertid att en höjning av nivån 

på vuxenstudiebidragen, utöver den som automatiskt följer av höjda ut

bildningsbidrag, är nödvändig för att vuxenstudiestöden skall ha en rekry

teringsfrämjande effekt för löntagarna. 

Den önskvärda höjningen för familjeförsörjare bör utan alltför negativa 

konsekvenser kunna åstadkommas genom den här förordade omfördel

ningen av medel. Jag vill samtidigt särskilt erinra om att möjligheten att 

uppnå samma nivå på vuxenstudiestöden som i dag kvarstår. Samtliga 

studerande med vuxenstudiebidrag skall även i fortsättningen kunna kom

plettera bidragen med återbetalningspliktiga studiemedel upp till 100% av 

ett beräknat utbildningsbidrag. Jag räknar självklart inte med att denna 

möjlighet skall utnyttjas i någon högre grad av dem som får det lägre 

stödet, men i den mån enstaka studerande väljer att utnyttja hela lånede

len. vill jag framhålla att stödet genom den högre bidragsdelen då fortfaran

de är betydligt förmånligare än studiemedel. 

Studerande som har bedrivit studier med särskilt vuxenstudiestöd under 

våren 1984 och beviljats studiestöd även för hösttermincn 1984 bör få detta 

enligt nu gällande bestämmelser. 

18 Riksdagen 1983184. I samt. Nr 100. Di/aga JO 
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Mina förslag beträffande ett differentierat vuxenstudiestöd kräver änd

ringar i 5 kap. studiestödslagen. Jag räknar med att mina förslag skall 

innebära ett ökat antal vuxenstudiestöd, ca 17 500. 

Eftersom barntilläggen i sin helhet bör utgå som bidrag, räknar jag också 

med att lånebehovet skall sjunka något och har därför under anslaget E 4. 

Studiemedel m. m. räknat med en lägre kostnad för återbetalningspliktiga 

studiemedel i samband med vuxenstudiestöd. 

Enligt bestämmelser i regleringsbrev skall tillgängliga medel för vuxen

studiestöd, sedan bidragen för studier på högskolenivå frånräknats, förde

las ungefär lika mellan bidrag för studier på grundskolenivå resp. gymna

sieskolcnivå. Den nuvarande fördelningen, som också innefattar en fördel

ning mellan längre och kortare gymnasieutbildningar, grundas på riksdags

uttalanden i frågan (prop. 1975: 23 om vidgad vuxenutbildning) .. 

CSN föreslår nu att det skall ankomma på CSN och vuxenutbildnings

·nämnderna att själva avgöra hur kvoteringen mellan olika utbildningar 

lämpligen bör göras. Jag delar CSN :s uppfattning i denna fråga och är 

beredd att gå ett steg längre än CSN föreslår. Jag anser således att vuxen

utbildningsnämnderna själva bör kunna ta ansvar för fördelningen av me

del såväl mellan grundskole- och gymnasieskoleutbildning som mellan 

längre och kortare gymnasieutbildningar. Jag räknar med att de lokala 

skillnaderna i fråga om utbildningsbehov, utbildningsutbud, a.rbetsmark

nadsförhållanden och andra relevanta faktorer är så betydande att en 

central kvotering ej är lämplig. CSN har ju ändå möjlighet att följa utveck

lingen och notera om några mer uppseendeväckande avvikelser görs. 

Nämnderna i sin tur bör i sin kvotering av stöden kunna använda hittills 

tillämpade fördelningsnormer som en riktpunkt och bör. t. ex. i de årliga 

anslagsframställningarna, redovisa större avvikelser. 

Slutligen föreslår CSN att bestämmelserna om rätt att behålla det sär

skilda vuxenstudiestödet under julferier ändras, så att rätten kvarstår om 

den studerande fortsätter sina studier minst fem dagar omedelbart efter 

juluppehållet. I dag krävs att studierna fortsätter efter den 1 februari. Jag 

avser att senare föreslå regeringen de förordningsändringar som krävs för 

att bifalla CSN:s förslag i detta avseende. 

I övrigt föreslår jag inga förändringar beträffande det särskilda vuxenstu

diestödet. 

Tim- och dagstudiestöd 

Jag beräknar att det skall finnas utrymme för ca 18000 timstudiestöd, 

vilket är en minskning med 2 000 stöd. Jag förordar att ersättningen per 

timme höjs med 2 kr. till 38 kr. Antalet dagstudiestöd beräknar jag till 

oförändrat 15 000. Jag räknar med en höjning av inkomstbidraget till 228 

kr. och av internatbidraget till 190 kr. 

I 1983 års budgetproposition aktualiserades vissa frågor kring tim- och 

dagstudiestöden. Det gällde bl. a. kvoteringen mellan enskilda och kollek-
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tiva ansökningar om dagstudiestöd och begränsningen av den typ av kurser 

vid folkhögskola som dagstudiestödet bör utgå för. 

När det gällde kvoteringen föreslog jag att ansvaret för fördelningen av 

dagstudiestöd mellan olika grupper helt och hållet skulle överlåtas på 

vuxenutbildningsnämnderna och att studiestödslagens 6 kap. dåvarande 

8 ~,dvs. nuvarande 9 §,skulle ändras. 

Riksdagen biföll regeringens förslag om ändring av denna paragraf men . 

socialförsäkringsutskottet anförde i sitt betänkande (SfU 1982/83: 19, rskr 

1982/83: 268) att utskottet utgick ifrån att regeringen innan slutlig ställning 

togs till kvoteringsanvisningar och prioriteringar mellan olika utbildningar 

skulle avvakta resultatet av en aviserad utredning om vuxenstudiestödsre

formen från CSN. Vidare anförde utskottet att förslaget beträffande kvo

teringsanvisningar borde samordnas tidsmässigt med översynen av be

svärsreglerna så att tillämpningsproblem kunde undvikas. 

Jag återkommer nu efter ytterligare överväganden i hithörande frågor. 

Vad gäller den avviserade utvärderingen av vuxenstudicstödsreformen 

har en första del av denna i dagarna publicerats i CSN: s rapportserie lnr 2 

1983). Jag har inte hunnit med någon närmare analys av innehållet. men 

gör ändå den bedömningen att det inte i någon avgörande grad påverkar de 

förhållanden jag nu tar upp. 

Huvudproblemet, så som det aktualiserades av CSN bl. a. i 1982 års 

anslagsframställning samt av CSN och vuxenutbildningsnämnderna i sam

band med besvärshanteringen, tycks vara svårigheterna att göra ett urval 

mellan de sökande. som står i rimlig samklang med intentionerna i betän

kandet (SOU 1974: 54) Vidgad vuxenutbildning av kommitten för försöks

verksamhet med vidgad vuxenutbildning !FÖVUX) och prop. 1975: 23 om 

vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m. m. Svårigheterna 

gäller i första hand dagstudiestödet och avvägningarna mellan arbetstagare 

och icke-arbetstagare samt mellan personer med kort utbildning och olika 

typer av studiehinder. 

Jag vill först ge en kort bakgrund. Dåvarande utbildningsministern fram

höll i prop. 1975: 23 om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna 

m. m. att en huvudlinje i det då förestående reformarbetet var att förbättra 

korttidsutbildades möjligheter att bedriva studier. FÖVUX hade i sitt 

betänkande !SOU 1974: 54) Vidgad vuxenutbildning, beskrivit vissa grup

per kortutbildade som deltagit i kommittens försöksverksamhet och som 

det fanns anledning att särskilt uppmärksamma nämligen personer med 

skiftarbete eller obekväm arbetstid. med olika slag av handikapp, anställda 

i skyddat arbete. bosatta i glesbygd samt hemarbetande kvinnor. Detta 

kom att avspeglas i lagstiftningen. 

Enligt bestämmelserna i studiestödslagcns 5 kap. 8 §skall vid beviljande 

av timstudiestöd företräde ges åt studerande med särskilt svåra arbetsför

hållanden. Därefter ges företräde åt studerande med kon tidigare utbild

ning framför studerande med längre utbildning. När det gäller dagstudie-
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stöd till arbetstagare skall enligt 6 kap. I 0 § studiestödslagen företräde ges 

åt studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges företrä

de åt studerande med kort tidigare utbildning framför studerande med 

längre utbildning. Vid beviljande av internatbidrag till studerande som inte 

är arbetstagare ges enligt samma bestämmelse företräde åt studerande som 

har särskilt svåra studiehinder på grund av att han bor i glesbygd, arbetar i 

hemmet eller är handikappad. Därefter ges företräde åt studerande med 

kort tidigare utbildning framför studerande med längre utbildning. 

Lagstiftningen innebär att när det gäller arbetstagare är särskilt svåra 

arbetsförhållanden, t. ex. skiftgång, ett viktigare kriterium vid urvalet till 

studiestöd än kort utbildning. När det gäller dagstudiestödens internatbi

drag till icke-arbetstagare ges studerande som bor i glesbygd, är hemarbe

tande eller handikappade företräde framför sökande med kort tidigare 

utbildning. 

Nu visar erfarenheten att man knappast har lyckats nå den grupp som är 

högst prioriterad. nämligen personer med svåra arbetsförhållanden. Skälen 

hänill kan vara många och flertalet finns säkert att söka på annat håll än i 

studiestödens konstruktion. De fackliga organisationerna och vuxenutbild

ningsnämnderna hör naturligtvis inte förtröttas i sina ansträngningar att 

komma åt orsakerna till den låga studiebenägenheten hos den främsta 

målgruppen. Detta hindrar emellertid inte att de problem vid urvalet av 

sökande, som i hög grad sammanhänger med svårigheterna a.tt nå t. ex. 

skiftarbetande. bör lösas. Nämnderna står nu ofta i en urvalssituation där 

de sökande inte skiljer sig nämnvärt i utbildningsbakgrund och inte heller 

tillhör de med hänsyn till arbetsförhållandena prioriterade grupperna. 

Jag vill här anknyta till FÖVUX' ursprungliga förslag till urvalskriterier. 

FÖVUX föreslog således att hänsyn skulle tas såväl till arbetsförhållanden 

och tidigare utbildning som till studieförhållanden, personliga förhållanden 

och andra omständigheter av vikt för att bedöma behovet av tim- eller 

dagstudiestöd. Enligt min mening har hittills vunna erfarenheter visat att 

det finns ett behov av den typ av ytterligare bedömningsgrunder som 

FÖVUX' förslag innebar. Samtidigt anser jag det viktigt att ytterligare 

understryka att samtliga vuxenstudiestöd i första hand bör gå till personer 

med särskilt svåra arbetsförhållanden och till personer med kort utbild

ning. 

När man har flera sökande med i dessa avseenden lika förhållanden bör 

vuxenutbildningsnämnderna få en möjlighet att med lagens stöd göra ytter

ligare bedömningar. Därför föreslår jag att i lagen införs en bestämmelse 

om att i urvalet mellan i övrigt lika sökande skall hänsyn ta~; till övriga 

förhållanden av vikt för bedömningen av behovet av stöd. Sådana förhål

landen kan t. ex. vara den sökandes ekonomiska situation. hans familjesi

tuation. utbildningens art, huruvida den sökande tidigare har uppburit 

stöd. etc. 

En sådan utvidgad möjlighet att ta in fler urvalsgrunder i bedömningen 
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ligger väl i linje med tidigare uttalanden i dessa frågor. Jag tänker t. ex. på 

min företrädares uttalande angående hänsyn till ekonomiska förhållanden i 
1980 års budgetproposition och mina egna uttalanden i 1983 års budgetpro

position med anledning av CSN: s förslag om att begränsa rätten att få 
dagstudiestöd vid folkhögskolestudier. 

Mina ställningstaganden innebär vad gäller företräde för arbetstagare 

ingen annan ändring av gällande bestämmelser än att ytterligare urvals
grunder tas in i studiestödslagen 5 kap. 7§ och 6 kap. 10§. Vad gäller 
icke-arbetstagare innebär de en ändring av 6 kap. 10 § studiestödslagen, så 

att kort utbildning i första hand ger företräde och först därefter hänsyn tas 
till studiehinder av olika slag. 

De förändringar jag nu föreslår i lagstiftningen innebär inte lika klara 
skiljelinjer mellan arbetstagare och icke-arbetstagare som tidigare. Det ger 
anledning att också återkomma till frågan om kvotering. Det kan finnas 
skäl att skapa garantier för att huvuddelen av de anslagna medlen går till 
löntagargruppen. Samtidigt bör även icke-arbetstagare. i den mån de i 
övrigt tillhör de grupper för vilka stöden primärt är avsedda, också kunna 

få stöd. Jag är således nu beredd att delvis tillmötesgå CSN :s förslag i 1982 
års anslagsframställning. Jag föreslår i enlighet härmed att ett nytt stycke 
införs i 6 kap. 9 § studiestödslagen med innebörden att vuxenutbildnings
nämnderna får möjlighet att bestämma att en viss del av det belopp som 
står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län skall förbehållas icke
arbetstagare. Härvid kan CSN: s förslag om en kvotering till 5 % för icke
arbetstagare utgöra en riktpunkt. 

Enligt CSN:s förslag bör kvoteringen göras av statsmakterna. Jag menar 

emellertid att kvoteringsbesluten bör decentraliseras till vuxenutbildnings
nämnderna. Det är i nämnderna den nödvändiga kunskapen för en sådan 

kvotering finns, eftersom den enligt mitt förmenande bör göras med hän
syn till den aktuella sökandegruppens sammansättning, lokala utbildnings

och arbetsmarknadsförhållanden, etc. 
När det gäller besvärsrätten har jag påbörjat den i föregående års bud

getproposition aviserade översynen. Med anledning av de relativt omfat
tande förändringar jag nu föreslår i lagstiftningen vill jag emellertid avvakta 
ytterligare, innan jag är beredd att ta slutgiltig ställning i besvärsfrågan. 

CSN föreslår beträffande dagstudiestödens inkomstbidrag att nuvarande 
bestämmelser ändras så att studerande som oundgängligen får ett inkomst
bortfall som omfattar fler dagar än kursdagarna skulle få inkomstbidrag för 
varje sådan dag. Nu utgår bidrag förutom för kursdagar endast för resda
gar, men t. ex. när det gäller löntagare med skiftgång, kan den förlorade 
arbetsförtjänsten komma att omfatta ytterligare någon dag. Jag förordar att 
6 kap. 4 § studiestöd slagen ändras i den riktning som CSN föreslår. 

CSN föreslår vidare att bestämmelserna om fördelning mellan studietid 
och restid för såväl tim- som dagstudiestöd upphävs. Jag är inte beredd att 
biträda CSN:s förslag på denna punkt. Ändrade bestämmelser i den rikt-
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ning CSN föreslår skulle innebära en återgång till den orättvisa mellan 
studerande som har restid och sådana som kan ägna alla stödtimmar resp. 
stöddagar åt studier, som avskaffades när nuvarande regler infördes efter 
förslag i 1978 års budgetproposition. 

I övrigt är jag inte nu beredd att tillstyrka CSN: s förslag till ändringar 
beträffande tim- och dagstudiestöden. 

Uppsökande verksamhet m. m. 

Jag räknar med en oförändrad kostnad för uppsökande verksamhet på 
arbetsplatser och för planering m. m. av uppsökande verksamhet och 

utbildning av fackliga studieorganisatörer. 
Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) har hemställt om att tas 

med bland de organisationer som kan söka bidrag för planering av uppsö
kande verksamhet och utbildning av fackliga studieorganisatörer. Jag kom
mer senare att föreslå regeringen en ändring av gällande bestämmelser, så 
att SAC kan söka sådant bidrag. 

Gemensamma frågor 

CSN föreslår att CSN och vuxenutbildningsnämnderna ges bemyndi
gande att själva bestämma om antalet ansökningstillfällen vad gäller såväl 
de olika studiestöden som medlen till uppsökande verksamhet på arbets
platser. Jag biträder CSN :s uppfattning att de berörda myndigheterna 

själva bör kunna avgöra de lämpliga tidpunkterna för olika ansökningar 
samt också kunna utvidga antalet ansökningstillfällen. Däremot anser jag 
det angeläget att antalet ansökningstillfällen för de olika stöden inte ytterli
gare begränsas. Jag är alltså beredd att förorda det begärda bemyndigandet 

med nyss nämnda reservation. Det ankommer på regeringen att utfärda 
närmare bestämmelser i frågan. 

Under anslaget bör för budgetåret 1984/85 sammanlagt 627,3 milj. kr. tas 
upp. Dessa medel bör fördelas enligt följande uppställning: 

Uppsökande verksamhet på arbetsplatser 
Planering av uppsökande verksamhet och 

utbildning av studieorganisatörer samt 
information om vuxenstudiestöden 

Tim studiestöd 
Dagstudiestöd 
Särskilt vuxenstudiestöd 

Milj. kr. 

30 

11 
61,6 
75,2 

449,5 

Jag förordar att anslaget i sin helhet skall finansieras med de medel som 
tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 279 

Regeländringar 

De förslag jag nu har lagt fram om ett differentierat vuxenstudiestöd 

kräver ändringar i sak i 7 kap. 4, 7 och 8 §§ studiestödslagen. Bestämmel

serna om ett differentierat vuxenstudiestöd bör dock av systematiska skäl. 

delas upp. Fyra nya paragrafer, 7 kap. 7a, 7b, 8aoch 8b bör därför införas 

i studiestödslagen. 

Förslagen om ändrade belopp för tim- och dagstudiestöd, om fördelning

en mellan arbetstagare och icke-arbetstagare vad gäller internatbidraget 

samt om ändrade regler för rätten till inkomstbidrag kräver ändringar i 5 
kap. 5 och 8 §§samt 6 kap. 4, 9, 10 och 11 §§samma lag. 

Samtliga nu föreslagna nya bestämmelser bör träda i kraft den I juli 

1984. 
Jag vill erinra om att jag under anslagen E I. Centrala studiestödsnämn

den m. m. och E4. Studiemedel m. m. har lagt fram förslag om vissa 
ändrade regler som kräver ändringar i 4 kap. 7 a § och 43 § studiestödsla

gen. 
Det fullständiga förslaget till ändringar i studiestödslagen bör fogas till 

detta protokoll som bilaga 10.2. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349), 

2. godkänna att 627,3 milj. kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85 används 

för att finansiera anslaget, 

3. till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett re

servationsanslag av 627300000 kr. 

E 6. Timersättning vid grundutbildning för vuxna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

63673824 

64000000 

72600000 

Från anslaget bestrids utgifter för timersättning vid grundutbildning för 

vuxna enligt förordningen ( 1976: 327) om timersättning vid grundutbildning 

för vuxna (ändrad senast 1983: 602). Kostnaderna för timersättning till den 

som förlorar arbetsinkomst finansieras med medel från vuxenutbildnings

avgiften. 

Centrala studiestödsnämnden 

Antalet deltagare i grundutbildning för vuxna kan antas fortsätta att öka. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beräknar därför att medelsbehovet 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 280 

med oförändrade regler .och belopp kommer att uppgå till 73, l milj. kr., 
vilket är en ökning i förhållande till vad som anslagits för budgetåret 
I983/84;med 9,l1'rriilj .. kr. 

CSN föreslår ·.en :höjning av timersättningen för de studerande som har 

inkomstbortfall från 36 till 42 kr. Medelsbehovet med de höjda beloppen 
beräknas till.SI, I .miJj. 'kr. Kostnadsökningen för förslaget beräknas till 7 
milj.:kr. 

Föredragandens överväganden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår en höjning av timersätt
.riingen vid grundutbildning förvuxna för studerande som har inkomstbort
fall med anledning.av :Studierna. Jag tillstyrker att beloppet höjs från 36 kr. 
per timme till 38 1kr. per ·timme. Medelsbehovet beräknas till följd av 
höjnirigen öka.med 2;3.milj. 'kr . 

. iJag:ansluter:rriig-till'CSN:s beräkning av antalet deltagare i grundvux och 
-räknar:med att·medelsutflödet till följd härav kommer att öka med 9, I milj. 
kr. 

Somjag .tidigare 'i .dag har anmält avser jag att under våren 1984 lägga 
fram.förslag; till en,proposition om kommunal utbildning för vuxna. I denna 

,proposition.avser jagiäven att behandla vissa frågor om grundutbildning för 
•vuxna och miöjligheterna till timersättning för deltagande i sådan utbild

ning. Uttlödetav:medel för timersättning kommer emellertid inte att påver
:kas. i någon större.omfattning av eventuella förändringar. 

Timersättriing vid grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna med 
inkomstbortfall .finansieras.mcd medel från vuxenutbildningsavgiften. Jag 
beräknar kostnadernaitill 42;3 milj. kr. 

'Jag.hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

:I. :godkänna att 42 300 000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

_genom·vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1984/85 används 

·för att finansiera delar av anslaget, 
2. till iTimersättning 'Vid grwzdutbildning för vuxna för budgetåret 

198~/85 anvisa ett:förslagsanslag om 72 600 000 kr. 

;E .1. Kostnader'för avskrivning av vissa studielån med statllig kredit
garanti 

.1982/83 Utgift 

ll 983/84 Anslag 
1984/85 'Försl::i.g 

85293 
200000 

:200000 

.Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % av 
1kapitalsktilden ;på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörelsen 
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(1961: 384) om avskrivning av lån för studier, dels för avskrivning i de fall 

låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer 

som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har upphört enligt 

1964 års rihdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet till 

studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna avskrivning

en kommer dock anslaget att belastas med kostnader under en övergångs

tid. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för avskrivning av vissa studie/ån med statlig 

kreditgaranti för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

200000 kr. 

E 8. Bidrag till vissa studiesociala ändamål 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3015 200 

3 220000 

6990000 

Från detta anslag bestrids f. n. kostnader för bidrag till hälso- och sjuk

vård för studerande enligt bestämmelser som regeringen har meddelat i 

regleringsbrev den 16 juni 1983. Förevarande anslag är f. n. benämnt 

Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande. Med hänsyn till mina förslag 

bör det fortsättningsvis benämnas på rubricerat sätt. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1982/83: 129, SfU 1982/83: 25, rskr 

1982/83: 386) kommer tillsynen över hälsovården för studerande att 

fr. o. m. budgetåret 1984/85 utövas av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). På grundval av samma beslut införs ett nytt statsbidragssystem 

fr. o. m. budgetåret 1985/86. 

Tillsyn över hälso- och sjukvården för studerande har hittills utövats av 

socialstyrelsen som prövat ansökningar om statsbidrag till sådan verksam

het. Statsbidrag utgår till kårortsnämnderna för hälso- och sjukvård i 

Borås, Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö/Lund, Stockholm, 

Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund med 25 kr. per studerande 
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intill ett antal av I 0 000 studerande och med 17 kr. för varje ytterligare 

studerande. Statsbidrag beräknas efter antalet studerande som under bud

getåret aktivt bedriver studier. 

Socialstyrelsen 

Anslaget till studerandehälsovården uppgår budgetåret 1983/84 till 

3 220 000 kr. som socialstyrelsen har att fördela till var och en av de i 

regleringsbrev för anslaget upptagna kårortsnämnderna efter beräknings

grunden 25 kr. för varje aktivt studerande intill ett antal av 10000 studeran

de och med 17 kr. för varje studerande därutöver. 

I avvaktan på genomförandet av besluten på grundval av prop. 

1982/83: 129 om hälsovård för högskolestuderande m. m. föreslår socialsty

relsen en ökning av statens bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

under budgetåret 1984/85 med I kr. per aktivt studerande till 26 resp. 18 kr. 

Med ett till 155 000 uppskattat antal aktivt studerande innebär detta förslag 

en ökning av anslaget med 155 000 kr. 

Socialstyrelsen föreslår sålunda att anslaget för budgetåret 1984/85 förs 

upp med 3 375 000 kr. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Stöd till synskadades merkostnader för studielitteratur vid högskolestu

dier har hittills huvudsakligen utgått i form av utbildningsbidrag. Studie

stödsutredningen föreslog i betänkandet (Ds U 1981: 11 J Studiestöd att 

dessa resurser skulle föras över till universitets- och högskoleämbetet. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), som har en central roll i pro

duktionen av studielitteratur för synskadade, framhöll i sitt remissyttrande 

över utredningens förslag att medlen för studielitteraturframställning för 

synskadade i stället bör föras över till TPB. I sin anslagsframställning 

föreslår TPB nu att denna förändring genomförs fr. o.m. budgetåret 

1984/85. Därigenom. framhåller TPB, undviks dyrbar dubbelproduktion 

och en bättre överblick över och systematisering av framställt material 
erhålls. 

TPB betonar att det är svårt att bedöma omfattningen av det stödbehov 

som föreligger. På grundval av vad som utgått i form av utbildningsbidrag 

samt en uppskattning av det återstående stödbehov som inte kunnat täckas 

genom denna förmån beräknar emellertid TPB medelsbehovet till ca 3,8 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Ett nytt statsbidragssystem för bidrag till hälso- och sjukvård för stude

rande kommer att träda i kraft budgetåret 1985/86. I avvaktan på detta 

anser jag att stödet till de studerandes hälso- och sjukvård bör utgå efter 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 283 

samma principer som hittills. Jag anser emellertid att bidragen bör höjas i 

enlighet med socialstyrelsens förslag och förordar således att bidragen 

utgår med 26 kr. för varje aktiv studerande intill ett antal av 10000 och med 

18 kr. per studerande därutöver. Jag beräknar att denna nivå på bidragen 

medför en merutgift om 155 000 kr. jämfört med vad som anvisats för 

innevarande budgetår. 

I likhet med talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPBJ anser jag att 

administrativa och servicemässiga fördelar kan uppnås om tillgängliga 

medel för studielitteraturframställning för synskadade högskolestuderande 

disponeras av TPB. Jag föreslår därför att 2.5 milj. kr. förs över från 

anslaget Arbetsmarknadsutbildning under arbetsmarknadsdepartementets 

huvudtitel till detta anslag. Vidare föreslår jag att 34000 kr. överförs från 

anslaget G 19. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskost

nader och 80 000 kr. från anslaget G 20. Talboks- och punkt

skriftsbiblioteket: Produktionskostnader till detta anslag. Jag har i denna 

fråga samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet och statsrådet 

Göransson. 

TPB framhåller att kostnaderna är svåra att uppskatta men bedömer att 

en viss ökning kan förväntas. Jag delar denna uppfattning, därför att 

bedömningen av litteraturbehovet i mindre utsträckning än hittills bör 

kunna göras utifrån arbetsmarknadsmässiga hänsyn. För att täcka de öka

de kostnaderna bör anslaget tillföras ytterligare I milj. kr. så att det 

sammanlagda beloppet för produktion av studielitteratur uppgår till 

3614000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Trots anslagsuppräkningen blir det troligen inte heller i fortsättningen 

möjligt att täcka kostnaderna för alla typer av studielitteratur, även om det 

nu bör bli möjligt för TPB att planera verksamheten bättre och rationellare. 

Det kan därför bli nödvändigt för TPB att göra en bedömning av behoven 

såväl för enskilda studerande som för skilda ämnesområden. I en sådan 

situation bör företräde liksom hittills ges åt produktion av kurslitteratur för 

studerande som genomgår grundläggande högskoleutbildning eller annan 

utbildning som kan antas vara av direkt värde för vederbörandes yrkes

verksamhet. En prioritering av kurslitteratur på bekostnad av litteratur av 

bredvidläsningskaraktär bör också göras. I tveksamma fall bör TPB råd

göra med vederbörande högskoleenhet och länsarbetsnämnd. TPB:s beslut 

bör inte kunna överklagas. Även om vissa prioriteringar således kan bli 

nödvändiga räknar jag med att den nya ordningen skall innebära, att alla 

synskadade som antagits till högskoleutbildning i huvudsak skall kunna få 
sitt behov av studielitteratur täckt av TPB. Jag avser att återkomma till 

regeringen med förslag till bestämmelser om medlens användning. 

Med hänsyn till de förhållandevis långa leveranstiderna för den aktuella 

studielitteraturen finner jag det lämpligt att TPB ges bemyndigande att 

beställa sådan produktion av studielitteratur som förfaller till betalning 

först under budgetåret 1985/86 upp till ett belopp av 1,5 milj. kr. 
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Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt TPB R(t redovisa 
erfarenheterna av verksamheten samt lämna förslag om eventuellt erfor
derliga ändringar av riktlinjerna för verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för produktion av studielitteratur för syn
skadade högskolestuderande som jag har förordat, 

2. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket 
det beställningsbemyndigande om I 500000 kr. för budgetåret 

1985/86 som jag har förordat, 

3. till Bidrag till l'issa studiesociala ändamål för budgetåret 1984/85 
anvisa ett förslagsanslag av 6990000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 285 

F. KULTURVERKSAMHET M. M. 

Allmän kulturverksamhet m. m. 

F l. Statens kulturråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

15 074011 

152150001 

15398000 
1 Härutöver har 505 000 kr. anvisats på tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budget
året 1983/84. 

Enligt sin instruktion (1974: 644, omtryckt 1982: 604, ändrad 1983: 515) 

skall statens kulturråd främja förverkligandet av målen för den statliga 

kulturpolitiken. Rådet handlägger ärenden om statliga åtgärder som rör 
teater, dans och musik, litteratur och folkbibliotek, konst, museer och 

utställningar samt folkbildning och folkrörelser. Rådet skall varje år grans

ka förslag till anslagsframställningar från andra myndigheter och organ 

inom nämnda delar av kulturområdet samt göra en sammanfattande be-

dömning av anslagsbehoven. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
kulturråd draganden 

Personal 58.S of. -0,4 

Anslag 

Förvaltningskostnader 12695000 + 771000 +611000 
(därav lönekostnader) (8892000) (+448000) (+364000) 

Lokalkostnader 1 520000 +190000 -428000 
Utrednings- och utveck-
lingsverksamhet inom 
barnkulturområdet 1000000 of. of. 

15 215000 +961000 +183000 

Statens kulturråd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 961 000 kr. 

2. Kulturrådet föreslår att besparingen enligt huvudförslaget återtas 

( + 323 000 kr.). Rådet vill kraftigt markera att någon ytterligare nedskär

ning av förvaltningsanslaget inte kan göras om inte samtidigt det kulturpo

litiska uppdraget begränsas. En nedskärning de senaste fyra budgetåren 

med 16% lämnar inga marginaler för ytterligare rationaliseringar. Kultur

rådet anser att i ett första steg kan en sänkning av ambitionsnivån och en 

besparing göras genom att vissa tjänster även i fortsättningen hålls vakanta 
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samt att pågående vikariat upphör. På sikt finns endast ett alternativ till 

besparing kvar, nämligen att sänka ambitionsnivån för att därmed kunna 

minska personalkostnaderna. 

3. I syfte att få en mer rationell beslutsordning föreslår kulturrådet att 

rådets instruktion ändras. Bl. a. bör en ökad delegation till kansliet om 

beslut av bidrag övervägas. 

4. Kulturrådet anhåller om att uppdragen att utreda dels folklig dans och 

musik (mot. 1978179: 613, KrU 1978/79: 24, rskr 1978/79: 234), dels inrät

tandet av ett jakt- och fiskemuseum (mot. 1975/76: 1591, JoU 1975/76: 22, 

rskr 1975/76: 106) skrivs av. Genom utvecklingen de senast·e åren har 

uppdragen blivit inaktuella anser kulturrådet. 

Föredragandens överväganden 

Handläggning av ärenden 

Jag vill först erinra om vad jag i inledningen anfört om kulturrådets 

uppgifter vid behandlingen av förslag till anslagsframställningar inom rå

dets ansvarsområde. Innebörden härav är att kulturrådet i fortsättningen 
inte skall pröva anslagsframställningar från sådana myndigheter eller andra 

kulturorgan som själva utarhetar anslagsframställningar. Dessa skall i fort

sättningen lämnas direkt till regeringen i likhetet med vad som redan 

försöksvis har tillämpats under ett par år. 

I propositionen (prop. 1974: 28) om den statliga kulturpolitiken uttalades 

att kulturrådets nämnder på grundval av beslut av styrelsen borde ges rätt 

att självständigt besluta i fråga som faller inom den särskilda nämndens 

ansvarsområde och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör 

ankomma på styrelsen. En sådan delegering av beslutanderätten borde, 

om inte för visst område eller i övrigt särskilda skäl talar däremot. komma 

till stånd i fall när användningen av medel under ett visst anslag kan 

avgränsas till en nämnds ansvarsområde. Bestämmelser om detta finns i 

kulturrådets instruktion (1974:644. omtryckt 1982:604, ändrad 1983:515). 

Kulturrådet har framhållit att det är angeläget att ärenden om fördelning 

av medel även kan överlämnas till styrelsens ordförande, direktören eller 

annan tjänsteman. Kulturrådet menar att arbetet inom rådet därmed kan 

bedrivas mer rationellt. 

Enligt min mening bör huvudreglen alltjämt vara att ärenden om fördel

ning av medel, som ställts till förfogande för ändamål som kan hänföras till 

en nämnds område, överlämnas till den nämnden. Jag delar emellertid 

kulturrådets uppfattning att det är angeläget att rådets arbete med fördel

ning av medel bedrivs rationellt. Med hänsyn härtill och till att jag, under 

anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m .. kommer 

att föreslå att en särskild dispositionspost ställs till rådets förfogande för 

kulturella ändamål, anser jag att rådets styrelse bör ha möjlighet att även 

överlämna till ordföranden. direktören eller annan tjänsteman att avgöra 

ärenden om fördelning av medel. 
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Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen i denna 

fråga. 

Vissa utredningsuppdrag 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att kulturrådet, vars resurser för 

utredningsverksamhet under senare år minskats väsentligt, begärt befriel

se från ett uppdrag att utreda vissa frågor om folklig dans- och musikverk

samhet (mot. 1978/79: 613, KrU 1978179: 24, rskr 1978/79: 234). Sedan upp

draget gavs har, bl.a. genom införande av ett särskilt statsbidrag till kultur~ 
verksamhet i folkbildningen, möjligheterna till stöd för den avsedda verk

samheten förbättrats. Jag förutsätter att studieförbunden bevakar behovet 

av insatser på området och anser därför att några särskilda statliga utred

ningsinsatser f. n. inte är aktuella. 

Jag anser inte heller att ett till kulturrådet år 1976 lämnat uppdrag att 

utreda frågan om inrättande av ett särskilt jakt- och fiskemuseum ~mot. 

1975: 1591, JoU 1975176: 22, rskr 1975/76: 106) har tillräcklig aktualitet för 

att genomföras. Bl. a. behandlas inom landstinget i Södermanlands län 

frågan om ett skärgårdsmuseum i Södermanlands län. En planering finns 

också för ettjaktmuseum vid Julita gård. Förutsättningar synes härigenom 

föreligga för ställningstaganden utan ett särskilt utredningsarbete. 

Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen i dessa 

frågor. 

Medelsberäkning 

Vid beräkningen av medel för kulturrådets verksamhet för nästa budget

år har huvudförslaget tillämpats. I enlighet med vad jag i det följande under 

anslaget Bidrag till konstnärer anfört om avveckling av stödet till sceniskt 

verk beräknar jag under förevarande anslag en minskning motsvarande 

kulturrådets nuvarande kostnader för denna handläggning. 

Vid min beräkning av lokalkostnaderna har jag tagit hänsyn till att 

kulturrådet under år 1984 flyttar till lokaler på Skeppsholmen. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört dels i 

fråga om handläggningen inom statens kulturråd av ärenden om 

fördelning av medel och dels i fråga om vissa utredningsuppdrag, 

2. föreslår riksdagen att till Statens kulturråd för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 15 398 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 288 

F 2. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10315409 

10617000 

13 325000 

Reservation 1621 

Ur detta anslag utgår bidrag dels direkt till organisationer, som bedriver 

en omfattande kulturverksamhet, dels till statens kulturråd för fördelning 

till olika kulturprojekt inom organisationslivet m. m. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
kulturråd draganden 

I. Centrala amatörorga-
nisationer 2617000 + 557000 + 78000 

2. Ccntrumbildningar på 
teaterns, dansens, mu-
sikens. filmens, bild-
konstens och littera-
turens områden 3 090000 + 585 000 + 95000 

3. Folkparkernas central-
organisation för central 
service och andra 
gemensamma insatser samt 
för Folkparkernas artist-
förmedling 3 190000 + 191000 + 95000 

4. Folkets husföreningar-
nas riksorganisation 
för anordnande av bl.a. 
konstutställningar och 
s.k. kulturhörnor 1 130000 + 68000 + 35000 

5. Bygdegårdarnas riksför-
bund för kultur-
verksamhet + 250000 + 200000 

6. Festivaler. konferenser 
m. m. inom landet 590000 + 35000 - 590000 

7. Bidrag till läsfrämjande 
åtgärder bland barn och 
ungdom (400000) 1 + 124000 

8. Till kulturrådets 
disposition för kulturella 
ändamål +2 795 000 

10617000 +1810000 +2708000 

1 Medlen anvisas för budgetåret 1983/84 under anslaget Litteraturstöd. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att varje an slagspost räknas upp med 6 % som 

kompensation för pris- och löneökningar. Detta motsvarar en ökning av 

anslaget med 416000kr. Under resp. anslagspost redogörs för övriga för

slag. 

I. Kulturrådet föreslår under anslagsposten till centra 1 a amatör o r

g anis a tio ner en överföring av medel från anslaget Vissa bidrag till 

teater-. dans- och musikverksamhet i enlighet med förslaget i kulturrådets 
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rapport 1982: 4 Dramatikerersättning. Överföringen avser bidrag till Ama

törteaterns riksförbund för dess pjäsbibliotek ( + 100000 kr.) och för upp

förandeersättning ( + 100000 kr.). Kulturrådet begär vidare medel för ut

ökad verksamhet med 200000 kr. 

2. Under anslags posten till centrum bi Id ni n g ar föreslår kulturrådet 

att Teatercentrum, Författarcentrum och Konstnärscentrum får en upp

räkning av sina anslag med IOOOOOkr. vardera. För Danscentrum och 

Fotograficentrum föreslås en höjning med vardera 50 000 kr. 

3. Bidraget till Folkparkernas centralorganisation (FPCl 

syftar bl. a. till att göra parkerna mindre kommersiellt beroende. Folkpar

kerna har viktiga kulturpolitiska uppgifter. då de genom ett seriöst syf~ 

tande kulturutbud kan nå nya målgrupper. Som ett led i utvecklingsarbetet 

planeras en fortsatt utbyggnad av barn- och ungdomsverksamheten. verk

samhet för handikappade samt metodutveckling och utbildning. FPC begär 

för verksamheten exkl. artistförmedlingen en anslagshöjning med 

4610000kr. 
4. Statsbidrag till Folkets husföreningarnas riksorganis<1-

t i o n (FHR) avser bl. a. konstutställningsverksamhet och utbyggnad av 

s. k. kulturhörnor. En fortsatt utveckling av dans-, musik- och program

produktionsområdet planeras liksom fortsatt utbildningsverksamhet för 

scenarbetare och scenmästare. Sammanlagt begär FHR en anslagshöjning 

med I 082 000 kr. 
5. Kulturrådet begär under denna anslagspost ett nytt bidrag på 

250000kr. till Bygdegårdarnas riksförbund. Bidraget avser öka

de satsningar på kulturområdet för turneverksamhet med specialproduk

tioner inom musik- och teaterområdet, utbyggd konstverksamhet samt 

utbildning av arrangörer. 

7. Bidrag till läsfrämjande åtgärder bland barn och ung

dom beräknas innevarande budgetår under anslaget Litteraturstöd. Kul

turrådet föreslår att anslags posten förs över till detta anslag ( + 400 000 

kr.). Bidrag utgår till Stiftelsen Litteraturfrämjandet, studieförbunden 

samt barn- och ungdomsorganisationer. Medlen är avsedda att användas 

till inköp av litteratur och till läsfrämjande aktiviteter bland barn och 

ungdom. Kulturrådet föreslår dessutom en utökning av bidraget med 

IOOOOOkr. 

Föredragandens överväganden 

En rad angelägna verksamheter erhåller stöd under förevarande anslag. 

Syftet är att bredda möjligheterna att delta i kulturlivet. 

Bygdegärdarnas riksfiirhund 

Bygdegårdarnas riksförbund organiserar f. n. ca 640 bygdegårdar. De 

flesta är belägna på landsbygden. Bygdegårdsrörelsen har alltsedan sin 

19 Riksdaf?t'll 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga /(} 
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start år 1944 arbetat med kulturaktiviteter av skilda slag. Sedan år 1978 har 

förbundet arbetat med att öka kulturutbudet i bygdegårdarna och en orga

nisation med programråd har byggts upp. Försök har också bedrivits bl. a. 

i form av familjefilmvisning, konstutställningar och ökade litteraturaktivi

teter. 

Jag finner det angeläget att stödja Bygdegårdarnas riksförbunds arbete 

med att sprida intresset för kultur. Jag föreslår därför att Bygd·egårdarnas 

riksförbund ur detta anslag erhåller ett bidrag av 200000kr. 

Medel till kulturrådets disposition 

Jag föreslår att kulturrådet i fortsättningen får ett större ansvar i fråga 

om bidragsgivningen på kulturområdet. Mitt förslag skall ses mot bak

grund av att hanteringen av bidragsärenden i regeringskansliet är förhållan

devis omfattande. Ärendena remitteras i allmänhet till kulturrådet. Kultur
området är ett av de få områden inom vilket regeringen genom bidragsgiv

ning i enskilda ärenden under löpande budgetår fortfarande fungerar som 

en central myndighet. 

Kulturrådet tillkom bl. a. för att ta över den dittills förhållandevis blyg

samma bidragsgivningen på kulturområdet, en bidragsgivning som under 

åren utvecklats betydligt. Kulturrådet har nu en stor erfarenhet av och god 

kännedom om de olika kulturella behoven i landet. En stor del av den 

löpande bidragsgivningen bör därför nu kunna föras över till kulturrådet. 

Mot denna bakgrund föreslår jag att 1,5 milj. kr. förs över till en särskild 

anslagspost Till kulturrådets disposition för kulturella ändamål under detta 

anslag från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål, anslagsposten 

Till regeringens disposition: Övriga kulturella ändamål. Jag föreslår också 

att sammanlagt 625 000 kr. förs över från anslaget Vissa bidrag till teater-. 

dans- och musikvcrksamhet, anslagsposterna Teater- och musikorganisa

tioner och Daglig träning för frilansdansare. Vidare föreslår jag att 

590 000 kr. från an slagsposten under detta anslag till festivaler. konferenser 

m. m. inom landet ingår i den föreslagna dispositionsposten. Sammantaget 

föreslår jag att anslags posten Till kulturrådets disposition inkl. viss pris

uppräkning beräknas till 2 795 000 kr. Det bör ankomma på kulrurrådet att 

bestämma om användningen av dessa medel. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 13 325 000 kr. 
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F 3. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9146956 

8102000 

37960000 

Reservation 1290691 

Från detta reservationsanslag, det s.k. kulturmedelsanslaget, utgår f. n. 

bidrag för skilda ändamål till organisationer och institutioner på kulturom

rådet. 

Fördelning av anslaget budgetåret 1983184 

Ändamål 

I. Stiftelsen Gerlesborgsskolan för verksamheten i Gerlesborg 
2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum för verksamheten 
3. Skolöverstyrelsen för utvecklingsarbete för handikappade 
4. Engångsanvisningar till arkiv. kulturminnesvård, museer och 

utställningar 
5. Statens kulturråd för bidrag till film- och videogramproduk

tion inom museerna 
6. Till regeringens disposition 

a) bidrag till arkiv. kulturminnesvård, museer och utställ
ningar 
b) övrigå kulturella ändamål 

Belopp 

460000 
170000 
100000 

2831000 

750000 

685000 
3106000 

8102000 

I. Stift e Isen Ger I e s borgs sko 1 an begär ett statsbidrag av 

600 000 kr. för verksamheten i Gerlesborg ( + 140 000 kr.). 

2. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum begär ett 

verksamhetsbidrag av 200 000 kr. ( + 30 000 kr. J. 

3. Skolöverstyrelsen föreslår att kostnaderna för den verksamhet 

som bekostas ur anslagsposten 3 fr. o. m. nästa budgetår belastar anslaget 

Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolväsendet, anslagspos

ten Centralt utvecklingsarbete (- lOOOOOkr.J. 

Föredragandens överväganden 

Vissa oniförclelningar 

Från anslagsposten Skolöverstyrelsen för utvecklingsarbete för handi

kappade bekostas f. n. försöksverksamhet, seminarier och konferenser på 

vuxenutbildningsområdet. Jag förordar i enlighet med skolöverstyrelsens 

förslag att dessa ändamål finansieras ur anslaget Forskning och centralt 

utvecklingsarbete inom skolväsendet. Den uppkomna besparingen om 

IOOOOOkr. under detta anslag bör användas för andra ändamål med inrikt

ning på handikappade. Jag återkommer med förslag härom vid min anmä

lan av anslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskost

nader. 

Statens kulturråd disponerar 750000 kr. för bidrag till film- och video-
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gram produktion inom museerna under förevarande anslag. Medel för detta 

ändamål bör i fortsättningen beräknas under anslaget Bidrag till vissa 

museer. 

Under anslaget står drygt 3 milj. kr. till regeringens disposition för att 

tillgodose tillfälliga bidragsbehov på kulturområdet i övrigt. Av skäl som 

jag har redovisat vid min anmälan av anslaget Bidrag till kulturverksamhet 

inom organisationer m. m. bör särskilda medel under nämnda anslag ställas 

till statens kulturråds disposition för olika kulturändamål. I samband där

med bör medlen under förevarande anslag minskas med 1.5 milj. kr. Rege

ringen bör dock fortfarande ha möjlighet att disponera vissa medel, bl. a. 

med hänsyn till att kulturrådets myndighetsansvar inte omfattar hela kul

turområdet. 

Engångsanvisningar m. m. 

För engångsanvisningar till arkiv, kulturminnesvård. museer och utställ

ningar har för innevarande budgetår beräknats sammanlagt 3 516 000 kr. 

Av denna summa har 2 831 000 kr. vid budgetårets början fördelats på 12 

olika ändamål, medan 685 000 kr. står till regeringens disposition för ytter

ligare engångsanvisningar inom nämnda områden under budgetåret. För 
nästa budgetår beräknar jag sammanlagt 3 621 000 kr. för engångsanvis

ningar inom ifrågavarande områden. Inom denna ram bör 3 OlOOOOkr.. utgå 

till ändamål, som jag i det följande kommer att redovisa under resp. anslag. 

Återstående belopp, 611 000 kr., bör disponeras av regeringen för att tillgo

dose medelsbehov som kan uppstå på dessa områden under budgetåret. 

Sedan år 1953 har regeringen medgett att Svenska penningl.otteriet får 

anordna ett lotteri till förmån för kulturella ändamål. Regeringen beslutar 

från fall till fall om anvisande av medel ur behållningen av dessa lotterier 

till investeringsändamål av engångsnatur på kulturområdet, ;r. ex. bygg

nadsändamål, anskaffande av utrustning o. d. I enlighet med det statsbi

dragssystem som i praxis utbildades under 1960- och 1970-talen vid an

vändningen av denna lotterimedelsbehållning. fattades ett antal principbe

slut om statligt bidrag med en femtedel av totalkostnaden vid ny- och 

ombyggnader av regionala teater-, konserthus- och museibyggnader. I 

1981 års budgetproposition (1980/1981: 100 bil. 12 s. 19) uttalades att detta 

stöd inte längre borde utgå. F. n. finns statliga åtaganden som innebär att 

ca 40 milj. kr. återstår att betala. Behållningen från lotteriet utgör som 

regel 5-6 milj. kr. per år. För att snabbare kunna fullgöra de åtaganden 

som gjorts har jag under detta anslag beräknat ett engångsbelopp om 32 

milj. kr. 

,'vf edelsheräkning 

Jag beräknar anslaget till sammanlagt 37 960000 kr. för nästa budgetår. 

Vid anslagsberiikningen har jag, utöver de förändringar jag nyss förordat. 

tagit viss hänsyn till prisutvecklingen. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till särskilda k11lt11rel/a ändamål för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 37 960 000 kr. 

F 4. Bidrag till samisk kultur 

1982/83 utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1661158 
1888000 

1960000 

Ur detta anslag kan bidrag utgå till olika former av samisk kulturverk
samhet och till de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 
1976/77: 80 (s. 116, 122, 128-132 och 148, KrU 1976/77: 43, rskr 1976/77: 

289) angivna riktlinjerna. Medlen disponeras av samefonden och beslut om 

bidrag fattas av samefondens kulturdelegation. 

Styrelsen för samefonden 

Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med l85000kr. för 

nästa budgetår. Delegationen framhåller att anspråken från organisationer 

och föreningar på bidrag ur anslaget är mycket stora. 

Föredragandens överväganden 

Jag anser att bidraget till samisk kulturverksamhet är ett viktigt komple

ment till det stöd som i andra former kan komma det samiska kulturarbetet 
till del. Anslaget bör räknas upp med 72 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1984/85 anvisa ett 
anslag av 1 960000 kr. 
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F 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

19726000 

20 318000 

20928000 

Från anslaget utgår ersättning åt bild- och formkonstnärer för att deras 

verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på 

annat allmännyttigt sätt (visningsersättning). 

Visningsersättningen utgår i form av ett fast årligt belopp ~.om tillförs 

Sveriges bildkonstnärsfond, inrättad den I juli 1982. Fondmed

len skall användas för ändamål som i första hand syftar till att ge yrkes

verksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet. Ur fondme
del betalas också viss del av konstnärsnämndens· förvaltnings- och lokal
kostnader. 

Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av en 
styrelse inom konstnärsnämnden, kallad styrelsen för Sveriges bildkonst
närsfond. Styrelsens verksamhet regleras i instruktionen för konstnärs

nämnden (1976: 531, omtryckt 1982: 601) och i förordningen (1982: 600) om 
Sveriges bildkonstnärsfond. 

Styrelsen för Sveriges bildkonstniir.\fond 

I. Styrelsen har under budgetåret 1982/83 utarbetat preliminära riktlinjer 

för sin verksamhet. För bildkonstnärerna har utarbetats ett system med en 

inkomstrelaterad s. k. grundersättning. Systemet tillämpas på försök 

t. o. m. budgetåret 1984/85. För övriga kategorier (konsthantverkare, teck

nare/illustratörer, fotografer och arkitekter) tillämpas ett bidragssystem, 

motsvarande de konstnärsbidrag som tidigare fördelades av arbetsgruppen 

för ärenden rörande bild- och formkonstnärer inom konstnärsnämnden. 

2. För att grundersättningen skall få avsedd effekt, dvs. ge ekonomisk 

grundtrygghet åt yrkesverksamma bildkonstnärer, och för att arbetsbidrag 

m. m. skall kunna ges i erforderlig utsträckning måste anslaget höjas betyd

ligt. Styrelsen begär att anslaget höjs till 40 milj. kr .. vilket motsvarar nivån 

på författarnas biblioteksersättning. Styrelsen framhåller att grundersätt
ningen och vissa arbetsbidrag är skattepliktiga. 

Konstnärernas riksorganisation ( KRO) föreslår att visningsersättningen 

följer biblioteksersättningen beloppsmässigt intill dess att ett värderings

system för det allmännas nyttjande av bildkonst har utformats. KRO begär 

vidare att visningsersättningen beräknas med hänsyn till effekten av skatt 
och sociala avgifter på utbetalda ersättningar. 
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Föredragandens överväganden 

Jag förordar ingen annan förändring än en viss uppräkning av anslagsbe- · 
loppet med hänsyn till prisutvecklingen. 

Det är enligt min mening angeläget att bildkonstnärsfondens medel för

delas på sådant sätt, att konstnärligt arbete stimuleras och vidareutveck

las. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att styrelsen för 

Sveriges bildkonstnärsfond ges i uppdrag att i anslutning till anslagsfram

ställningen för budgetåret 1985/86 redovisa sin erfarenhet av den pågående 
försöksverksamheten med s. k. grundersättning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer för budget-
året 1984/85 anvisa ett anslag av 20928000kr. . 

F 6. Bidrag till konstnärer 

1982/83 Utgift 

1983184 Anslag 

1984/85 Förslag 

12673667 

12715000 

14180000 

Reservation 2206496 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1976: 528) om bidrag till 

konstnärer (ändrad senast 1982: 602). Bidragen kan ha formen av konst

närsbidn1g eller projektbidrag. 

Konstnärs bidrag kan utgå för att ge aktiva konstnärer ekonomisk 

trygghet. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnärer för andra ända

mål, t. eJL för resor. Konstnärsbidrag får f. n. uppgå till högst 43 000 kr. om 

året för varje mottagare. Det kan utgå till samma konstnär för högst fem år 

i sänder utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktär och bidrag till 

efterlevande får utgå t.v. 
projektbidrag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete 

av mer kostnadskrävande natur. Bidrag kan utgå för avgränsade projekt 

som kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområ

det eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig verksam

het till nya områden i samhället. 
Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges 

författarfond i fråga om författare. översättare och kulturjournalister. av 

styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond i fråga om bild- och formkonst

närer och av konstnärsnämnden i fråga om övriga konstnärer. 

Konstnärs nämnden inrättades den I juli 1976. Enligt sin instruk

tion (l 976: 531. omtryckt 1982: 60 I) skall nämnden vid sidan av uppgiften 

att handha ärenden om bidrag till konstnärer hålla sig underrättad om 

konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden. Nämnden skall också 

avge förslag till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer. Inom konst-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 296 

närsnämnden finns ·en särskild styrelse för ärenden rörande bild- och 

formkonstnärer, kallad styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. 

Innevarande budgetår har för bidrag tili föifattare, översättare och kul

turjournalister .anvisats I 105 000 kr., varav högst 5 000 kr. avser handlägg

ningskostnader. För .bidrag till bild- och formkonstnärer har anvisats 

2 923 000 kr. För bidrag 'till ton-, scen- och filmkonstnärer ~.amt vissa 

förvaltnings- och ;lokalkostnader vid konstnärsnämnden har anvisats 

8 687.000 'kr. Under anslaget Filmstöd har vidare 325 000 kr. anvisats för 

projektbidrag:på.filmområdet. 

Styrelsen för 'Sveriges författarfond 

!Bidragen till författare, översättare och kulturjournalis

ter ·bör bli fler och ·bidragsbeloppen bör höjas ( + 275 000 kr.). Vidare 

begärs en höjning av beloppsramen för handläggningskostnader 

( + 10000 kr.). 

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sl'eriges hildkonstnär.~fond 

Bidrag :till :hi;lö- och formkonstnärcr har under budgetåret 

.1982/83 huvudsakligen•utgått i form av projektbidrag. Kompensation be
.gärsför kostnadsutvecklingen ( + 292 000 kr.). 

rökade medel begärs för bidrag till ton-, scen- och filmkonst

närer bLa. för att kunna höja bidragsbeloppen och öka antalet bidrag 

( + 869 OOOkr.). Maximibeloppet för konstnärsbidrag bör höjas till 

53000kr. 

Föredragandens. överväganden 

'Stöd till dramatiker m. m. 

Under anslagetN'issa bidrag till teater-, dans- och musikverhamhet har 

innevarande budgetår anvisats l milj. kr. för stöd till sceniskt verk. I 

rapporten 1982:4 1Dramatikerersättning föreslår statens kulturråd att detta 

stöd avvecklas. En viss del av de medel som därigenom frigörs, jämte vissa 

bidragsmedel från 'förevarande anslag, föreslås i stället bli avsatta till en 

särskild fond for upphovsmän till sceniska verk. Jag kommer under ansla

get Vissa.bidrag tilhteater-, dans- och musikverksamhet att redovisa mina 

ställningstaganden till kulturrådets rapport. Av skäl som jag återkommer 

till i det sammanhanget är jag inte beredd att tillstyrka förslaget om en 

fond bildning. 

De nuvaranöe reglerna för bidrag till konstnärer är enligt min mening 

tillräckligt flexibla för.att tillgodose berörda konstnärsgrupper~ behov av 

direkt stöd i olika.former. Jag anser däiför att stödet till sceniskt verk i sin 

helhefbör omvandlas till bidrag till konstnärer och föreslår följaktligen att 

:1 milj. kr. .beräknas under förevarande anslag i stället för under anslaget 

Vissa bidrag•till teater-, dans- och musikverksamhet. Vidare bör till detta 
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anslag föras ett belopp av 52000kr. från anslaget Statens kulturråd. vilket 

motsvarar kulturrådets handläggningskostnader för stödet till sceniskt 

verk. 

Självfallet bör de överförda medlen komma de konstnärsgrupper till 

godo som hittilis fått del av stödet till sceniskt verk. Anslagsökningen till 

följd av nämnda överföringar bör sålunda göra det möjligt för konstnärs

nämnden att öka bidragsgivningen till tonsättare och koreografer med 

åtminstone 300 000 kr. 

Vad gäller dramatikerna finner jag det rimligt att bidragsgivningen or

ganiseras på ett sätt som tar vederbörlig hänsyn till denna yrkeskårs 

framförda önskan om ökat medintlytande vid medelsfördelningen. 

Därför förordar jag att medel för bidrag till dramatiker fr. o. m. nästa 

budgetår anvisas över en särskild anslagspost under förevarande anslag. 

Jag beräknar anslagsposten till I 290000 kr. Detta belopp motsvarar unge

fär vad som under senare tid årligen har utgått till dramatiker i form av 

bidrag från konstnärsnämnden och ersättning enligt förordningen 

(1976: 530) om stöd till sceniskt verk. I beloppet ingår även handläggnings

kostnader och viss kompensation för prisutvecklingen. Ansvaret för me

delsfördelningen bör av skäl som jag strax kommer atfredovisa ligga inom 

styrelsen för Sveriges författarfond. 

Flera rcmissinstanser har i sina yttranden över kulturrådets förslag om 

en scenauktorsfond framhållit att dramatikerna i sin egenskap av litterära 

upphovsmän kan anses ha närmare anknytning till verksamheten inom 

styrelsen för Sveriges författarfond än till konstnärsnämnden. Även jag 

anser att dramatikerna i många hänseenden är mer jämförbara med förfat

tarna än med scen-, ton- och filmkonstnärerna vad gäller arbetsvillkor och 

bidragsbehov. 

Vid sidan av sin huvuduppgift att fördela biblioteksersättningen har 

styrelsen för Sveriges författarfond ålagts att bl. a. besluta om utdelning av 

konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister. Ett upp

drag att handha fördelningen av konstnärsbidrag och projektbidrag till 

dramatiker skulle därför ligga i linje med de uppgifter som fondstyrelsen 

redan har. Även praktiska hänsyn talar för en sådan lösning. Eftersom 

flertalet dramatiker också är skönlitterära författare finns en stor del av de 

bakgrundsuppgifter som behövs för handläggningen av bidragsärendena 

redan tillgängliga inom författarfondens kansli. 

Jag förordar således att styrelsen för Sveriges författarfond får i uppdrag 

att fördela bidragen till dramatiker. Uppgiftens art kräver en smärre för

ändring av fondstyrelsens organisation. 

Författarfondens styrelse är sammansatt med hänsyn till uppgiften att 

fördela biblioteksersättningen. Då endast en obetydlig del av den nya 

svenska dramatiken finns utgiven i bokform bör företrädare för dramati

kerkåren inte delta i fördelningen av denna ersättning. Sveriges dramati

ke1förbund bör därför inte vara företrätt i själva styrelsen. Behovet av 
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kompetens och medinflytande vid handläggningen av ärenden rörande 

dramatiker får i stället tillgodoses på annat sätt. Enligt förordningen 

(1962: 652) om Sveriges författarfond kan styrelsen utse utskott och åt 

dessa uppdra att på styrelsens vägnar fatta beslut. Det bör ankomma på 

regeringen att utforma bestämmelserna för fondstyrelsens verksamhet på 

sådant sätt att dramatikernas organisation kan bli företrädd av en majoritet 

av röstberättigade ledamöter i ett sådant utskott. 

Mitt förslag innebär att konstnärsnämnden fr. o. m. nästa budgetår inte 

kommer att handlägga ärenden om bidrag till dramatiker. Då någon sak

kunskap på detta område följaktligen inte längre behöver vara företrädd i 

konstnärsnämnden bör antalet ledamöter i nämnden kunna minskas från 16 

till 15. Jag räknar med att vissa arvodesmedel m. m. därigenom skall kunna 

frigöras för bl. a. bidragsändamål. 

MedelsberäkninR 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 14 180000 kr. Förutom de 

förordade överföringarna har jag beräknat en viss kompensation för pris

stegringar. Inom denna ram bör maximibeloppet för konstnärsbidrag i 

enlighet med konstnärsnämndens förslag höjas till 53 OOG kr. per år och 

mottagare. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. godkänna mitt förslag till höjning av konstnärsbidragel s maximi

belopp, 

2. till BidraR till konstnärer för budgetåret 1984/85 anvisa ett reser

vationsanslag av 14180000kr. 

F 7. Inkomstgarantier för konstnärer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5042520 

4948000 

5949000 

Enligt förordningen (1976: 504) om inkomstgarantier för kons1närer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 

av inkomstgaranti fattas av regeringen efter förslag från eller yttrande av 

konstnärsnämnden. 

Inkomstgaranti kan per år uppgå till högst fem gånger det basbdopp som 

enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring gällde vid kalend1:rårets in-
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gång. Det för kalenderåret 1984 fastställda basbeloppet är 20 300 kr. Garan

tins maximibelopp för år 1984 uppgår således till 101500 kr. Detta maximi

belopp minskas med innehavarens årsinkomst upp. till ett basbelopp och 

med 75 % av årsinkomsten i övrigt. 

Antalet inkomstgarantier är innevarande budgetår 120. 

Konstnärsnämnden upprepar sitt i föregående års anslagsframställning 

framförda förslag om en ökning av antalet garantirum från I 20 till 140. 

Styrelsen för Sveriges författarfond föreslår med hänvisning till biblio

teksersättningens värdeförsämring, att styrelsen ges rätt att jämte konst

närsnämnden föreslå eller yttra sig över förslag till innehavare av inkomst

garanti. 

Föredragandens överväganden 

Enligt gällande bestämmelser för inkomstgarantierna kan alla konstnärs
grupper komma i fråga för sådan garanti. Med hänsyn till att de litterära 
upphovsmännen inte är representerade i konstnärsnämnden finner jag det 

rimligt att också styrelsen för Sveriges författarfond ges möjlighet att 

direkt till regeringen inge förslag eller yttrande över förslag till innehavare 

av inkomstgaranti. Det är emellertid angeläget med ett nära samråd mellan 

konstnärsnämnden och fondstyrelsen i syfte att komma fram till gemen

samma ställningstaganden i dessa ärenden. Jag ämnar återkomma till rege

ringen med förslag till bestämmelser av nämnd innebörd. 

Vid konsthögskolan och vid musikhögskolan i Stockholm finns tjänster 

som professor, vilkas innehavare förordnas för högst tio år. Förlängda 

förordnanden får ej meddelas. Vid konstfackskolan finns tjänster som 

huvudlärare, vilkas innehavare förordnas för sammanlagt högst 15 år utan 
möjlighet till förlängning. 

l lärartjänstutredningens betänkande (SOU 1980: 3) Lärare i högskolan. 

förslag till ny arbets- och tjänsteorganisation (s. 93) har för bl. a. dessa 

tjänstekategorier föreslagits en möjlighet till lönegaranti efter förordnande

tidens utgång, vilken bör utformas enligt de regler som gäller för inkomst
garanti för konstnärer. 

Jag finner det angeläget att de personer som innehaft tjänst av berört slag 

som professor eller huvudlärare, sedan deras förordnanden löpt ut, skall 

kunna återuppta sin konstnärliga verksamhet .utan oro för ekonomin. Un

der budgetåret 1984/85 kommer förordnandetiden att löpa ut för innehavar

na av två tjänster. Jag förordar därför efter samråd med chefen för utbild

ningsdepartementet att två nya garantirum beräknas för dessa personer. 

Jag beräknar för ifrågavarande inkomstgarantier ytterligare 200 000 kr. un
der anslaget. 

Vidare beräknar jag ett ökat medels behov av 80 I 000 kr. till följd av 
basbeloppets höjning och ett ökat ianspråkstagande av befintliga garantier. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har anfört om förslagsrätten i fråga om fördel

ning av inkomstgarantier för konstnärer, 
2. till Inkomstgarantier för konstnärer för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förs lagsanslag av 5 949000 kr. 

F 8. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom 
bibliotek m. m. 

1982/83 utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

40537000 
40368000 
42525000 

Gällande bestämmelser om bi b 1 i o te k ser sättning finns i förord
ningen (1962:652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1979:394, ändrad 
senast 1983: 613). Ersättning utgår för utlåning genom folkbibliotek och 
skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk eller i Sverige bosatt 
upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersättning utgår även 

för böcker som ingår i folk- och skolbibliotekens referenssamlingar. 
Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel mot

svarande vissa grundbelopp för biblioteksersättningen. I nnevarnnde bud
getår uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 37 öre för hemlån 

och till 148 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 18,5 
öre för hemlån och till 74 öre för referensexemplar. Av fondens medel 
utbetalas individuell författarpenning till författare av originalverk med 22 
öre för hemlån och med 88 öre för referensexemplar. För författare med 

höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges 
författarfond kan bestämma att författarpenning till viss upphovsman skall 
utgå med högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna möjlighet 
används för att ge f. n. ca 190 upphovsmän s. k. garanterad författarpen

ning, vilken för innevarande budgetår av styrelsen har fastställts till 48 000 
kr. Återstoden av fondens medel. den s. k. fria delen, används efter styrel
sens bestämmande till pensioner, understöd, stipendier och andra för 
författare, översättare m.fl. gemensamma ändamål. 

Regeringen har i förordningen (KRFS 1983: 22) om fortsatt försöksverk

samhet med översättarpenning medgivit att sådan försöksverksamhet får 
bedrivas även under budgetåret 1983/84. Översättarpenning får därvid utgå 
med högst en tredjedel av författarpenningens grundbelopp. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i 

form av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författar
förbund enligt regler som förbundet fastställer. 
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Biblioteksersättningen har för innevarande budgetår beräknats till 

38 671 000 kr. För talboks- och taltidningsersättning har anvisats 

I 697000kr. 

Styrelsen för Sl'eriges författar.fond 

I. För att medge en anpassning till inkomstutvecklingen under år 1982 

begär styrelsen att bi b 1 i o te k ser sättningens grund be 1 opp höjs 

från 37 till 40 öre och att övriga grundbelopp höjs i motsvarande mån. Den 

föreslagna grundbeloppshöjningen innebär ett medelsbehov för budgetåret 

1984/85 av 42784000kr. (+4I13000kr.). Styrelsen har därvid beräknat 

biblioteksutlåningen till 106 miljoner lån och bibliotekens referensbokbe

stånd till 8,3 miljoner exemplar år 1984 (beräkningsbas för budgetåret 

1984/85). Styrelsen hemställer vidare att statsmakterna som mål för den 

framtida utvecklingen av biblioteksersättningen fastslår. att grundbelop

pens eftersläpning i förhållande till den allmänna inkomstutvecklingen 

sedan mitten av 1970-talet snarast skall inhämtas. 
2. Mot bakgrund av att statistiska centralbyrån (SCB) fr.o.m. läsåret 

1981/82 åter redovisar statistik över skolornas samlade bokbestånd men 

inte över referensbokbestånden föreslår styrelsen att antalet ref e

r ense x e m p la r i skolbiblioteken schablonberäknas till 25 % av 

det totala bokbeståndet. Med denna skattningsmetod ökar medelsbehovet 

vid föreslagna grundbelopp till 45444000kr. (+ 2660000kr.). Vid medels

beräkningen har styrelsen utgått från den av SCB publicerade bestånds

uppgiften för läsåret 1981/82, 36,5 miljoner volymer, varav andelen refe

rensexemplar av styrelsen beräknats till 9, I miljoner volymer. 

3. Styrelsen föreslår att översättarpenning införs permanent 

fr. o. m. nästa budgetår enligt de principer som tillämpats på försök under 

budgetåren 1981/82-1983/84 och att översättarpenningens öretal därvid 

fastställs till hälften av författarpenningens öretal. 

4. Styrelsen föreslår slutligen en förordningsändring som medger att 

författar- och översättarpenningen i flertalet fall beräknas enligt de öretal 

som gäller vid utbetalningstillfället. 

Sveriges författarfiirhund 

Författarförbundet begär 1 787 000 kr. ( + 90 000 kr.) för ersättning åt för

fattare och översättare för utnyttjandet av deras verk i form av ta 1-

b ö c k er och tal tidningar. Förbundet har vid beräkningen av me

delsbehovet utgått bl. a. från ett grund belopp av 3 kr. 20 öre per halvtimme 

speltid vid talboksframställning av prosaverk i original. För taltidningser

sättning begärs ett samlat belopp av 70 000 kr. 

I särskild skrivelse begär Författarförbundet ett principbeslut om bi b-

1 i o te k ser sättningens värdesäkring genom automatisk anpass

ning av grundbeloppen till den allmänna löneutvecklingen. 
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Föredragandens överväganden 

I fråga om biblioteksersättningens grundbelopp förordar jag en uppräk

ning med ett öre av grundbeloppet för hemlån av originalverk och av 

övriga grundbelopp i motsvarande mån. Beloppen bör sålunda vara 38öre 

för hemlån och I kr. 52 öre för referensexemplar av originalverk samt 19 

öre för hemlån och 76öre för referensexemplar av översatt verk. Vid mina 

överväganden rörande grundbeloppens storlek har jag funnit det rimligt att 

ta samma hänsyn till prisutvecklingen som jag gjort i fråga om flertalet 

bidragsanslag på kulturområdet. 

Det ankommer på regeringen att efter överläggningar med berörda upp

hovsmannaorganisationer besluta om reglerna för bestämmande~ och utbe

talning av författarpenning. Det bör även ankomma på regeringen att efter 

sådana överläggningar ta ställning till om en särskild översättarpenning, 

som f. n. utgår på försök. skall införas fr. o. m. budgetåret 1984/85. Jag 

hänvisar därvid till riksdagens uttalande i denna fråga våren 1980 (KrU 

1979/80: 26 s. 16. rskr 1979/80: 249). Jag avser att återkomma till regeringen 
med förslag i de frågor som jag nu har nämnt. 

Eftersom det inte har visat sig möjligt att ta fram specialstatistik över 

skolornas bestånd av referensböcker anser jag i likhet med författarfon
dens styrelse att antalet sådana böcker bör schablonberäknas till en viss 

procentuell andel av det totala bokbeståndet i skolorna. Med utgångspunkt 

i den fiktiva skattning av antalet referensböcker i skolorna som låg till 

grund för beräkningen av biblioteksersättning för innevarande budgetår 

bör denna schablon beräknas till 20 % av totalbeståndet. Vid ett totalbe

stånd av 36,5 miljoner volymer utgör andelen referensböcker med tillämp

ning av nämnda schablon 7 ,3 miljoner volymer. Detta tal har har legat till 

grund för min beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1984/85. Vad 

gäller hemlån och folkbibliotekens referensbokbestånd har jag som beräk

ningsgrund godtagit de uppgifter som fondstyrelsen lämnat i sin anslags

framställning. 

Jag beräknar biblioteksersättningen till 40 777 000 kr. för nästa budgetår. 

För talboks- och taltidningsersättning beräknar jag en höjning av bidra

get med 51 OOOkr. till 1748000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört om biblioteksersättningens grundbe

lopp. 

2. till Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk 

genom bibliotek m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 42 525 000 kr. 
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F 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

8000000 

8000000 

5000000 

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighetshavare på 

musikområdet för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter 

överläggningar med berörda organisationer har medlen fördelats på föl

jande sätt för budgetåret 1983/84. 

Mottagare Belopp 1983/84 

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) 3 200000 
Svenska gruppen av the International Federation of Producers 
of Phonograms and Videograms (IFP!) 2 246000 
Nordiska icke-kommersiella fonogramproduccnters förening 
<NIFF) 154000 
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAM!) 2400000 

8000000 

Föredragandens överväganden 

Försäljningen av oinspelade ljudkasettband och dess konsekvenser för 

omsättningen inom fonogrambranschen utgör ett motiv för den ersättning 

som utgår från detta anslag. Den redovisade försäljningen av sådana band 

har under föregående budgetår varit betydligt mindre än beräknat och 

väntas inte heller nå upp till förutsatta nivåer under innevarande och nästa 

budgetår. Mot den bakgrunden och med beaktande av det statsfinansiella 

läget beräknar jag en minskning av anslaget med 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till riittighetshavare pä musikomrädet för budget

året 1984/85 anvisa ett anslag av 5 000 000 kr. 
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F 10. Lotterinämnden 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 002 3801 

1123000 

1176000 
1 Medlen anvisade under elfte huvudtitelns förslagsanslag Kostnader för vissa 
nämnder m. m. 

Lotterinämnden inrättades den I januari 1983 (prop. 1981182: 170, NU 

1982/83:7, rskr 1982/83:40). 

Lotterinämnden är enligt sin instruktion (1982: 1013) central förvalt

ningsmyndighet för frågor om tillämpning av lotterilagen (1982: 1011, änd

rad den 20 december 1983) och lotteriförordningen (1982: 1012). Nämnden 

har framför allt till uppgift att som sista instans pröva besvär över länssty

relsebeslut i lotteriärenden och utfärda allmänna råd för tillämpningen av 

lotterilagen och lotteriförordningen samt pröva frågor om tillstånd till s. k. 

rikslotterier. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Lotteri- Före-
nämnden draganden 

Personal 6 +I of. 

Anslag 

Förvaltningskostnader I 055000 +308000 +53000 
(därav lönekostnader) (948000) (+218000) (+55000) 

Lokalkostnader 68000 + 2000 of. 

1123000 +310000 +53000 

Lotterinämnden 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 81 OOOkr. 

2. En besparing enligt huvudförslaget kommer att medföra betydande 

svårigheter att utöva tillsyn över spel- och lottcrimarknaden. 

3. Nämnden föreslår att en ny tjänst som byråsekreterare/byrådirektör 

inrättas med uppgift att svara för tillsynsfunktionen. Nämnden begär också 

utökade expensmedel för denna verksamhet ( + 220000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 24000 kr. Min 

beräkning innebär att anslaget minskar med 12000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lotterinämnden för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 1 176 000 kr. 
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Teater, dans och musik 

F I 1. Bidrag till Svenska riksteatern 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

96654000 

97 675 000 1 

104976000 

Reservation 

1 Härutöver föreslås 10016000kr. på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budget
året 1983/84. 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är även länsteaterföreningar knutna. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna 

angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 

användas för central och regional produktion och distribution av teater 
som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riksteatern 

skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkes

mässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 

Institutet för rikskonserter. Operan och Dramatiska teatern och i övrigt 

samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och med insti

tutioner inom teatern och andra konstområden. 

För budgetåret 1982/83 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 

bidrag av 89 595 000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare anslag på 

tilläggsbudget l till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 25. 

KrU 1982/83: 14. rskr 1982/83: 77) höjdes ifrågavarande statsbidrag med 

7059000 kr., avseende ökade kostnader till följd av avtalsenliga löneök

ningar. höjda sociala avgifter och höjda traktamenten. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1982/83 framfört 3 437 föreställ

ningar. Antalet besök var ca 711000. Riksteaterns utbud bestod av ca 109 

turneer varav den egna produktionen omfattade ca 75 program. 

20 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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1983/84 

Statsbidragsberäkning 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 111657000 
(lönekostnader,) (67600000) 

(Bidrag till verksamheten 
på Södra teatern i 
Stockholm) (3 860000) 

(Bidrag till teaterverk-
samheten för döva .och 
hörselskadade) (15!2000) 

(Finsk teaterverksamhet) (I 092000) 
(Bidrag till dansverk-

samheten på Cirkus i 
Stockholm) (725000) 

Lokalkostnader 5439000 
Upphörande av Växjö-

ensemblen 

117096000 

Inkomster 
Egna inkomster 19421000 
Statligt bidrag 97 675 000 

117096000 

Beräknad ändring i984/85 

Svenska 
Riksteatern 1 

+33944000 
(+11712000) 

(+ 966000) 

(+ 304000) 
(+ 8235000) 

(+ 1502 000) 
+ 635000 

+34579000 

+ 1400000 
+33 179000 

+34579000 

Före
draganden 

+10861000 
(+ 5692000) 

(+ 254000) 

(-i- 117000) 
(+ 70000) 

(-;- 100000) 
-- 450000 

-- 1945000 

+ 8466000 

+ ! 165000 
+ 7 301 000 

+ 8466000 

1 I institutionens ·siffror ingår även belopp motsvarande tilläggsbudget Il till stats
budgeten för budgetåret 1983/84. 

Riksteatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett behov av 6M·2 000 kr. 

2. Riksteatern begär ett återtagande av besparingen enligt huvud för

s 1 ag e t ( + 2 085 000 kr.). Besparing enligt huvudförslaget skulle t. ex. in

nebära att några orter helt får upphöra med sin teaterverksamhet och vissa 

orter får upphöra med kontinuerlig verksamhet. I fråga om personal följer i 

första hand att den korttidsanställda personalen måste minska. 

Om huvudförslaget tillämpas under en femårsperiod kommer detta ock

så att drabba den fast anställda personalen. Vidare kommer de lokala 

teaterföreningarna på många håll att behöva läggas ner i brist på teaterpro

duktion. Detta kommer främst att drabba landsändar som är underför

sörjda i fråga om teater. 

3. Vidare begär Riksteatern en utökning av teater avd e In ingens 

verk sam het bl. a. i fråga om musikdramatik ( + 6000000kr.). 

4. Ökat stöd till I ok a I v c r k sam het genom föreningsa\'delningen 

föreslås ( + 500000 kr.). 

5. Ökade medel begärs för köp av föreställningar bl.a. för att 

öka samarbetet med Operan, Dramaten och de fria grupperna 

( + I 000000 kr.). 

6. Förstärkning av gästspelsverksamheten på Södra teatern fö
reslås ( + 200000kr.). 
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7. När det gäller finsk teaterverksamhet föreslås medel för en 

yrkesverksam fast teaterensemble, ytterligare medel för finska amatörtea

tergrupper samt ökad gästspelsverksamhet ( + 8 070 000 kr.). 

8. För genomförande av dans verksamhet på Cirkus beräknas 

ökade medel ( + J 405 000 kr.). 

9. Växjöensemblen föreslås av Kronobergs läns landsting och Växjö 

kommun ombildas till Stiftelsen Kronobergsteatern. 

10. Riksteatern har i en skrivelse redovisat en utvärdering av barnkonsu

lent verksamheten vid Riksteatern samt anhållit om ökade statliga medel 

för verksamheten. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslaget ökas med 5 860000 kr. samt accepterar 

besparing enligt huvudförslaget om 2070000kr., dvs. en nettoökning av 

anslaget med 3 790 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Kronobergs läns landsting och Växjö kommun har efter överenskom

melse med Riksteatern beslutat att fr. o. m. den 1 juli 1984 överta huvud

mannaskapet för Riksteaterns Växjöensemble genom att bilda Stiftelsen 

Kronobergsteatern. Medel för statsbidraget till denna teater har därför 

beräknats under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner. Med anledning härav har jag beräknat motsvarande 

minskning av statsbidraget till Riksteatern. 

För dansverksamheten på Cirkus har jag beräknat en ökning med 

100 000 kr. för nästa budgetår så att det skall bli möjligt för Riksteatern att 

driva dansverksamheten som planerat. 

Jag har ännu inte kunnat beräkna kostnaderna till följd av 1984 års 

löneavtal på teater- och musikområdena. Jag avser att senare återkomma i 

dessa frågor. Jag räknar dock med att de ökade lönekostnaderna i framti

den skall kompenseras i en utsträckning som motsvarar löneutvecklingen 

inom det statligt reglerade avtalsområdet. Jag vill erinra om att ett arbete 

pågår för att förändra förhandlingsorganisationen för bl. a. teaterinstitu

tionerna, vilket kan komma att leda till ett större engagemang i förhand

lingsarbetct från statens och kommunernas sida. Vid en sådan förändring 

kan det finnas anledning att ompröva frågan om hur avtalskompensationen 

skall ske. 

Jag har utgått från att behovet av ökade resurser till en del kommer att 

motsvaras av ökade intäkter från Riksteaterns föreställningsverksamhet. 

Riksteaterns intäkter förutsätts öka med I 165 000 kr. 

För att ge Riksteatern möjlighet att öka sina insatser på barnteaterområ

det har jag beräknat ökade medel om I milj. kr. bl. a. för att förstärka 

barnteaterkonsulentverksamheten och för ökat samarbete med fria teater

grupper. 
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En arbetsgrupp med representanter för Riksteatern, Sveriges Television 

AB, Operan, Dramatiska teatern och Svenska Filminstitutet har i oktober 

1983 överlämnat en rapport om samverkan mellan institutionerna i fråga 

om rekvisita och dekor samt lokaler och arbetskraft för denna verksamhet. 

I rapporten föreslås en ökad och förbättrad samverkan mellan institutio

nerna. Vidare diskuteras inrättandet av ett sekundärförråd samt en utred

ning av. frågan om en ADB-registrering av förråden. Det är enligt min 

mening värdefullt att ett fortsatt samarbete mellan institution,~rna sker i 

dessa frågor i syfte att minska kostnaderna. Detta bör genomföras på 

institutionernas eget initiativ. 

En full tillämpning av huvudförslaget skulle enligt Riksteatern bl. a. 

innebära att några orter helt eller delvis får upphöra med sin teaterverk

samhet. Riksteatern har därvid räknat med att huvudförslaget skulle med
föra en minskning av anslaget med drygt 2 milj. kr. Jag har vid min 

beräkning av anslaget utgått från en minskning med l 008 000 kr. Rikstea
terns nuvarande likviditet bör kunna medverka till att de negativa konse

kvenserna av den resterande besparingen begränsas. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av 104976000kr. 

F 12. Bidrag till Operan 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

165 5160001 

1984330001 

78957000 

Reservation 32564000 1 

1 Tidigare anslagsbeteckning Bidrag till Operan och Dramatiska teatern. 

Operan bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verksamheten 

vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmel

serna om statsbidraget till Operan (KRFS 1977: 23). 

Det för budgetåret 1982/83 anvisade statsbidraget till Operan uppgick till 

128 474 000 kr. Riksdagen beslöt om ytterligare anslag på tilläggsbudget I 

till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 25, KrU 

1982/83: 14, rskr 1982/83: 77) varigenom statsbidraget höjdes med 4060000 

kr. med hänsyn till kostnadsökningar till följd av avtalsenliga löneökningar 

och höjda sociala avgifter. För budgetåret 1983/84 uppgick det efter förslag 

i budgetpropositionen anvisade statsbidraget till Operan till 131 617 000 kr. 

Under spelåret 1982/83 gav Operan 248 föreställningar och konserter i 

Operahuset, på Drottningholmsteatern och på andra scener samt 58 före

ställningar under turneer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. 

Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 10. Genomsnitt

ligt har 76% av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans före

ställningar och turncer uppgick sammanlagt till ca 182 000. 
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Operan 

1983/84 Förslag 1984/85 

Operan Före-
draganden 

Statsbidragsberäkning 

Utgifter 
Förvaltningskostna<ler 115585000 116615000 124957000 

(därav lönekostnader) (105 280000) (of.) (115 654 000) 
Lokalkostnader 29988000 28381000 19000000 

145 573000 144996000 143957 000 

Inkomster 
Egna inkomster 13956000 14 350000 65000000 
Statligt bidrag 131617000 130646000 78957000 

145573000 144996000 143957000 

Operan 

1. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas ett ökat medelsbe

hov av 971 000 kr. 

2. Besparing enligt huvudförslaget innebär en minskning av personalen 
med ca JO personer. 

3. Operan har genom en ökning av egna inkomster kunnat bygga upp 

stora fonder. Härigenom har man enligt Operan möjlighet att mellan sä

songer med kraftigt varierande inkomst och utgiftsutfall balansera teaterns 

ekonomi på ett kontrollerat sätt och slippa kastningar i planeringen. För att 

minska reserverna till avsedd nivå föreslår Operan att under löpande 

budgetår aktualiserade kostnadshöjningar främst i form av avtalsuppgörel

ser får täckas utan tilläggsanslag. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet förordar en pris- och löneomräkning med 11 906 000 kr. för 

Operan och Dramatiska teatern samt accepterar en besparing på Operan 

enligt huvudförslaget. Statens kulturråd har i en särskild studie analyserat 

teaterns verksamhet, organisation och tillgängliga resurser. Vidare nämner 

kulturrådet att man avgett remissyttrande över riksdagens revisorers rap
port Statens anslag till Operan. · 

Föredragandens överväganden 

Anslaget Bidrag till Operan och Dramatiska teatern bör fr. o. m. nästa 

budgetår delas upp på två anslag, ett för vardera av de båda institutioner
na. Den behållning som vid utgången av budgetåret 1983/84 finns på de två 

anslagsposterna under nämnda reservationsanslag bör föras till det nya 

anslag till vilken reservationen hänför sig. 
Som framgår av sammanställningen föreslår jag att statsbidraget till 
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Operan skall uppgå till 78 957 000 kr. Jag vill i sammanhanget anföra föl

jande. 

Riksdagens revisorer har på uppdrag av kulturutskottet granskat statens 

anslag till Operan. En rapport i frågan har avgivits. Riksdagens revisorer 

har sedan rapporten remissbehandlats överlämnat ärendet till kulturut

skottet. I revisorernas skrivelse har bl. a. behandlats frågan om den reserv

fond som byggts upp inom Operan. Vidare har statens kulturråd avgivit en 

rapport benämnd 1983 års Operastudie (rapport från kulturrådet 1983: 8). 
Rapporten från kulturrådet remissbehandlas f. n. 

Vid mina ställningstaganden till Operans behov av statsbidrag m. m. har 

jag beaktat vad riksdagen nyligen har anfört med anledning av rapporten 

från riksdagens revisorer (KrU 1983/84: 10. rskr 1983/84: 116). 

Av det material som hittills framkommit och som gäller Operans ekono

mi framgår inte klart omfattningen av de medel som Operan har reserverat. 
Det torde dock vara en rimlig bedömning att de reserverade medlen ligger i 

storleksordningen 80-100 milj. kr. En slutlig bedömning av fondens stor
lek kan inte göras förrän en grundligare redovisningsrevision genomförts. 

När denna revision är klar kan en slutlig bedömning av statsbidragsbeho
vet ske. Denna bedömning kan ske först i samband med budgetförslaget 

för budgetåret 1985/86. 
Jag har utgått från att Operans verksamhet i princip skall vara oföränd

rad nästa budgetår i jämförelse med innevarande budgetår. 

Med hänsyn till de medel Operan har fonderat torde en sådan oförändrad 

verksamhet kunna åstadkommas med väsentligt reducerat statsbidrag. Jag 

har vid mina beräkningar utgått från att 50 milj. kr. av de angivna fondmed

len bör kunna ersätta statsbidrag för verksamheten nästa budgetår. 

Vidare har jag utgått från att det inom ramen för en i princip oförändrad 

verksamhet finns utrymme för en besparing på statsbidraget. I avvaktan på 

resultatet av den grundligare revisionen beräknar jag denna hesparing till 

JO milj. kr. budgetåret 1984/85. 

Jag har beräknat att Operans inkomste.r nästa budgetår skall uppgå till 15 
milj. kr. Inkomsterna utgörs av recetter m. m. samt räntor på fonderade 

medel. Beloppet till hyreskostnader för den del där byggnadsstyrelsen är 

lokalhållare bör dock utbetalas direkt från kammarkollegiet till byggnads

styrelsen. Det ökade medelsbehovet om ca 16 milj. kr. som uppkommit 

med anledning av 1983 års löneavtal bör bestridas av de medel :som Operan 

har fonderat. Det innebär en reducering av fondmedlen med ca 16 milj. kr. 
Vad gäller det löneavtal som kan komma att träffas under år 1984 har jag 

förutsatt att kostnaderna för den del av avtalet som faller på första halvåret 

1984 också bör kunna täckas av Operans egna medel. Jag vill i övrigt 

hänvisa till vad jag har anfört under anslaget Bidrag till Svenska riksteatern 

om framtida kompensation av löneavtal. 

De åtgärder som jag här har redovisat innebär att ett belopp i storleks
ordningen 70 milj. kr. tas i anspråk av de medel som Operan har fonderat. 
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Riksdagen har i samband med behandlingen av rapporten från riksda
gens revisorer uttalat att det vore naturligt att det ekonomiska utrymme· 

som skapats genom Operans fonderingar används för ändamål inom kul

tursektorn. Jag vill i det sammanhanget påpeka följande. Bakgrunden till 
den uppkomna ekonomiska situationen hos Operan är f. n. inte kartlagd i 

detalj. Anslagsframställningarna har inte gett en rättvisande bild av Ope

rans ekonomiska situation. Den grundligare redovisningsrevision som jag 

tidigare har förordat torde dock ge ökad klarhet i det avseendet. Såvitt nu' 

kan bedömas torde bl. a. reglerna för utbetalning av statsbidraget utgöra en: 

viktig faktor bakom fondbildningen. Genom förmånliga utbetalningsregler 

har betydande delar av det årliga statsbidraget kunnat placeras och ge 
väsentliga ränteinkomster. Mot den bakgrunden kan det inte hävdas att det 
finns något direkt samband mellan Operans fonduppbyggnad och tillgång
en av medel på kulturområdet i övrigt. 

Likväl kan man i den uppkomna situationen hävda att ett visst utrymme 

kan sägas föreligga för att täcka ett underskott i en annan fond. nämligen 
lotterimedelsfonden. Mot den bakgrunden kommer jag i det följande att 
föreslå en förstärkning med ett engångsbelopp om 32 milj. kr. för att staten· 

snabbare skall kunna fullgöra de åtaganden som har gjorts beträffande 

statligt stöd till regionala teater-, konserthus- och museibyggnader m. m. 

Av statsbidraget till Operan för budgetåret 1982/83 återstår som reserva

tion på anslaget 32 564 000 kr. Jag har för avsikt att i annat sammanhang: 

föreslå regeringen att reservationen inte får tas i anspråk av Operan. Detta 

bör som information meddelas riksdagen. 

Det nuvarande systemet att täcka uppkomna behov av ökat statsbidrag. 

till Operans verksamhet till följd av avtal m. m. som träffas under löpande· 

budgetår, genom att begära anslag på tilläggsbudget medför olägenheter 

från flera utgångspunkter. Detta har också riksdagen påpekat. Jag föreslår 

därför att kompensation för sådana löneavtal m. m. som inte har kunnat 

beaktas i samband med beräkningen av statsbidragsbehovet i budgetpro

positionen bör kunna åstadkommas genom att regeringen bemyndigas att 

belasta ett särskilt förslagsanslag med dessa kostnader. Anslaget bör be

nämnas Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Bidrag till Operan för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av 78 957 000 kr. 

F 13. Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan 

Nytt anslag (förslag) I 000 

Riksdagens revisorer har i sin skrivelse till riksdagens kulturutskott 

uttalat att en ny anslagskonstruktion för Operan bör införas som innebär 
att all tilläggsbudgctbehandling slopas och ersätts med en enda samman-
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hållen budgetberedning per år. Jag delar denna uppfattning och därför bör 

ett nytt anslag uppföras som står till regeringens disposition. Anslaget bör 

belastas endast efter prövning i varje enskilt fall. Det är f. n. inte möjligt att 

bedöma medelsbehovet för Operan med hänsyn till 1984 års löneavtal. 

Detta anslag bör därför föras upp med endast ett formellt belopp i förslaget 

till statsbudgeten. Anslaget bör under budgetåret 1984/85 kunna överskri

das med hänsyri till träffade löneavtal som hänför sig till detta budgetår. 

Riksdagens revisiorer har vidare i sin skrivelse anfört att frågan om 

huruvida Operan i något avseende varit skattskyldig för sin verksamhet 

bör prövas av berörd skattemyndighet. Kopia av skrivelsen har av reviso

rerna överlämnats till bl. a. riksskatteverket och skatteavdelningen vid 

länsstyrelsen i Stockholms län. 

Som jag har anfört under anslaget Bidrag till Operan utgår beräkningen 
av statsbidragsbehovet från att verksamheten under nästa budgetår i bety

dande utsträckning bör kunna finansieras av de medel som Operan har 
fonderat. Med hänsyn härtill förutsätter jag att en eventuell konstaterad 
skattskyldighet måste bestridas med medel som statsverket tillskjuter. 

Detta bör kunna ske genom att detta anslag överskrids. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Täckning av merkostnader för löner m. m. vid Operan för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 14. Bidrag till Dramatiska teatern 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1655160001 

1984330001.~ 

70359000 

Reservation 

1 Tidigare anslagsbeteckning Bidrag till Operan och Dramatiska teatern. 
2 Härutöver föreslås 6 980 000 kr. på tilläggs budget Il till statsbudgeten för budget
året 1983/84. 

Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För 

verksamheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfär

dade bestämmelserna om statsbidraget till Dramatiska teatern (KRFS 
1977: 22). 

Det för budgetåret 1982/83 anvisade statsbidraget till Dramatiska teatern 

uppgick till 61456000kr. Riksdagen beslöt om ytterligare anslag på 

tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/83: 25, 

KrU 1982/83: 14, rskr 1982/83: 77) varigenom statsbidraget höjdes med 

4060000 kr., med hänsyn till kostnadsökningar till följd av avtalsenliga 

löneökningar och höjda sociala avgifter. För budgetåret 1983184 uppgick 

det efter förslag i budgetpropositionen anvisade statsbidraget till Dramaten 
till 66 826 000 kr. 
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Dramatiska teatern hade under spelåret 1982/83 15 premiärer och gav 

sammanlagt ca 1 073 föreställningar. inkl. föreställningar på andra än tea

terns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 285 000. 

Beläggningen beräknas till ca 76 % vid stora scenen och till i genomsnitt ca 

84 % vid teaterns övriga fasta scener. 

Dramatiska teatern 

1983/84 

Statsbidragsberäkning 

Utgijier 
Förvaltningskostnader 58834000 

(därav lönekostnader) (52790000) 
Lokalkostnader 15 806000 

74640000 

Inkomster 
Egna inkomster 7814000 
Statligt bidrag 66826000 

7464,0000 

Beräknad ändring 1984/85 

Dramatiska 
teatern 1 

+ 9238000 
( + 4 633 000) 
+ 388000 

+ 9626000 

- 1650000 
+11276000 

+ 9626000 

Före
draganden 

+8117000 
1+4456000) 
-3 804000 

+4313000 

+ 780000 
+3533000 

+4313000 

1 I institutionens siffror ingår även belopp motsvarande tillägg:sbudget Il till stats
budgeten för budgetåret 1983/84. 

Dramatiska teatern 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett ökat medelsbehov av 

993000kr. 

2. Besparing enligt huvudförslaget innebär bl. a. personalminskningar 

samt färre produktioner. Nedskärningar innebär på sikt enligt Dramaten en 

förändrad verksamhet för teatern. Dramaten önskar i ett sådant läge be

sked om vilka ändrade förväntningar som bör ställas på Dramaten. 

3. Dramaten begär via utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

medel för ett nytt ställverk till stora scenen. 

4. Dramaten föreslår att teatern för budgetåret 1984/85 får samma reella 

anslagsnivå som budgetåret 1982/83. Därvid förutsätts utbetalningsreg

lerna återgå till vad som gällde budgetåret 1982/83. 

Statens ku/f/lrråd 

Kulturrådet förordar en pris- och löneomräkning med 11906000 kr. för 

Operan och Dramatiska teatern. För Dramatiska teatern föreslås att hela 

besparingen enligt huvudförslaget fär återtas. 

Kulturrådet avser att börja en förstudie som under budgetåret 1984/85 

skall leda till en översyn av Dramatiska teaterns ekonomiska situation i 

förhållande till uppdraget som nationalscen. 
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Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under föregående anslag om uppdel

ning av det nuvarande anslaget Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

samt om fördelningen av behållningen. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag att statsbidraget till 

Dramatiska teatern ökar med 3 533 000 kr. Det ökade mi:delsbehov som 

kan uppkomma genom 1984 års löneavtal har ännu inte kunnai: beräknas. 

Jag avser att återkomma i denna fråga. Jag avser även att återkomma vad 

gäller de förändringar av medelsbehovet som följer av ändrade sociala 

avgifter för år 1984. När det gäller frågan om framtida kompe:nsation för 

Iöneavtal vill jag hänvisa till vad jag har anfört under anslaget Bidrag till 

Svenska riksteatern. Vid mina beräkningar av medelsbehovet för Drama

ten har jag utgått från att behovet av ökade resurser till en del kommer att 

kunna täckas genom en ökning av teaterns intäkter. Jag beräknar denna 

ökning till 780 000 kr. 

Tillämpningen av huvudförslaget för Dramaten skulle innebära en an

slagsminskning med ca 1,4 milj. kr. I likhet med Dramaten anser jag att 

detta skulle få alltför negativa konsekvenser, bl. a. i fråga om antalet 

produktioner. Jag har vid min beräkning av anslaget med hänsyn till 

huvudförslaget utgått från en minskning med 690000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Dramatiska teatern för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av 70 359 000 kr. 

F 15. Rikskonsertverksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

41909000 

405820001 

46538000 

Reservation 

1 Härutöver föreslås 4 762 000 kr. på tilläggsbudget Il till statsbudgeter: för budget
året 1983/84. 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att främja musiklivet 

genom att ge råd och informera i frågor om konsertverksamhet och andra 

musikframträdanden. anordna och förmedla konserter som komplettering 

till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets 

utveckling. Rikskonserter skall därvid särskilt informera om och främja 

nya tendenser i svenskt musikliv, verka för kontakter med musiklivet i 

utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkonsertverksamheten. 

Vidare bedriver Rikskonserter produktion och distribution av fonogram. 

Budgetåret 1982/83 uppgick arrangemangen under medverkan av Riks

konserter till följande antal, nämligen skolmusikaktiviteter 10089, varav 

regionmusiken svarade för 4883, lägerkurser inom ramen för Musik för 
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Ungdom 39, interna konserter inkl. interna ungdomskonserter 934, varav 

regionmusiken svarade för 164. och offentliga konserter 1 386, varav re

gionmusiken svarade för 327. 

Anslagspost/program 

I. Skolkonsertverksamhet 
2. Musik för Ungdom 
3. Intern konsert verksamhet inom vårdanstalter och föreningsliv m.m. 
4. Offentlig konsert verksamhet 
5. Utlandsverksamhet 
6. Försöksverksamhet med social och pedagogisk inriktning 
7. Produktion av fonogram 
8. Konsult- och informationsverksamhet 
9. Vidareutbildning av regionmusiker 

Rikskonserter 

1983/84 

13000000 
1300000 
3 300000 

10 800000 
2150000 
I 050000 
4950000 
3 782000 

250000 

40582000 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett medelsbehov av 
985 000 kr. Dessutom tillkommer medel som föreslås anvisas på tilläggs
budget till statsbudgeten för budgetåret 1983/84. 

2. Besparing enligt huvud förs 1 ag e t (- 831 000 kr.) innebär att verk

samhetens omfattning och kvalitet drabbas. 

Rikskonserter föreslår bl.a. inför den förestående omorganisationen av 

Rikskonserter och regionmusiken ett undantagande från huvudförslaget. 

Ett undantagande från huvudförslaget föreslås t. o. m. budgetåret 1986/87 

för att bidra till förbättrade förutsättningar för den planerade omorganisa

tionen. 

3. För skolkonsertverksamheten föreslås ökade medel för att 

Rikskonscrter skall kunna engagera musikhandledare som kan arbeta inom 

förskoleområdet ( + 250000 kr.). 

4. Inom den offentliga konsertverksamheten föreslås 

750000kr. för en utbyggnad av konsertserien "Musik i vår tid" och 

500000 kr. för att göra det möjligt för Rikskonserter att engagera ytterliga

re fyra tonsättare. Vidare föreslås en ökning med 900000kr. för att kunna 

förverkliga målsättningarna med det Europeiska musikåret i Sverige. 

5. För informations- och konsultverksamhet beräknas 

60 000 kr. för utgivning av en bok om svenska tonsättare i anslutning till det 

Europeiska musikåret samt 100000 kr. för försöksverksamhet med konti

nuerlig kontakt/utbildning av arrangörer för genomförande av konserter. 

6. För rationalisering av arbetet vid regionkontoren och huvudkontoret 

föreslås 720 000 kr. som engångsanslag för inköp av persondatorer för tolv 
arbetsplatser. 

Statens kulturråd 

Rikskonserters anslag föreslås öka med 1 883 000 kr. I kulturrådets för

slag ingår kompensation för kostnadsökningar med 2434000kr. Vidare 

föreslås att huvudförslaget delvis kompenseras ( + 200 000 kr.) så att en 

urholkning av de regionala produktionsmedlen skall kunna motverkas. 
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Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag inte kunnat ta hänsyn till kost

nadsstegringar till följd av 1984 års löneavtal samt beslutade sociala av

gifter för år 1984. Jag avser att återkomma i dessa frågor. Jag vill dock i 

detta sammanhang hänvisa till vad jag har anfört under anslaget Bidrag till 

Svenska riksteatern om framtida kompensation av löneavtal. 

Statens kulturråd har på uppdrag av regeringen utrett regionmusikens 

och Rikskonserters roll i den regionala musikverksamheten. Jag har för 

avsikt att under våren 1984 återkomma med förslag i dessa frågor. Jag har 

med hänsyn härtill räknat med att huvudförslaget inte skall tillämpas vid 

beräkningen av anslaget till Rikskonserter. 

För att öka Rikskonserters möjligheter att bedriva pedagogiskt utveck

lingsarbete för barn och ungdom och öka skolkonsert verksamheten har jag 
räknat med en ökning av anslaget med l milj. kr. Vid anslagsbcräkningen 
har jag vidare tagit hänsyn till automatiska kostnadsökningar och till effek

terna av 1983 års löneavtal. 
Jag förordar att anslaget ökas med sammanlagt 5 956000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 
reservationsanslag av 46 538 000 kr. 

F 16. Regionmusiken 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

92903 772 

89638000 

96322000 

För myndigheten gäller förordningen (1973: 446) med instruktion för 

regionmusiken. Enligt denna har regionmusiken uppgifter inom både det 

allmänna musiklivet och försvaret. En betydande del av regionmusikens 

insatser i det allmänna musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverk

samheten. Viss kapacitet disponeras dock för direkta lokala insatser. 

Verksamheten innefattar främst skolkonserter, framträdanden i förenings

liv och vid vårdanstalter m. m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regioner. 

På huvudorten i varje region finns förutom en musikavdelning även ett 
regionkansli. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Plan 

Utgifter 
Kostnader för verksamheten 

Inkomster 
Intäkter för verksamheten 

Nettoutgift 

Regionmusiken 

607 

108498000 

18860000 

89638000 

Region
musiken 

of. 

+ 11 738000 

of. 

+ll 738000 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 10538000kr. 

Före
draganden 

of. 

+8004000 

+ J 320000 

+6684000 

2. Regionmusiken anser det angeläget att regionmusiken undantas från 

huvudförslaget i samband med att en eventuell musikpolitisk reform disku

teras. Om en besparing inte kan undvikas bör den tas ut genom tillämpning 

avs. k. huvudalternativ, dvs. med 6 % budgetåret 1986/87 ( -6011 000 kr.). 

3. Full kompensation för pris- och löneförändringar ( + 11 738 000 kr.). 

Intäktsnivån föreslås oförändrad. 

4. Ett särskilt engångsanslag för anskaffning av inventarier till nya lo

kaler i Stockholm och Umeå föreslås(+ J 200000kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 5 378 000 kr. vari ingår 

återtagande av besparing enligt huvudförslaget. Intill dess att beslut fattas 

angående rcgionalisering av regionmusiken och Rikskonserter är det enligt 

kulturrådet angeläget att regionmusikens verksamhet hålls på oförändrad 

nivå. 

Föredragandens öven•äganden 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under anslaget Rikskonserter om min 

avsikt att under våren 1984 återkomma till regeringen med förslag i fråga 

om regional musikverksamhet. Jag har med hänsyn härtill räknat med att 

huvudförslaget inte skall tillämpas vid beräkningen av anslaget till region

musiken. 

Regionmusikens intäkter bör öka med I 320 000 kr. 

Som närmare redovisas under anslaget Byggnadsarbeten inom utbild

ningsdepartementets verksamhetsområde kommer chefen för utbildnings

departementet att föreslå att regionmusikens Stockholmsavdelning får nya 
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lokaler i kvarteret Kungl. Myntet i Stockholm. I samband därmed har 

medel beräknats för inredning av de ombyggda lokalerna. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Regionmusiken för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 96 322 000 kr. 

F 17. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitu
tioner 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

175069537 

182140000 

199685000 

Enligt förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och 

musikinstitutioner samt regionala skådebanor (ändrad senast 1982: 387) får 

institution, som bedriver yrkesmässig teater-. dans- eller musikverksamhet 

och som uppbär bidrag från kommun eller landstingskommun. statsbidrag 

till kostnader för verksamheten, om regeringen förklarat institutionen be

rättigad till sådant. 

Statsbidraget utgår i form av grund bidrag och för teater-. dans- och 

musikinstitutioner även i form av tilläggsbidrag. Underlaget för be

räkningen av grund bidraget utgörs av det antal grund be I opp som varje 

år fastställs för institutionen eller den regionala skådebanan. Enligt beslut 

av regeringen är f. n. 23 teater- och dansinstitutioner, 10 musikinstitutioner 

och 7 regionala skådebanor berättigade till bidrag. Grundbeloppet för 

teater- och dansinstitutioner samt för regionala skådebanor är innevarande 

budgetår 129700 kr. och för musikinstitutioner 158900 kr.. varav 9700 kr. 

resp. 11 900 kr. avser kostnader för lönekostnadspålägg. För institutioner 

där lönekostnadspålägg ej skall beräknas är grundbeloppet 120000 kr. 

resp. 147 000 kr. Regeringen har bemyndigat statens kulturråd att besluta 

om fördelningen av grundbeloppen på de enskilda statsbidragsberättigade 

institutionerna och skådebanorna. Fördelningen skall redovisas för påföl

jande års riksmöte. 

Bidragsunderlaget för varje institution motsvaras i första hand av de 

tilldelade grund beloppen. 

Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinriiltade insti

tutioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60 % av 

bidragsunderlaget under högst tre år. 

Teater-, dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av väsent

lig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd få tilliiggsbidrag 

inom ramen för tillgängliga medel. 

Under anslaget utgår vidare bidrag till nothyra och bidrag till tonsättare 

m.m. 
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Statens kulturrådsfi"irslag 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till regio

nala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner samt till regionala 

skådebanor budgetåret 1984/85. 

Institution 

Teater- och dansinstitutioner 

Borås stadsteater 
Folkteatern, Gävle 
Folkteatern. Göteborg 
Stora teatern. Göteborg 
Helsingborgs stadsteater 
Upsala stadsteater 
Göteborgs stadsteater 
Malmö stadsteater 
Stiftelsen Östergötlands länsteater 
Stockholms stadsteater 
Musikteatern i Värmland 
Norrbottens teatern 
Norrlandsoperan 
Länstcatern i Dalarna 
Västmanlands länsteater 
Älvsborgs läns barn- och ungdomsteater 
Stiftelsen Västerbottens talteater 
Länsteatern i Blekinge 
Jönköpings länsteater 
Stockholms läns- och skärgårdsteater 
Västernorrlands regionteater 
Regionteatern i Säffle 
Örebro länsteater 

Ny institution 
Stiftelsen Kronobcrgsteatern 

Musikinstitutioner 

Gävleborgs läns orkesterförening 
Göteborgs teater- och konsert AB 
Malmö konserthusstiftelse 
Helsingborgs konsertförening 
Norrköpings orkesterförening 
Oskarshamnsensemblen 
Stockholms konserthusstiftelse 
Upplands musikstiftelse 
Västerås musiksällskap 
Örebro orkesterstiftelse 

Regionala skådebanor 

Stiftelsen Skådebanan i Göteborg 
Skådebanan i Norrbottens län, Luleå 
Stiftelsen Sktidebanan i Stockholms 
län 
Skådebanan i Södra regionen. Malmö 
Skådebanan i Uppsala län 
Skådebanan i Östergötland,' Linköping 
Skådebanan i Östergötland. Norrköping 

Beslutad för
delning av an
talet grundbe
lopp 1983/84 

51 
35 
64 

280 
68 
80 

191 
352 
154 
280 

21 
58 
34 
19 
35 
12 
29 
16 
14 
10 
42 
12 
38,5 

I 895,5 

57 
105,51 

85,5 1 

56.5 
75.5 1 

18 
170 

13 
19 
29 

629 

5 
3 

37 
5 
4 
4. 
4 

62 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1984/85 

+ 5 

+25 1 

+30 

+ 5 

of. 

1 Varav ett halvt grundbelopp avser anställning av tonsättare/tonsättarbeställning. 
1 Tidigare Riksteaterns ensemble i Växjö. 
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Statens kulturråd 

1. Till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociaia avgifter 

m. m. beräknas anslagsbehovet öka med 8430000kr. 

2. För budgetåret 1984/85 föreslås ytterligare fem nya gruncibclopp för 

teater- och dansinstitutioner. Av de begärda grundbeloppen fö

reslås tre användas till dramatiker, koreografer och tonsättare 
(+330000kr.). 

3. Från Riksteatern föreslås medel överföras till en ny länstcatcr i 

Kronobergs län, Stiftelsen Kronobergsteatern. Enligt kulturrå

det är det viktigt att teatern i Kronobergs län erhåller minst 25 grundbe

lopp. 

4. För musikinstitutionerna föreslås en ökning med fem grund

belopp ( + 400000kr.). 

5. För det särskilda bidraget till teater-. dans- och musikinstitutionernas 
region a I a verksamhet föreslår kulturrådet en ökning med 

200000kr. 

Föredragandens överväganden 

Sedan det nya systemet för stöd till regionala och lokala institutioner 
infördes år 1974 har tolv teatrar och två musikinstitutioner förklarats 

berättigade till statsbidrag. Jag har vid min anmälan av Riksteaterns anslag 

i det föregående uttalat att Växjöensemblen bör omvandlas till en regional 

teater i Kronobergs län. Jag beräknar 25 grundbclopp för denna teater. 

Medel motsvarande dessa grundbelopp är en överföring från anslaget 

Bidrag till Svenska riksteatern. För nästa budgetår bör således antalet 

grundbelopp för teaterinstitutioner ökas med totalt 25. 

Jag har för avsikt att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra 

åt kulturrådet att undersöka vilka möjligheter det kan finnas för ett närma

re samarbete mellan Musikteatern i Värmland och Regionteatern i Säffk. 

båda i Värmlands län. 

Vid min beräkning av medelsbehovet har jag utgått från ett preliminärt 

beräknat grund belopp av 129 700 kr. för teater- och dansinstitutioner där 

lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnads

pålägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grundbeloppet 

preliminärt beräknat till 120000kr. För musikinstitutioner där lönekost

nadspålägg skall beräknas är grundbeloppet preliminärt 158 900 kr. och för 

institutioner där sådant pålägg inte skall beräknas preliminärt 147 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och musikinsti

tutioner för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

199 685 000 kr. 
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F 18. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

22443 735 

24900000 

27 500000 

Reservation 18873 

Enligt förordningen (1974: 452) om statsbidrag till teater-, dam- och 

musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper (ändrad 1982: 699). 

utgår bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkes

mässiga former eller under liknande förhållanden. 

Statens kulturråd 

I. Kompensation för pris- och löneökningar för teater- och dansgrupper 

I 031 OOOkr. 

2. Kulturrådet föreslår en ökning av 5 635 000 kr. för teatergrupperna för 

budgetåret 1984/85. Kulturrådet har gjort en översyn av samhällsstödet till 

de fria teatergrupperna. Denna översyn har redovisats i en särskild skrivel

se. Kulturrädets förslag innebiir en höjning av bidragen till ett begränsat 

antal grupper med fast scen. Det ökade bidraget förutsätter även bidrag 

från landsting och/eller kommuner. Vidare föreslås bidrag för turnerande 

grupper samt produktionsbidrag till nybildade grupper och experimentell 

verksamhet. Rådet framhåller att den föreslagna ökningen av anslaget är 

en förutsättning för genomförande av bidragssystemet. 

3. Kulturrådet har vidare genomfört en översyn av samhällsstödet till de 

fria dansgrupperna. Denna översyn har också redovisats i en särskild 

skrivelse. I översynen föreslås ett nytt bidragssystem för de fria dansgrup

perna. En höjning av samhällsstödet till ett begränsat antal grupper före

slås samtidigt som bidrag föreslås för produktioner med ny koreografi. 

Vidare föreslås ett särskilt arrangörsstöd för en försöksperiod av tre år. 

Dessutom har kulturrådet tagit hänsyn till behovet av konstnärligt utveck

lingsarbete, experiment, förankring och publikarbete. ( + 1 300 000 kr.) 

Kulturrådets förslag beträffande bidrag till teater- och dansgrupperna 

har remissbehandlats. 

4. Rådet föreslår att ett nytt anslag inrättas för bidragen till fria musik

grupper och stödet för arrangerande musikföreningar från anslaget Vissa 

bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet. Pris- och löneomräkningen 

beräknas till 66 900 kr. Som ökat bidrag föreslås 250 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Kulturrådets förslag om utformning av stödet till de fria teater- och 

dansgrupperna innebär stora anspråk på statliga och kommunala medel. 

Flera remissinstanser har i sina yttranden varit kritiska mot förslagen. 

Kritiken har bl. a. kommit från grupperna själva och till en del från kom-

21 Riksdagen 198318-1. I sam/. Nr 100. Bilai:a 10 
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munalt håll. Jag finner det inte möjligt att lägga kulturrådets förslag till 

grund för åtgärder på området. 

Trots det ekonomiska läget anser jag det angeläget att öka stödet till de 

fria grupperna. Förstärkningen. som bör uppgå till 2,6 milj. kr., bör i första 

hand avse behovet att öka teaterverksamheten för barn och ungdom. 

Reglerna för utbetalning av statsbidraget till de fria grupperna bör inte 

ändras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra!{ till fria teater-, dans- och musikgrupper för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 27 500 000 kr. 

F 19. Bidrag till Musikaliska akademien 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1498000 

1543000 

1589000 

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 17 juni 1982 
fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademin 

skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musikli

vet. ta initiativ som främjar den svenska musikkulturen och inom musikens 

områden stödja konstnärligt utvecklingsarbete m. m. 

Musikaliska akademien 

För att akademin skall kunna öka sina musikfrämjande insatser föreslås 

förstärkning av personal och övriga resurser med 733 000 kr. 

Statrns kulturrdd 

Kulturrådet föreslår en ökning med 93 000 kr.. vilket avser kompensa

tion för pris- och löneökningar. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med 1589000 kr. 

Jag vill erinra om att regeringen har gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att 

projektera och utföra tillbyggnad av Musikaliska akademiens lokaler. 

Jag tar upp frågan om stöd till utgivning av en musikhistorisk skivanto

logi under anslaget Stöd till fonogramverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgdåret 1984/85 

anvisa ett anslag av I 589000kr. 
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F 20. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10252160 

10821 000 

9568000 

I. Stiftelsen Riksskåde
banan för verksamheten 

2. Stiflcben Drottningholms 
teatermuseum för före
ställningsverksamheten 

3. Stöd till sceniskt verk 
4. Stiftelsen Elektron

musikstudion (EMSl för 
verksamheten 

5. Stifielsen Internatio-
nella Vadstena-aka-
demien för kurs- och 
föreställningsverksamhcten 

6. Arrangerande musik
föreningar 

7. Teater- och musikor
ganisationer m. m. samt 
sommarspel 

8. Svenska tonsättares 
internationella musikbyrå 
(STIM) för informations
verksamhet om svensk 
musik 

9. Daglig träning för fri
lansdansarc 

IO. Regional försöks
verksamhet med teater 

Staten.I' kulturråd 

Rese;:rvation 9 506 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

I 060000 

1888000 
I 000000 

1697000 

355 000 

3 451 000 

414000 

745 000 

211 ()()() 

10 821000 

Statens 
kulturråd 

+ 63000 

+ 113000 
-I 000000 

+ 102000 

+ 21000 

-3451000 

+ 25000 

+ 45000 

+ 89000 

+ 250000 

-3743000 

Före-
draganden 

+ 128000 

+ 56000 
- I 000000 

+ 51000 

+ 12000 

+ 103000 

- 414000 

+ 2:2 000 

- 211000 

-1253000 

Kulturrådet föreslår att varje an slagspost räknas upp med 6 % som 

kompensation för pris- och löneökningar. Detta motsvarar en ökning av 

anslaget med 38 l 000 kr. Under vissa anslagsposter redogörs för övriga 

förslag. 

3. Stöd t i 11 sceniskt verk. Statens kulturriid har i rapporten 

( 1982: 4) Dramatikerersättning lämnat förslag om stöd till dramatiker. 

översättare av dramatiska verk. koreologer och koreografer. Kulturrådet 

har bl. a. föreslagit att en fond, benämnd Sveriges scenauktorsfond, inrät

tas. En sammanfattning av rapporten bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 10.9. 

Yttrande över rapporten har avgetts av statskontoret, riksrevisionsver

kct (RRVJ. Musikaliska akademien. konstnärsniimnden. styrelsen för Sve

riges författarfonu. Tjänstemännens centralorganisation (TCO), som bifo-
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g<ll yttrande från Svenska Teaterförbundet, Landsorganisationen i Sverige 

!LOl, Konstnärliga m:h litterära yrkesutövares samarbetsniimnd (KL YSl. 

Svensk teaterunion - Svenska IT!. Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges 

Fö1fattarförbund. Föreningen Svenska tonsättare. Föreningen Svenska 

populärauktorer ( SKAPl. Amatörteaterns riksförbund och Svenska ton

siittarcs internationella musikbyrå \STIM). 

En sammanställning av remissyttrandena hör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga JO.JO. 
Kullurrådct föreslfir i sin anslagsframstiillning att anslagspostc:n avveck

las samt att medlen förs över med 200 000 kr. till anslaget Bidrag till 

kulturverksamhet inom organisationer. anslagsposten Centrala amatöror

ganisationer. med 198 000 kr. till anslaget Bidrag till regionala och lokala 

teata-. dans- och musikinstitutioner samt med 602 000 kr. till en ny an-. 

slagspost, Sveriges scenauktorsfond, under anslaget Bidrag till konstnärer. 

6. Kulturrådet föreslår att anslagsposten arrangerande: musik

föreningar förs över till ett nytt anslag benämnt Bidrag till fria musik

grupper och arrangerande musikverksamhet. 

9. Kulturrådet föreslår en höjning av anslagsposten dag I i g t r ii ni n g 

för fri Ians cl ansar e med 77 000 kr. för att möjliggöra daglig träning för 

frilansdansare ute i landet. dit förctriidcsvis i Göteborg. 

10. Regional försöksverksamhet med teater. F.n. pågår 

försöbverksamhet i Jämtlands, Hallands och Skaraborgs liin. med huvud

saklig inriktning pä harn- och ungdomsteater. Kulturddet föresltu-

250000 kr. för försöks verksamhet med teater i län som f. n. saknar fast 

teaterensemble. 

Föredragandens iiverväganden. 

Riksskådebanan behöver förstärkas och jag har diirför räknat upp an

slagsposten med 128 000 kr. 

Utvecklingen p:i teaterområdet har gjort att det nuvarande stödet till 

sceniskt verk inte längre är en lämplig hidragsform för att stödja svensk 

dramatik. Kulturrådet har i sin rapport ( 1982: 4) Dramatikerersiittning där

för föreslagit att nlimnda ".\\öd avvecklas och att medel för stöd till dramati

ker m. n. i stället tillförs en fond, över vars användning berörda upphovs

mannagrupper själva har ett avgörande inllytandc. 

Jag delar kulturn'.1dcts och remissinstanscrnas uppfattning atl stödet till 

sceniskt verk hör avvecklas och ersiittas med en annan form av statligt 

~töd, som är mer direkt inriktad på att skapa ekonomisk trygghet och 

arbetsro åt upphovsmännen. Den lösning som kulturriidet och de llesta 

remissinstanser förordar. nämligen inrättande av en sär~kild fond. finner 

jag emellertid tveksamt fdm !lera synpunkter. 

Det huvudsakliga skälet till att jag ställer niig tveksam till en fond iir rent 

principiellt. Enligt min mening bör fond bildning överviigas endast i fall diir 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 325 

medelsanvisningen har ett klart samband med ett samhälleligt nyttjande 

som inte upphovsmännen ersätts för enligt privaträttsliga regler. Biblio

teksersättningen till de litterära upphovsmännen och visningscrsättningen 

till bildkonstnärerna har båda ett sådant bakomliggande motiv. Någon klar 

ersättningsgrund av denna karaktär föreligger inte i fråga om sceniska 

verk. Jag är därför inte beredd att tillstyrka förslaget om att inrätta en 

särskild fond för upphovsmän till sådana verk. 

Som jag nyss nämnt anser jag det angeläget att göra en samlad insats i 

syfte att öka den ekonomiska och arbetsmässiga tryggheten hos denna 

konstnärsgrupp. De behov som det här är fråga om bör dock kunna 

tillgodoses inom ramen för gällandeo bestämmelser för bidrag till konst

närer. Vid min anmälan av anslaget Bidrag till konstnärer har jag föreslagit 

att de medel som innevarande budgetår anvisats för stöd till sceniskt verk i 

sin helhet omvandlas till bidrag för dramatiker, tonsättare och koreografer. 

Jag är följaktligen inte beredd att tillstyrka kulturrådets förslag om att en 

del av medlen till grundbelopp vid regionteatrarna skall användas till 

Amatörteaterns Riksförbund. 

Jag har fört över sammanlagt 625 000 kr. från anslagspostcrna Teater

och musikorganisationer m. m. och Daglig träning för frilansdansare till 

anslagsposten Till kulturrådets disposition för kulturella ändamål under 

anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. 

Jag vill erinra om att regeringen i särskild ordning har tilldelat Hallands 

länsteaterförening 225 000 kr. för försök med regional teaterverksamhet för 

barn och ungdom i Hallands län under budgetåren 1983/84 och 1984/85. Jag 

är f. n. inte beredd att tillstyrka ytterligare stöd åt regional försöksverk

samhet med teater. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa hidrag till teater-. dans- och musihcrk.rnmhct för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 9 568 000 kr. 

F 21. Stöd till fonogramverksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 743315 

7600000 

7600000 

Reservation 3 156684 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1982: 505) om statsbidrag 

för framställning och utgivning av fonogram. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 

lämnas inom ramen för detta stöd även bidrag till Rikskonserters fono

gramproduktion. Bidrag utgår vidare till Musikaliska akademien för utgiv

ning av den musikhistoriska fonogramantologin Musica Sveciae. Under 
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anslaget finns också medel till regeringens disposition för visst utrednings

arbete på fonogramområdet. Inom ramen för dessa medel har regeringen 

den 24 juni 1982 uppdragit åt arkivet för ljud och bild IALB) att dels 

komma in med förslag till utformning av en fonogramkatalog, del;; klargöra 

förutsättningarna för utgivning av en svensk nationaldiskografi. Vidare har 

efter regeringens bemyndigande den 4 november 1982 en särskild utredare 

!U 1982: 09) 1 tillkallats med uppgift att utreda frågor av betydelse för 

fonogramdistributionen. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
kulturråd resp. draganden 
Musikaliska 
akademiens 
styrelse 

I. Stöd till fonogram-
produktion 6673000 - 400000 -388000~ 

2. Stöd till utgivning 
av en musikhistorisk 
fonogramantologi 515000 + 1485000 +800000 

3. Utredning av vissa 
distributionsfrägor m. m. 412000 -412000 

7600000 +1085000 of. 

~ För stöd rill produklion och distribution av fonogram. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslags posten Stöd t i 11 fonogram p ro

d u k tio n höjs med 400000kr., motsvarande prisomräkning. Vidare före

slås en överföring av 800000kr. till anslagsposten Stöd till utgivning av en 

musikhistorisk fonogramantologi. Slutligen begär kulturrådet att av pro

duktionsstödet få disponera 500 000 kr. för utrustningsbidrag och 

230 000 kr. för administration. 

Musikaliska akademiens styrelse 

Styrelsen begär för budgetåret 1984/85 ett bidrag av 2 milj. kr. för 

projektet Musica Svcciae. en musikhistorisk fonogramanto-

1 o g i. Enligt styrelsen medgcr beloppet en utgivning av 15 produktioner 

under nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Våren 1982 beslöt riksdagen (prop. 1981/82: 128 s. 23--25. KrU 

1981/82: 30, rskr 1981/82: 360) att anvisa medel för stöd till en musikhisto

risk fonogramantologi. Stödet avsågs utgå under i första hand en period av 

1 Kulturrådet Ulf Lundin. 
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tre till fyra år och förutsattes medge en utgivning av cirka tio produktioner 

per år. Ansvaret för utgivningen av och innehållet i antologin ligger på 

Musikaliska akademien, som förutsätts samarbeta med olika skivprodu

center, bl. a. Rikskonserter. Hösten 1983 presenterades de första sju utgå· 

vorna i antologin, som marknadsförs under namnet Musica Sveciae. Tre 

av dessa utgåvor, omfattande fem LP-skivor, har Rikskonserter produ

cerat. 

Fr. o. m. innevarande budgetår har Rikskonserter att söka produktions

bidrag för sin fonogramutgivning ur de medel som statens kulturråd dispo

nerar för sådana ändamål under detta anslag. Enligt vad jag har inhämtat 

har kulturrådet beviljat Rikskonserter produktionsstöd även för skivor 

som ingår i antologin Musica Sveciae. För att underlätta en samlad bedöm

ning av vilka produktioner som bör ingå i antologin är det lämpligt att 

statsbidrag till dessa fördelas enbart av det för antologin ansvariga organet, 

dvs. Musikaliska akademien. Med anledning härav beräknar jag medelsbe

hovet för akademiens utgivning av en musikhistorisk fonogramantologi till 

J 315000kr. för nästa budgetår. Jag utgår ifrån att Musikaliska akademien 

inom denna bidragsram skall kunna ge ut minst tio antologiproduktioner. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att regering och riksdag inte uttalat sig 

om hur många produktioner som totalt bör ingå i antologin. Musikaliska 

akademien har angivit 200-250 LP-skivor som ett preliminärt mål för 

utgivningen. Vid en årlig utgivning av tio skivor skulle det således ta 

sammanlagt 20-25 år att fullborda antologin. Motsvarande skivserier i 

Danmark och Norge har betydligt mindre omfattning. 

För marknadsföringen av antologin är det väsentligt att produktionsti

den för hela serien inte blir alltför lång. Därför bör planeringen i första 

hand inriktas på en utgivning som kan vara avslutad inom en tioårsperiod. 

Med en årlig utgivning av cirka tio skivor skulle den omfatta ca 100 

LP-skivor. Musikaliska akademien bör ges i uppdrag att för regeringen 

lägga fram en utgivningsplan med denna omfattning i anslutning till an

slagsframställningen för budgetåret 1985/86. 

Jag avser att under våren 1984 återkomma till regeringen med syn

punkter på Rikskonserters fonogramutgivning i samband med att jag re

dovisar mina förslag om regionalisering av verksamheten vid Rikskon

serter och regionmusiken. 

Det utredningsarbete om fonogramdistribution m. m., för vilket medel 

har anvisats under detta anslag, är nu till största delen avslutat. Den 

särskilde utredaren har den 21 december 1983 lämnat in rapporten (Os U 

1983: 19) Fonogramdistributionen i Sverige. Beredningen av denna fråga 

har nyligen påbörjats. Som ett led i beredningsarbetet kommer förhand

lingar att föras med fonogrambranschen. Det kan även bli nödvändigt att 

pröva föreslag~a organisatoriska lösningar i praktisk verksamhet. Jag räk

nar med att behov av vissa resurser för åtgärder på distributionsområdet 

kommer att uppstå innan riksdagen hunnit ta ställning till regeringens 
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förslag i dessa frågor. Regeringen bör därför under budgetåret 1984/85 få 

disponera en samlad medelsram för stöd till produktion och distribution av 
'·· 

fonogram. Jag t\.eräknar denna ram till 6 285 000 kr. 
J 

Mina förslag in'hebär att statens kulturråd får ett något mindre belopp att 

fördela som stöd till fonogramproduktion under nästa budgetår. Kulturrå

det har begärt att få fördela en viss del av produktionsstödct som utrust

ningsbidrag. Det bör ankomma på regeringen att ta ställning till detta 

förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört om behovet att få disponera en 

samlad medelsram för stöd till produktion och distribution av 

fonogram, 

2. till Stöd till .fonograml'erkswnhet för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett rescrvationsanslag av 7 600 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 329 

Bildkonst 

F 22. Statens konstråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1748254 

1798000 

2210000 

Enligt sin instruktion ( 1965: 746, omtryckt 1976: 502. ändrad senast 

1982: 383) har statens konstråd till uppgift att genom förvärv av konstnär

liga arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndighe

ter verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens före-
konstråd dragandcn 

Personal 6,5 +I of. 

Anslag 

Förvaltningskostn;1der 1563 000 +302000 +110000 
(därav lönekostnader) (I 043 000) ( + 125000) (+ 63 000) 

Lokalkostnader 235 000 +265 000 +302000 

1798000 +567000 +412000 

Statens konstråd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 177 000 kr. 

2. En besparing enligt huvudförslaget innebär enligt konstrådet att rå

dets informationsskrift måste dras in eller att tillväxten av bildarkivet 

radikalt måste begränsas. 

3. Rådet begär medel för en ny tjänst för informationsfrågor 

(+ 125000kr.l. 

4. För ökad informationsverksamhet begärs 120000kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 70000 kr., vilket motsva

rar huvudförslaget. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 210 000 kr. Jag kommer senare att föreslå att medlen till konstförvärv 

ökar kraftigt. Med hänsyn till den ökade arbetsbelastning detta innebär för 

konstrådet har jag beräknat dels ett begränsat huvudförslag. dels en för

stärkning av förvaltningskostnaderna med 25 000 kr. 
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Vid min beräkning av lokalkostnadsposten har jag tagit här.syn till att 

statens konstråd under år 1984 flyttar in i nya lokaler i kvarteret Ostindie

fararen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstråd för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 2 210 000 kr. 

F 23. Förvärv av konst för statens byggnader m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

15 889171 
16 716000 
26000000 

Reservation 431776 

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konst

råd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till 
olika byggnader, dels stafflikonst, skulptur, grafik, konsthantverk m. m. 

Till dessa ändamål har för budgetåret 1983/84 anvisats 13 760 000 kr. Ut

över beställningar som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet inne

varande budgetår beställa konst intill ett belopp av högst 6,8 milj. kr. för 

betalning under följande budgetår. Under budgetåret 1983/84 disponerar 

konstrådet 515 000 kr. under detta anslag fö1' beställningar hos Föreningen 

Handarbetets vänner. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 2 956 000 kr. för 

konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorgani

sationcrnas samlingslokaler. För budgetåret 1983/84 har bidrag utgått med 

1 040 000 kr. till Folkparkernas centralorganisation och med I 916 000 kr. 

till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitte att förddas mellan 

allmänna samlingslokaler anslutna till Folkets husföreningarnas riksorga

nisation, Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. 

Statens konstråd 

Konstrådets anslagsframställning avser endast de medel som konstrådet 

disponerar. 

I. Konstrådet föreslår att principbeslut fattas om att i fortsättningen 

minst en procent av de medel, som anvisas för byggnadsändamål inom 

statligt byggande, skall avsättas för konstnärliga satsningar och att ansla

gen för det statliga byggandet anpassas härefter. 

2. För avslutande av pågående utsmyckningsprojekt bör 15 milj. kr. 

anvisas. 

3. För konstnärlig utsmyckning i befintliga statliga byggnader begär 

konstrådet I 0 milj. kr. 
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4. Utöver de beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör 

konstrådet få beställa konst till ett belopp av högst 8.5 milj. kr. för betal

ning under följande budgetår. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 3 003 000 kr. Därav utgör 

I 003 000 kr. kompensation för prisutvecklingen och 2 milj. kr. gäller re

formmedel inkl. ökat stöd till konsthantverk. Av ökningen avser 

2 828 000 kr. inköp för statens byggnader och 175 000 kr. konst som ställs 

till de samlingslokalhållande organisationernas disposition. 

Föredragandens överväganden 

Staten har en lång tradition när det gäller konstnärlig utsmyckning av 

lokaler för statlig verksamhet. Härigenom berikas den offentliga miljön 

och de statliga arbetsplatserna. Det är av stort värde att människor kom

mer i kontakt med god konst i sin vardagsmiljö. De offentliga konstinköpen 

bidrar också verksamt till att skapa arbetstillfällen för bild- och formkonst

närer. Jag föreslår därför att denna anslags post ökas med 9 190 000 kr. till 

totalt 22950000kr. för budgetåret 1984/85. Vid min beräkning av anslags

posten har jag utgått från att den konstnärliga utsmyckningen av lokaler för 

de affärsdrivande verken - liksom hittills - delvis skall bekostas av 

verken själva. 

Beloppet, som innebär en mycket kraftig ökning av de statliga resur

serna för konstnärlig utsmyckning och gestaltning. har möjliggjorts genom 

omprioriteringar inom kulturområdet. Det innebär att insatserna för ut

smyckning av nya statliga byggnader under budgetåret 1984/85 kommer att 

uppgå till en procent av de totala statliga byggnadsinvesteringar.na. Det är 

emellertid inte särskilt lämpligt att knyta ambitionsnivån som andel av det 

statliga byggandet. Medelsberäkningen i övrigt utgår vidare från att konst

rådet även i fortsättningen skall kunna medverka vid konstnärlig utsmyck

ning av redan befintliga statliga byggnader och lokaler för statlig verksam

het. 

Det bör liksom hittills ankomma på statens konstråd att besluta om 

medlens fördelning. 

Konstrådet bör enligt samma principer som gäller för innevarande bud

getår medges att utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets ram 

beställa konst till ett belopp av högst 6,8 milj. kr. för betalning under 

följande budgetår. 

Föreningen Handarbetets vänner bör tillförsäkras stöd genom att ett 

visst belopp av de medel för konstinköp som statens konstråd disponerar 

används för beställningar hos Handarbetets vänner. 
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Bidraget för konstförvärv till samlingslokaler och folkparkt:r beräknar 

jag till 3 050 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag har anfört angående beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare år än budgetåret 1984/85, 

2. till Fön-än· a1· konstf<>r statens byggnader m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 26000000kr. 

F 24. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 073000 

I 105 000 

1138000 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja 

utvecklingen av målar-. bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till 

den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som 

hör till akademins verksamhetsområde. 

Akademien för de fria ko11stema 

Akademin begär en ökning av anslaget med totalt l 19000kr.. varav 

70000kr. avser ökade lönekostnader och 20000kr. ökade kostnader i 

samband med tjänstebrevsrättcns upphörande. 

State11s ku/fl/rråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 66 000 kr., vilket utgör 

kompensation för pris- och löneökningai'. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med l 138 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Akdemien för de fria ko11stema för budgetåret 

1984/85 anvisa ett anslag av I 138000kr. 
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F 25. Vissa bidrag till bildkonst 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6645000 

6939000 

7 423000 

Reservation 

Från anslaget utgår verksamhetsbidrag till vissa organisationer med 

uppgifter inom konstbildning och konstförmedling samt formgivning. 

1. Konstfrämjandet 
2. Sveriges konstföre

ningars riksförbund 
3. Grafiska sällskapet 
4. Föreningen för nu

tida svenskt silver 
5. Föreningen Svensk form 
6. Föreningen Handarbetets 

vänner 
7. Konsthanlverkskooperativ 
8. Eskilstuna kommun för 

svenskt barnbildarkiv 
9. Skulptörförbundet 

10. Design och konsthant
verkscenter 

Statl.'ns kulturråd 

1983/84 

4295000 

927000 
224000 

30000 
870000 

103 000 
415000 

75000 

6939000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
kulturråd 

+ 257000 

+ 244000 
+ 163000 

+ 20000 
+ 52000 

+ 6000 
+ 500000 

+ 185000 
+ 30000 

+2000000 

+3457000 

Före
draganden 

+280000 

+153000 
+ 7000 

of. 
+ 26000 

+ 3000 
+ 10000 

+ 5000 

+484000 

Kulturrådet föreslår att varje anslags post räknas upp med 6 % som 

kompensation för pris- och löneökningar. Detta motsvarar en ökning av 

anslaget med totalt 416 000 kr. U ndcr vissa an slagposter redogörs för övri

ga förslag. 

2. Kulturrådet föreslår att bidraget till Sveriges konst för c ni n g

a r s rik s förbund ökar med 150000 kr. för en tjänst som konstpedagog 

och med 38 000 kr. för ökade hyreskostnader. 

3. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Grafiska s ä Ilska

p e t med 150 000 kr. för en intendenttjänst. 

4. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Föreningen för 

nutida svenskt silver med 18000kr. förökad verksamhet. 

7. Kulturrådet föreslår ett ökat verksamhets stöd till konst han t

v er k skooperativ med 475000kr. 

8. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Eskilstuna kommun för 

svenskt harnbildarkiv med 180000kr. förtjänster. 

9. Kulturrådet föreslår ett nytt bidrag om 30000kr. till Skulptörför

bundet. 
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10. Kulturrådet föreslår att Föreningen Svensk form tilldelas 2 milj. kr. 

för att inrätta ett Design- och konsthantverkscenter i Stock

holm. 

Föredragandens överväganden 

Vid min beräkning av bidraget till Konstfrämjandet har jag tagit upp 

medel för att Konstfrämjandet skall kunna öka sina insatse:r inom det 

bildpedagogiska området. Jag har vidare under bidraget till Sveriges konst

föreningars riksförbund beräknat medel för att möjliggöra en ökad konst

pedagogisk verksamhet. 

Jag anser att god svensk formgivning är en viktig kultur- och industripo

litisk fråga. Jag har eJfarit att det pågår överläggningar om att inrätta ett 

Designcenter i Stockholm. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till bildkonsr för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 7 423 000 kr. 
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Arkiv 

F 26. Riksarkivet och tandsarkiven 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

49450387 1 

57305000 

63 187000 
1 Anslagen Riksarkivet och Landsarkiven. 

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och chefs

myndighet för landsarkiven. De sju tandsarkiven i Uppsala. Vadstena, 

Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund är regionala arkivmyn

digheter. I arkivmyndigheternas uppgifter ingår att vara arkivdepåer och 

att understödja forskning. 

lnom Stockholm fullgörs landsarkivfunktionen av Stockholms stadsar

kiv och inom Malmö av Malmö stadsarkiv. 

För riksarkivet gäller förordningen (1977: 553) med instruktion för riks

arkivet (ändrad senast 1983: 415) och för landsarkiven förordningen 

(1965: 743) med instruktion för landsarkiven. 

Personal 

Anslag 

Utg(fter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Riksarkivets nämnd för 

i:nskilda arkiv 
Vissa transportkostnader m. m. 
Stockholms stadsarkiv 
Särskilda projektinsatser 
Svensk arkivinformation 

i Ramsele m. m. 

Inkomster 
Publikations-. reproduktions

och konsultverksamheten 

Nettoutgift 

Riksarkivet 

1983/84 

184,5 

28288000 
(25 125000) 
26104000 

796000 
110000 

2416000 

57714000 

409000 

57 305000 

Beräknad ändring 1984/85 

Riksarkivet 

of. 

+2 124000 
(of.) 

+ 1450000 

+ 92000 
+ 9000 

+3675000 

+I 257 000 

+2418000 

Före
draganden 

of. 

+4576000 
( + 3 543 000) 

of. 

+ 36000 
+ 6000 

of. 
+ 605000 

+ 700000 

+5923000 

+ 41000 

+5882000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 359 000 kr. 

2. De besparingar som har redovisats enligt huvudförslaget innebär 

huvudsakiigen en minskning av lönekostnaderna. Reduceringen måste gö

ras genom ytterligare vakantsättning av tjänster (- 555 000 kr.). 
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Riksarkivet begär. med hänsyn till arkivmyndigheternas möjligheter att 

fullgöra sina uppgifter, att riksarkivet och tandsarkiven undantas från 

besparing enligt huvudförslaget. 

Huvudförslaget har under fyra år tillämpats på arkivstaten. Resultatet 

har blivit en fortgående uttunning av redan begränsade resurser. Omdispo

neringar har hittills skett kontinuerligt till det högprioriterade myndighets

serviceområdet. I sin långtidsbedömning anger riksarkivet att en fortsatt 

tillämpning av huvudförslaget under den kommande femårsperioden kom

mer att leda till generellt stopp för leveranser till arkivmyndigheterna, 

omfattande stängning av forskarcxpeditioner och forskarsalar samt per

sonalavskedanden. Vidare kommer vården av arkivbestånden. utbildning 

av arkivpersonal vid myndigheter samt fältarbetet att eftersättas. tillsyns

verksamheten att inskränkas och rådgivning till kommuner m. Il. att upp

höra. 

Någon fortsatt utgivning av de svenska medeltidsbreven kommer inte att 

kunm1 ske. 

Sammanfattningsvis konstaterar riksarkivet att arkivmyndigheterna vid 

ett genomförande av huvudförslaget successivt försätts i ett läge där de 

inte längre kan fullgöra sina författningsenliga uppgifter. 

3. Riksarkivet har inlett ett samarbete med bostadsstyrelsen som inne

bär att bostadsstyrclsen övertar huvudmannaskapet för telefonkommuni

kation och lokalvård vid riksarkivet. För dessa ändamål föreslår riksarki

vet att 600000 kr. förs över från riksarkivet till bostadsstyrelsen. 

4. Riksarkivet föreslår att engångsanvisningarna om 85 000 kt". för inred

ning och utrustning samt 300 000 kr. för anskaffning av brukskopior av 

mikrofilmade kyrkoskrivningshandlingar förnyas. För det senare ändamå

let föreslår riksarkivet att ytterligare 600000kr. anslås. 

Föredragandens överväganden 

I 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 60-66) redo

gjorde jag utförligt för situationen på arkivområdet och för de behov av 

åtgärder som jag ansåg att denna situation föranleder. Mot bakgrund av 

dessa överväganden har jag för budgetåret 1984/85 räknat med ett begrän

sat huvudförslag på riksarkivet och tandsarkiven. Jag har samtidigt beräk

nat ett engångsbelopp om 605 000 kr. att användas för särskilda projektin

satser för myndighetsservice med anledning av de behov som jag utveck

lade närmare i 1983 års budgetproposition. 

Riksarkivet har. på uppdrag av regeringen. i en särskild skrivdse redovi

sat möjligheterna till riktade arkivinsatser gentemot ett antal myndigheter 

inom statsförvaltningen. 

De myndigheter som kommer att beröras av de särskilda projektinsat

serna bör själva bidra till kostnaderna för projekten. Under berörda myn

digheters anslag bör därför särskilda cngångsbdopp avsättas för detta 

ändamål. Jag har i denna fråga samrått med berörda statsråd. 
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Riksarkivet har i sin långtidsbedömning angivit vilka konsekvenser en 

fortsatt tillämpning av huvudförslaget skulle föra med sig på arkivområdet. 

Jag anser det vara väsentligt att det inom ramen för de resurser som 

kommer att vara tillgängliga för annat än myndighetsservice en balans 

upprätthålls mellan de olika verksamhetsgrenarna vid arkivmyndigheter

nas fullgörande av sina uppgifter. 

Jag har för inredning och utrustning m. m. hos arkivmyndigheterna 

beräknat en engångsanvisning om 60000 kr. under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål. 

Jag har vidare efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartemen

tet beräknat en ökning av medelsbehovet med 3 150 000 kr. avseende vissa 

kostnader för arbetsledning m. m. som riksarkivet och landsarkiven har för 

anställda med lönebidrag. 

Svensk arkil'information i Ramsele m. m. 

Jag vill framhålla att det ankommer på regeringen att besluta i de frågor 

som jag behandlar i det följande, men att dessa är av sådant intresse att 

regeringen bör informera riksdagen om sitt ställningstagande. 

Sedan årskiftet 1977178 finns i Ramsele i Sollefteå kommun en registre

ringsbas som för landsarkivets i Härnösand räkning upprättar register över 

skilda typer av handlingar ur bl. a. länsstyrelse- och kyrkoarkiv. Basen 

tillkom av arbetsmarknadsskäl och som ett samarbetsprojekt mellan land

sarkivet. länsarbetsnämnden i Västernorrlands län och Sollefteå kommun. 

Landsarkivet tillför basen arbetsuppgifter samt svarar för administrationen 

medan länsarbetsnämnden står för drifts- och lönekostnader och kom

~unen för lokaler samt inventarier. Basen bedrivs som en beredskapsar

betsplats och har f. n. en fast anställd föreståndare och fyra lönebidragsan

ställda. Den övriga personalen utgörs av ett 20-tal beredskapsarbetare. 

Projektet Svensk arkivinformation i Ramsele (SY ARJ har vuxit fram ur 

ett utvecklingsarbete vid demografiska databasen vid universitetet i Umeå 

och ur det arbete som länsstyrelsen i Västernorrlands län genomfört för att 

utveckla verksamheten i Ramsele till att bilda ett rikstäckande genealo

giskt centrum. SY AR har till uppgift att tillhandahålla registerförsedda 

kopior av arkivmaterial på mikrofilmkort, maskinläsbara och andra medier 

för forskning. utbildning och informations verksamhet. Projektet har sedan 

september 1982 bedrivits som en försöksverksamhet med universitetet i 

Umeå som huvudman. En mindre ledningsenhet är förlagd till Härnösand 

medan produktionen sker i Ramsele. SY AR leds av en styrelse med 

representanter från universitetet. riksarkivet. landsarkivet i Härnösand. 

statens kulturråd, länsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Västernorrlands 

län. Sollefteå kommun och SY AR:s lcdningsenhct. Sollefteå kommun 

tillhandahåller lokaler och verksamheten finansieras med beredskapsme

del. Länsstyrelsen har finansierat vissa investeringar i arkivmateriel m. m. 

med regionalpolitiska projektmedel. Genom försäljning av mikrofilmkort 
22 RiksdaRen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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ger verksamheten intäkter. vilka för perioden september 1982-juni 1983 

uppgick till drygt 300000 kr. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har vid flera tillfällen begärt att få 
registreringsbasen permanentad. Frågan har också behandlats i riksdagen 

med anledning av ett antal motioner. vilka också aktualisera1 eri perma

nentning av SY AR. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft i 

uppdrag att finna en organisatorisk och finansiell lösning för en perman

entning av bl. a. verksamheterna i Ramsele. Av ett antal alternativa lös

ningar har arbetsgruppen därvid funnit att en anknytning till riksarkivet är 

lämpligast. 

Verksamheten vid registrcringsbasen samt vid SVAR-projektet i Ram

sele bidrar till att tillgängliggöra arkivmaterial för forskning och undervis

ning. underlätta arkivens och bibliotekens service samt medverka till att 

säkerställa förstörelsehotat arkivmaterial av vitalt intresse. Jag finner det 

därför angeläget att de båda verksamheterna permanentas fr. o. m. den I 

juli 1984 och att de ges en samordnad organisation under 1iksarkivets 

förvaltningsansvar. 

Den nya organiscitionen kan dock inte bli av samma omfattning som de 

båda verksamheternas samlade resurser i dag. Jag har för den permanenta 

verksamheten i Ramsele under förevarande anslag beräknat ett belopp av 

700000 kr. Jag räknar med att de inkomster som kan uppstå hl. a. genom 

försäljning av mikrokort skall användas för konvertering av mikrofilmade 

arkivhandlingar som utgör verksamhetens basmaterial samt för andra åt

gärder som bidrar till att öka prodtiktionsvolymen. För anskaffning av 

brukskopior av mikrolilmade kyrkoskrivningshandlingar har jag beräknat 

en engångsanvisning om 400 OOOkr. Medlen har beräknats under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet räknar jag 

med att de personer som i dag innehar arvodestjänster med lönebidrag från 

arbetsmarknadsverket och som är statiom:rade i Rcimsele och administra

tivt lyder under landsarkivet i Härnösand fr. o. m. den 1 juli 1984 knyts till 

riksarkivet. men fortfarande stationeras i Ramsele. Jag har vidare inhämtat 

att arbetsmarknadsstyrelsen kan. om styrelsen finner det lämpligt. avdela 

ytterligare platser med lönebidrag för den nya organisationen i Ramsele. 

Jag förutsätter att vt:rksamheten även i fortsättningen bedrivs i samver

kan med regionala och lokala myndigheter och intressenter o~h att detta 

bidrar till att verksamheten ges en omfattning som ·är syssclsättningspoli

tiskt motiverad och dimensionerad med hänsyn till verkscimhctcns bety

delse för forskningen. 

Mot bakgrund av att de principer för permanentning som jag här har 

angivit innebär relativt omfattande organisatoriska förändringar i förhål

lande till hittillsvarande verksamhet har jag för avsikt att föreslå regeringen 

att ge riksarkivet i uppdrag att komma in med förslag om hur den framtida 

verksamheten bör utformas. Förslaget skall utarbetas i samarbete med.den 
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nuvarande styrelsen för SVAR. Jag avser att återkomma till regeringen 

med förslag till bestämmelser om verksamheten i Ramsele. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksarkivet och tandsarkiven för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 63 187 000 kr. 

F 27. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10686707 

10631 000 

13056000 

I myndight:ten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. ortnamnsarkivct i 

Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt-, ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Göteborg, dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 

Umeå samt svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift att samla in, 

bevara och publicera material om svenska. samiska och finska dialekter 

och folkminnen samt ortnamn i riket, ombesörja statliga ortnamnsunder

sökningar, handlägga ärenden om fastställande av ortnamn m. m. samt 

insamla och sammanställa material om svensk vis- och folkmusik. 

För myndigheten gäller förordningen 0977: 556) med instruktion för 

dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (ändrad 1981: 505). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
<därav lönekostnader) 

Lt;kalkost nader 
Engångsanvisning 

Anslag enligt stats
budgeten 

48 

7 565 700 
(7 128 000) 
2699 300 

316000 

10581000 

10631000 

DOVA 

+4 

+I 348000 
c+ 802000) 
+I 006000 
+ 144000 

+2498000 

+2 448 000 

Dialekt- och ortnamn.rnrkiven samt svenskt 1•i.rnrkil' (DOVA! 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 510000kr. 

Före
draganden 

of. 

+1716000 
( + 1650000) 
+ 709000 
+ 50000 

+2475000 

+2 425 000 

2. Huvudförslaget innebär att vissa fasta tjänster måste hållas vakanta 

och att arkivens möjligheter att anställa tillfälliga vetenskapliga medarbeta-
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re begränsas. Konsekvenserna härav blir bl.a. lägre publiceringstak! och 

sämre service åt forskare och allmänhet. DOVA prioriterar högst att 

myndigheten undantas från besparingar. Om huvudförslaget genomförs 

fullt ut under femårsperioden innebär det till en början att arkiven helt 

måste upphöra med att anlita tillfälliga medarbetare. vilket drabbar arki

vens publiceringsarbete mycket hårt. Även det viktiga insamlingsarbetet 

måste inskränkas. Under senare delen av perioden måste hela eller delar 

av tjänster hållas vakanta. 

3. Bristen på kansliresurser är ett mycket allvarligt problem för samtliga 

arkiv. DOVA begär därför två halvtidstjänster som förste arkivassistent 

vid arkiven i Gö!eborg och Umeå. 

4. Arbetet med att lägga upp ett nytt fastighetsregister beriiknas pågå 

under en följd av år. Den engångsanvisning om 316000 kr. som DOVA 

tilldelats för budgetåret 1983/84 för namngranskning i samband med fas

tighetsbetcckningsrcformen föreslås förnyad och utökad med 144 000 kr. 

5. Ett belopp om IOOOOOkr. begärs för arbete med personnamnssam

lingcn vid arkivet i Umeå bl.a. på grund av att delar av Vetcnskapssamhäl

lets i Uppsala personnamnssamlingar överförts till Umeå. 

6. Lönemcdlen för en tjänst som arkivarie vid svenskt visarkiv med 

inriktning på jazzforskning föreslås överförda från anslaget Statliga arkiv: 

Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. (+ 120000kr.). 

7. Sveriges medeltida personnamn 

Sedan år 1947 har en personnamnskommitte inom Kungliga Vitterhets-, 

Historie- och Antikvitets Akademien i Uppsala arbetat på en mdbok över 

Sveriges medeltida personnamn. 

Materialet till ordboken har samlats in med hjälp av anslag från Huma

nistiska fonden, statens humanistiska forskningsråd och humanistisk-sam

hällsvetenskapliga forskningsrådet <HSFR). Anslaget förvaltas av riksanti

kvarieämbetet. 

l en år 1978 genomförd personnamnsarkivutredning behandlades även 

projektet Sveriges medeltida personnamn (SMP). Utredningen föreslog att 

utgivningen av SMP skulle fullföljas antingen genom fortsatt stöd från 

HSFR eller genom till DOVA särskilt anvisade medel för detta ändamål. 

En särskild granskningskommitte borde även framdeles svara för utgåvans 

vetenskapliga kvalitet. 

DOVA ansåg i sitt yttrande att en samlad lösning av personnamnsforsk

ningen borde komma till stånd inom DOVA-organisationen. Pii sikt borde 

därför SMP anslutas till DOVA. lämpligen som en avdelning eller ett 

projek! inom ortnamnsarkivet i Uppsala. 

Överläggningar har därefter förts mellan Vitterhetsakadcmicn. riksanti

kvarieämbetet. HSFR och DOVA om SMP:s framtida ställning. Samtliga 

parter är eniga om.att SMP bör föras över till DOVA den I juli 1984. 

DOVA föreslår i samråd med HSFR att SMP ansluts till DOVA som ett 

särskilt projekt knutet till ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU). Ansvaret för 
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ekonomiska och administrativa frågor rörande projektet föreslås åvila 

chefen för OAU. En rådgivande expertnämnd, knuten till DOVA. föreslås 

överta ansvaret för den vetenskapliga granskningen från personnamns

kommitten. Nämnden bör tillsättas av DOVA. Två ledamöter i nämnden 

bör utses av Vitterhetsakademien. 

DOVA föreslår att 425 000 kr. förs över från anslaget Humanistisk-sam

hällsvetenskapliga forskningsrådet till anslaget Dialekt- och ortnamnsarki

ven samt svenskt visarkiv. DOVA föreslår vidare att 71 000 kr. förs över 

från anslaget Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. DOVA begär 

också 14000kr. för tillkommande kostnader för lokalvård. 

8. Ordbok över Sveriges dialekter 

På initiativ av Kungl. Gustav Adolfs Akademien påbörjades år 1954 

arbetet med att skapa en ordbok över Sveriges dialekter <OSD). Verksam
heten har till allra största delen bekostats av anslag från staten, f. n. genom 

HSFR. 

HSFR:s uppgift är att initiera och finansiera mera kortsiktiga forsknings
projekt. Forskningsrådet tillsatte därför år 1978 en arbetsgrupp som fick i 

uppgift att bl. a. överväga frågan om OSD: s finansiering. År 1979 hem

ställde Gustav Adolfs Akademien att redaktionen för OSD så snart som 

möjligt skulle inordnas under DOVA-nämnden. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 föreslog HSFR äSt en 

utredning borde göras med sikte på att överföra kostnaderna för OSD till 

annan myndighet. 

Mot bakgrund av detta förslag har inom utbildningsdepartementet utar

betats en promemoria om OSD: s framtida verksamhet Ordbok över Sveri

ges dialekter (OSD); ambitionsnivå. organisation och finansiering. 

Sammanfattningsvis innebär utredningsförslaget att Ordboksprojektet 

förs över från HSFR till DOVA som ett självständigt projekt under DO

VA-nämnden. En rådgivande expertnämnd bör knytas till ordboksprojek

tet. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMAJ bör, liksom f. n., 

svara för vissa administrativa frågor. Projektet bör leda till att en ordbok 

över Sveriges dialekter ges ut. Ordboken bör omfatta högst 6000 sidor. 

Utgivningen bör påbörjas budgetåret 1985/86. Medel för verksamheten bör 

föras över från HSFR till DOVA. Promemorian har remissbehandlats. 

Remissinstanserna är positiva till förslagen. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 292 000 kr. Min 

beräkning av huvudförslaget innebär att anslaget minskar med 126000kr. 

Besparingen har fördelats mellan förevarande anslag och anslaget Statliga 

arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel rn. m. Besparingen bör 

tas ut i huvudsak på det sätt som myndigheten angivit. 

Jag föreslår att lönemedel för en tjänst som arkivarie vid svenskt visar-
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kiv beräknas under förevarande anslag i stället för under anslaget Statliga 

arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet och statsrådet I. 

Carlsson föreslår jag alt medel för projektet Sveriges medeltida person

namn (SMP), som f. n. stöds av humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk

ningsrådet (HSFR), beräknas under förevarande anslag. För detta ändamål 

beräknar jag under förevarande anslag 4.'i l 000 kr., samt under anslaget 

Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. 122 000 kr. 
Dessutom beräknar jag ett belopp av 71 OOOkr. under förevarande anslag 

för ökade lokalkostnader. Överföringen bör leda till att utgivningen av 

Ordbok över Sveriges medeltida personnamn fullföljs. SMP bör inordnas i 

dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv !DOVA) som ett själv

ständigt projekt. 

Jag föreslår vidare efter samråd med statsrådet I. Carlsson atl medel för 
projektet Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). som f. n. stöds av HSFR, 

beräknas under förevarande anslag. För detta ändamål beräknar jag under 
förevarande anslag 710000kr. samt under anslaget Statliga arkiv: Vissa 
kostnader för samlingar och materiel m. m. 140000kr. 

Jag förutsätter att ordboksarbetet bedrivs i huvudsak i enlighet med de 
förslag som förs fram i en inom utbildningsdepartementet utarbetad pro
memoria. Ordboksprojektet bör således innebära att en ordbok över Sveri

ges dialekter ges ut. Utgivningen bör påbörjas snarast. Ordboken bör 

utgöra ett självständigt projekt inom DOVA. 

Jag förutsätter vidare att de kostnader, som kan komma att uppstå till 

följd av det ändrade ansvaret för här berörda projekt, skall täckas inom 

ramen för de medel som jag har beräknat. Det ankommer på regeringen att 

meddela erforderliga bestämmelser och träffa erforderliga avtal. 

Betänkandet (SOU 1982: 45) Ortnamns värde och vård har remissbe
handlats. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer j2g att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ort11am11sarki1·et samt sl'e11skt visarkil' för bud

getåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 13 056000 kr. 

F 28. Svenskt biografiskt lexikon 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1692442 

1779000 

1913000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon. 

För myndigheten gäller förordningen ( 1977: 557) med instruktion för 

svenskt biografiskt lexikon. 
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Personal 

Anslag 

Utgijier 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Publikationer 

Nettoutgift 

!frenskt biografiskt lexikon 

1983/84 

8 

1862000 
(I 527000) 

141000 

2003000 

224000 

1779000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 176000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Svenskt biogra- Före-
fiskt lexikon draganden 

of. of. 

+153000 + 91000 
(+106000) . (+ 75 000) 
+ 23 000 + 14000 

+176000 +105000 

- 29000 - 29000 

+205000 +134000 

2. En besparing enligt huvudförslaget innebär överförande till redak

tionen av vissa utlagda forskningsuppgifter och en minskning av registre

ringsarbetet. vilket drabbar utgivningstakten. Utgivningen sker med 2 1/2 

häften per år. Ett genomförande av huvudförslaget under en femårsperiod 

drabbar utgivningstakten och innebär på sikt en fördyring. 

3. En höjning av författararvodet föreslås för att ersättningen skall 

motsvara de nuvarande minimirekommendationerna från Sveriges förfat

tarförbund ( + 40000 kr.). 

4. Inkomsterna av försäljning av publikationerna beräknas sjunka med 

29000kr. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 38000kr. Min 

beräkning innebär att anslaget minskar med 19000kr. Besparingen bör tas 

ut i huvudsak på det sätt som myndigheten angivit. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av I 913 000 kr. 
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F 29. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel 
m.m. 

1982/83 Utgift 

l 983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2894651 

3050000 

2741000 

Reservation 1493018 

Från anslaget betalas kostnader för följande arkiv och ändamål. 

Riksarkivet och landsarkiven i samband med datamediekontroll m. m. 

för undersökning och kontroll av tekniska medier (ADB-band. ljud- och 

videoband, mikrofilm m. m.J och för anskaffning av teknisk utrustning. 

Riksarkivet för inköp av arkivalier och böcker samt publicering av 

källskrifter. Landsarkiven för konservering av arkivalier, bokbindning 

samt reproduktion av arkivhandlingar. 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOV Al för arvo

den för tillfälliga vetenskapliga medarbetare, kostnader för forskningsar

bete rörande den svenskajazzens historia, inlösen av samlingar, resor och 

expenser. 

Arkivet för ljud och bild !ALBJ för verksamhet med förvärv av äldre 

ljud- och bildmaterial samt andra ljud- och bildupptagningar som ALB 

införlivar i sina samlingar samt för materielunderhåll och ersättningsan

skaffning av viss apparatur. 

1983/84 Beräknad ändring 1984i85 

Myndig- Före-
heten draganden 

Riksarkivet 
Datamediekontroll m. m. 807000 + 107000 + 44000 

Dialekt- och ortnamns-
arkiven samt svenskt 
visarkiv 1705 000 +176000 + 185000 

Engångsanvisning 125000 -125000 
Arkivet för ljud och 

bild 413 000 -122000 -413000 

3050000 +161000 -309000 

Riksarkivet 

Pris- och löneomräkning m. m. 107000 kr. 

Dialekt- och ortnamnsarkiren samt srenskt l'isarkiv 

I. Pris- och löneomräkning 176 000. 

2. Huvudförslaget kommer att medföra en begränsning i arkivens möj

ligheter att utnyttja tillfälliga vetenskapliga medarbetare samt minska möj

ligheterna till inspelningar i fält. 

3. Lönemedlen för en tjänst som arkivarie vid Svenskt visarkiv med 

inriktning på jazzforskning föreslås överförda till anslaget Dialekt- och 

ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (- 120000 kr.). 
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4. Medel bör tillföras anslaget från Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) för övertagande av Sveriges medeltida person

namn (SMP) (+ l 15000kr.). 

5. DOVA föreslår att den engångsanvisning om 50 000 kr. för anskaffan

de av inredning och utrustning m. m. som DOVA tilldelats under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål minskas till 40000kr. 

6. DOVA föreslår att en ny engångsanvisning på 20 000 kr. beräknas för 

skyddskopiering av fonogram m. m. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget har tillämpats på anslagsposten Riksarkivet. 

Vid beräkning av anslagsposten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv (DOVA) har ett begränsat huvudförslag tillämpats. Be

sparingen har fördelats mellan förevarande anslag och förvaltningsansla

get. Besparingen bör tas ut i huvudsak på det sätt som myndigheten 

angivit. 

För anskaffande av inredning och utrustning till DOVA samt för skydds

och säkerhetskopiering av fonogram har jag under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål beräknat en engångsanvisning om 50 000 kr. 

Jag har tidigare under anslaget Dialekt- och onnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv beräknat medel för en tjänst som arkivarie vid svenskt 

visarkiv vilket föranleder en motsvarande minskning under förevarande 

anslag. 

Som jag tidigare anmält under anslaget Dialekt- och ortnamnsarkiven 

samt svenskt visarkiv bör 122 000 kr. beräknas under detta anslag i sam

band med den föreslagna överföringen av ansvaret för projektet Sveriges 

medeltida personnamn till DOVA-myndigheten samt 140 000 kr. i samband 

med överföringen av projektet Ordbok över Sveriges dialekter. 

Medelsberäkningen för arkivet för ljud och bild i vad avser dess verk

samhet med förvärv av äldre ljud- och bildmaterial m. m. redovisas under 

ett särskilt anslag under Massmedier m. m. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och material 

m. m. för budgetåret 1984/85 ,anvisa ett reservationsanslag av 

2 741000 kr. 
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F 30. Bidrag till vissa arkiv 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4 117000 

2056000 

2 141 000 

Ur anslaget utgår bidrag till Emigrantregistret i Karlstad. Stiftelsen 

Emigrantinstitutet, Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv, Genealogiska för

eningen. Föreningen Värmlandsarkiv , Folkrörelsernas arkivförbund och 

Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Sverigefinnar och Finlandssvens

kar i Sverige). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Institu- Före-
tinnen draganden 

I. Emigrantregistret i 
Karlstad 78000 +194000 + 2000 

2. Stiftelsen Emigrant-
institutet 321 000 + 134000 +10000 

3. Stiftelsen Arbetar-
rörelsens arkiv 1460000 +430000 +44000 

4. Genealogiska föreningen 28000 + 4000 + :!000 
5. Föreningen Värmlands-

arkiv 58000 + 4000 + 2000 
6. Folkrörelsernas arkiv-

förbund 59000 + 6000 + 2000 
7. Ruotsinsuomalaisten 

Arkisto (Arkiv för 
Sverigefinnar och Fin-
landssvenskar i Sverige) 52000 + 88000 +23000 

2056000 +860000 +85000 

I. Emigrantregistret i Karlstad anhåller att bidraget höjs med 

194 000 kr. till 270000 kr. för att det bl. a. skall bli möjligt att anställa en 

föreståndare på heltid. Riksarkivet förordar oförändrat statsbidrag med 

tillägg för den beräknade pris- och löneökningen. 

2. Stiftelsen Emigrantinstitutet i Växjö begär en höjning av 

bidraget med 134 000 kr. till 446 000 kr. för ökade löne- och driftkostnader. 

Riksarkivet tillstyrker oförändrat statsbidrag förutom kompensation för 

pris- och löneökningar. 

3. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv begär att bidraget höjs 

med 430 000 kr. till I 890 000 kr. för ökade hyres- och lönekostnader samt 

en uppräkning av mediainköpsanslagct. Riksarkivet tillstyrker oförändrat 

statsbidrag förutom kompensation för pris- och löneökningar. 

4. Genealogi ska föreningen anhåller att bidraget höjs med 4000 

kr. till 32 000 kr. för att täcka ökade hyreskostnader. Riksarkivet tillstyrker 

att statsbidraget ökas med ett belopp som motsvarar höjningen av hyres

kostnaden för budgetåret 1984/85. 
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5. Föreningen Värmlandsarkiv begär att bidraget höjs med 

4 000 kr. till 62 000 kr. för pris- och löneökningar. Riksarkivet tillstyrker 

oförändrat statsbidrag förutom kompensation för beräknad pris- och löne

ökning. 

6. Folkrörelsernas arkivförbund anhåller om att bidraget höjs 

med 6000kr. till 65000kr. för kostnadsökningar. Riksarkivet tillstyrker 

oförändrat statsbidrag förutom kompensation för pris- och löneökningar. 

7. Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Sverigefinnar och 

Finlandssvenskar i Sverige) anhåller att bidraget höjs med 88000kr. till 

139500kr. bl.a. för att kunna anställa en föreståndare på heltid. Arkivet 

anger att finska staten normalt bidrar med samma belopp som den svens

ka. Riksarkivet tillstyrker oförändrat statsbidrag förutom kompensation 

för pris- och löneomräkningar. 

8. I särskild skrivelse har Baltiska arkivet anhållit om ett statligt bidrag 

om 70000kr. för löne- och driftkostnader. Arkivet har hittills finansierat 

sin verksamhet med medel som Estniska kommitten erhållit från statens 

invandrarverk. Enligt Baltiska arkivet kan denna bidragsmöjlighet komma 

att försvinna. Riksarkivet tillstyrker ett statsbidrag om 48 000 kr. för lokal-. 

kontors- och verksamhetskostnader under förutsättning att bidraget från 

invandrarverket uteblir. 

Föredragandens överväganden 

För Ruotsinsuomalaisten Arkisto har jag beräknat en ökning med 

23 000 kr. 
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Bidra1: till l'is.1·a arkil' för ~udgetåret 1984/85 anvisa ett anslag 

av 2141 OOOkr. 
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Kulturminnesvård 

F 31. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

39049878 

36992000 

38872000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1975: 468) med instruktion för 

riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer om

fattar riksantikvarieämbetet (RAÄ), historiska museet, kungl. myntkabi

nettet, medelhavsmuseet, en teknisk institution och Vitterhetsakademiens 

bibliotek. Myndighetens förvaltningskostnader upptas dels under detta 

anslag, varifrån förvaltningskostnaderna för RAÄ och Vitterhetsakadc

miens bibliotek bestrids. dels i det följande under anslaget Statens historis

ka museer. 

RAÄ svarar för myndighetens kulturminnesvårdande uppgifter. Det 

åligger ämbetet särskilt att verka för en övergripande planering av kultur

minnesvården. bevaka kulturminnes vårdens intressen vid bebyggelse- och 

annan samhällsplanering, leda arbetet med att planmässigt inventera och 

dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer samt handlägga frågor om 

vård och bevarande av kulturmin11en och kulturmiljöer. Ämbetet skall 

också utarbeta råd och anvisningar, främja utbildning och ir.formation 

rörande kulturminnesvården samt följa den regionala kulturminnesvården 

och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna. 

Vitterhetsakademiens bibliotek skall svara för biblioteksservke åt myn

digheten samt på lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för forskning 

och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 

1983/84 

Personal 130 

Anslag 
Förvaltningskostnader 25 199000 

(därav lönekostnader) (20093 000) 
Lokalkostnader 6 333 000 
Fornminnesinventcring 5 169000 
Bidrag till organisa-

tioner och föreningar 291 000 

36992000 

Beräknad ändring 1984/85 

Riksantikvarie- Före-
ämbetet och sta- draganden 
tens historiska 
museer 

+2 +2 

+ 1454000 + 1152000 
( + 1444000) (+ 1477000) 
- 603 000 - 688000 
+2064000 + 1407000 

+ 26000 + 9000 

+2941000 +1880000 
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Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2941 OOOkr. 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget fördelar sig med 634000 kr. på 

anslagsposten Förvaltningskostnader samt 150 000 kr. på anslagsposten 

Fornminnesinventering. Riksantikvarieämbetet framhåller att de årliga be

sparingarna har börjat leda till en sänkt ambitionsnivå för verksamheten, 

samtidigt som anspråken på myndighetens insatser växer. Särskilt pekar 

ämbetet på situationen inom byggnadsvårdens område, där planering och 

uppföljning av statens ekonomiska stödåtgärder inte kan hållas på en 

tillfredsställande nivå. 
Riksantikvarieämbetet hemställer därför att regeringen undantar ämbe

tet från fortsatta besparingsåtgärder. För det fall endast en begränsad 

åtcrläggning av besparingen skulle komma i fråga, prioriteras vissa för 

myndigheten gemensamma funktioner inom ramen för återlagda medel. 

Det gäller Vitterhetsakademiens bibliotek. ADB-drift samt viss ADB-ut

rustning. 
Under hänvisning till regeringens prop. 1982/83: 120 och det därav föran

ledda riksdagsbeslutet (CU 1982/83: 29. rskr 1982/83: 309) hemställer äm

betet att av särskilda medel för sysselsättningsskapande åtgärder 

600000 kr. anslås för arbetet med fornminnesinventering i Norrbottens län. 

I sin långtidsbedömning anger ämbetet att ett besparingskrav på sam

manlagt 10% under den kommande femårsperioden till större delen måste 

tillgodoses genom begränsningar av den inventering av landets fasta forn

lämningar som utförs för den ekonomiska kartan. Under hänvisning bl. a. 

till de omfattande konsekvenserna av en sådan åtgärd anser ämbetet det 

angeläget att regering och riksdag snarast tar ställning till vilka ekonomiska 

ramar och kulturpolitiska utgångspunkter som skall gälla för verksamheten 

i ett längre perspektiv. 

Föredragandens ö~·ervägandcn 

Min beräkning av huvudförslaget innebär en minskning av förvaltnings

kostnaderna på anslaget med 811 000 kr. 

Jag har för arbetet med kartläggning i Norrbottens län beräknat en 

ökning av medlen för Fornminnesinventering med 600000 kr. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för bostadsdepartementet. 

Riksrevisionsverket har under år 1983 genomfört en förvaltningsrevi

sionell studie av kulturminnesvårdsområdct. I den mån studien kan kom

ma att föranleda ställningstaganden från regeringens sida avser jag att 

återkomma. 
Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget för nästa 

budgetår förs upp med 38 872 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksantikrnrieämhetet: Förvaltningskostnader för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 38 872 000 kr. 
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F 32. Kulturminnesvård 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

38327650 

22882000 

23468000 

Reservation 295128191 

1 Genom regeringsbeslut den 4 november 1982 och den 21 april 1983 kli" för vbsa 
sysselsättningsskapande åtgärder inom kulturminnes vården totalt 23 950 000 kr. till
förts dctfa anslag. 

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen ( 1981: 4471 om statsbidrag 

till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medel får även utgå till 

vård och underhåll av vissa kyrkliga inventarier. 

Från anslaget utgår vidare ersättning enligt 5 och 7 ** lagen 0 960: 690) 

om byggnadsminnen (omtryckt 1976:440. ändrad 1981:857) samt bidrag 

enligt de regler som finns i 9 §lagen ( 1942: 350) om fornminnen (omtryckt 

1976:442. ändrad senast 1981:8541 och medel för täckande av kostnader 

föranledda av förundersökningar av fornminnesplatser. 

Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastighe

ter som står under riksantikvarieämbetets tRAÄ> förvaltning och för vård

arbeten på fornlämningar. 

1983/84 Beriiknad ändring 1984185 

Riksantikvarie- Före-
ämhetel och draganden 
statens histo-
riska museer 

Anslag 
1. Vård av kulturhisto-

riskt värdefull 
bebyggelse 13465000 +I 077000 +350000 

2. Bidrag till 
restaurering av kyrkor-
na m. m. p[i Gotland 2 500000 + 200000 + 65000 

3. Ersättning enligt 
byggnadsminneslagen 900000 of. of. 

4. Undersökning av 
fast fornlämning 
och vård av forn-
lämningar 1523000 + 785000 +659000 

5. Fastighetsförvaltning 3061000 - 415000 -546000 
fi. Utrednings- och 

ut ve·:klingsarbete 1433 ()(I() + M8000 + 58000 

22882000 +2295000 +586000 

Riksantikl'lirieiimhetet och starens historiska museer !RAÄJ 

l. Prisomräkning m. m. I 795 000 kr. 

2. För att åstadkomma ökad ändamålsenlighet i imslagets uppdelning på 

posterna 4-6 begär ämbetet en omfördelning så att posten Fastighetsl"i.ir

valtning minskas med 611 OOOkr. och posten Undersökning av fast forn-
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lämning och vård av fornlämning samt Utrednings- och utvecklingsarbete 

ökas med 594 000 kr. resp. 17 000 kr. 

3. För anslagsposten Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse öns

kar ämbetet att utöver den årliga anslagsramen medgivande ges att beslutll 

om bidrag för utbetalning under följande budgetår intill hälften av det 

belopp som regeringen anvisar för ändamålet. 

4. Med hänvisning till regeringens prop. 1982/83: 151 om byggnads

forskning m. m. och sitt centrala ansvar för vård och upprustning av 

landets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse önskar RAÄ att medlen för 

utrednings- och utvecklingsarbcte höjs med 500 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i enlighet med riksantikvarieämbetets förslag räknat med en 

omfördelning av medel mellan anslagsposterna Fastighetsförvaltning, Un

dersökning av fast fornlämning och vård av fornlämningar samt Utred

nings- och utvecklingsarbete. 

För bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse disponerar 

riksantikvarieämbetet och statens historiska museer medel som anvisas 

under förevarande anslag. Bidragen betalas ut i efterskott. när det arbete 

som avses med bidraget är slutfört. Det är också bakgrunden till den 

betydande reservation som f. n. redovisas under detta anslag. Det förut

sätts att huvuddelen av de för budgetåret anvisade medlen skall vara 

utbetalda vid budgetårets' slut. Riksantikvarieämbetet framhåller att det 

har visat sig vara förenat med svårigheter att genomföra bidragsberättigadt: 

projt:kt under loppet av det budgetår då bidragsbcslut fattas. Sedan beslut 

om bidrag har meddelats återstår ofta ett tidskrävande förberedelsearbete 

rörande projektets slutliga finansiering, detaljprojektering och upphand

ling. På grund av åtgärdernas karaktär är tiden för själva utförandet i vissa 

fall begränsad till sommarsäsongen vilket skapar problem bl. a. i Norr

landslänen. Möjlighet till en tidigareläggning av bidragsbesluten skulle 

enligt riksantikvarieämbetet skapa en mer ändamålsenlig ordning. 

Med hänsyn till de svårigheter som riksantikvarieämbetet redovisat kan 

det finnas anledning att överväga om riksantikvarieämbetet skall bemyndi

gas att besluta om bidrag för utbetalning under nästföljande budgetår. Det 

bör ankomma på regeringen att besluta i denna fråga. 

Vid byggnadsvårdsreformens ( prop. 1980/81: 122) tillkomst förutsattes 

att beredskapsarbeten i form av tidigareläggning av byggnadsvårdsprojekt 

skulle komplettera det statliga bidragsanslagt:t da detta var motiverat av 

syssclsättningsskäl. Jag vill framhålla att så skett i betydande omfattning 

och under budgetåret 1982/83 har sålunda genom särskilda regcringsbeslut 

byggnadsvårdsområdet tillförts sammanlagt 23 950 000 kr. Under inneva

rande budgetår har byggnads vården hittills tillförts 8 230000 kr. på samma 

grund. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har anfört angående beslut om bidrag som 

föranleder utgifter under senare år än budgetåret 1984/85. 

2. till Kulturminne.ITård för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 23 468 000 kr. 

F 33. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

8582094 

I 000 

I 000 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. för sådana 

undersökningar och utredningar som föranleds av lagen ( 1942: 350) om 

fornminnen (omtryckt 1976: 442. ändrad senast 1981: 854) och som på 

uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksan

tikvarieämbetet (RAÄJ mot avgift. 

Personal 
Plan 

Kostnader 
Intäkter 

Föredragandens tiverväganden 

1983/84 

126 

10 587 000 
10 587 ()()() 

Beräknad iindring 1984/85 

Riksantikvarie- Före-
ämbctct och sta- draganden 
kns historiska 
museer 

of. 

of. 
of. 

of. 

of. 
of. 

Jag vill erinra om att det ankommer på regeringen att fastst~1lla omfatt

ningen av den rörliga krediten och övriga omständigheter kring uppdrags

verksamhetens utformning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riksantikrnrieiimhetet: Uppdrag.1Terksamhet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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Museer och utställningar 

F 34. Statens historiska museer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

25931220 

26722000 

29005000 

Historiska museet, kungl. myntkabinettet. medclhavsmuseet och tek

niska institutionen ingår i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens 

historiska museer. 
Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av iildre tiders kultur i Sverige. företrädesvis under 

förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa penning

väsendets historia från förhistorisk tid till nutid. Medclhavsmuseet skall 

belysa de antika kulturerna kring Medelhavet och i Främre Orienten. 

Tekniska institutionen skall inom myndighetens verksamhetsområde utfö

ra uppdrag som rör analys, konservering och fotografering. 

Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsområden 

vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sam

lingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna tillgängligt 

för allmänheten, driva och stödja utställningar och annan pedagogisk verk

samhet samt lämna råd och information till regionala och lokala museer. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Uti:ifrer 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
U ppdragsverksamhet vid 

tekniska institutionen 

Nettoutgift 

94 

17 389000 
(14 707 000) 

9654000 

27043000 

321000 

26722000 

Riksantikvarie
ämbetet och 
statens histo
riska museer 

+l 

+2417000 
(+ 996000) 
+ 1885000 

+4302000 

of. 

+4302000 

Riksantikrarieiimbetet nch statens historiska m11seer 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3039000kr. 

Före
draganden 

of. 

+I 063000 
(+ 965000) 
+ 1252000 

+2315000 

+ 32000 

+2283000 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget fördelar sig med 373 000 kr. på 

forvaltningskostnader genom minskning av cxpensmedel. information och 

23 Riksdoi:en /98318.J. I sam/. Nr /00. Bilaga /Il 
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yttre verksamhet och 221 000 kr. på lokalkostnader genom minskade be

vakningskostnader inom historiska museet. De negativa konsekvenserna 

för verksamheten på grund av redan framtvingade nedskärningar och av 

fortsatta uttag av huvudförslaget är inte längre försvarbara med hänsyn till 

de uppgifter som ålagts museerna och den tekniska institutionen. Uppgif

terna kan inte längre fullgöras och långsiktiga samhällsintressen tar skada. 

Mot bakgrund av denna situation önskar myndigheten att museerna och 

den tekniska institutionen undantas från fortsatta besparingsåtgärder. 

3. För att skapa möjlighet att besätta en vakantsatt tjänst vid historiska 

museet föreslås att högstbcloppet för löner höjs med 150000kr. med mot

svarande minskning av övriga förvaltningskostnader. 

4. Myndigheten föreslår att anslaget utöver återläggning av besparing 

enligt huvudförslaget räknas upp med 629 000 kr. innefattande medel för 

information och annan yttre verksamhet för.myntkabinettet. m1:del för att 

möjliggöra en något mer adekvat verksamhet i de nya lokalerna för medel-· 

havsmuseet samt bl. a. medel för en tjänst vid tekniska institutionen. 

5. Myndigheten föreslår att 720 000 kr. ställs till förfogande som en 

engångsanvisning. Av medlen avser 79000kr. fortsatt registrering och 

dokumentation av myntkabinettets samlingar. 300 000 kr. fortsatt ombygg

nad av historiska museets basutställningar samt 341 000 kr. vissa kostnader 

i samband med medelhavsmuseets utställningsverksamhet. 

Statens kulturråd 

KulturTådet tillstyrker en ökning av medlen till museerna och tekniska 

institutionen med totalt I 887 000 kr. Rådets förslag innebär att besparingen 

enligt huvudförslaget återtagits till viss del sami att 475 000 kr. beräknats 

för fortsatt ombyggnad av basutställningar. 

Föredragandens överväganden 

Historiska museet har under en följd av år erhållit särskilda medel i form 

av engångsanvisningar för ombyggnad av museets basutställningar. Totalt 

har museet erhållit närmare 2,8 milj. kr. för detta ändamål. Flera av de 

centrala museerna har av olika anledningar begärt medel för liknande 

ändamål. Då resurserna är starkt begränsade bör historiska museet för 

nästa budgetår tilldelas en engångsanvisning om 150000 kr. för ombyggnad 

av museets basutställningar. För medelhavsmuseet har jag b•!räknat en 

fortsatt engångsanvisning om 340000 kr. för täckande av vissa kostnader i 

anslutning till museets utställningsverksamhet. Jag har beräknat medlen 

till engångsanvisningar under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ända

mål. 

Myndigheten har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till 

594000 kr. Jag har beräknat en besparing av 224000kr. Den sålunda starkt 

begränsade besparingen bör kunna tas ut i enlighet med museets förslag till 

besparing på förvaltningskostnadsposten. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

29 005000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens historiska museer för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 29 005 000 kr. 

F 35. Statens konstmuseer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

33994339 

31789000 

33978000 

För myndigheten gäller förordningen (1976: 439) med instruktion för 

statens konstmuseer (ändrad senast 1982: 384). 

Myndigheten statens konstmuseer omfattar nationalmuseet, moderna 

museet, östasiatiska museet och en förvaltningsenhct. 

Statens konstmuseer skall främja konsten, konstintresset och konstve

tenskapen. Museerna skall levandegöra äldre och nutida konstformer och 

deras samband med samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och 

kulturell förnyelse. 

Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör 

äldre måleri och skulptur, företrädesvis från tiden före år 1900, samt 

teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. 

Moderna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida måleri och 

skulptur samt fotografi. 

Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid 

till nutid. 

Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myn

digheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Tavelkonservering 
Nettoutgift 

1983/84 

148,5 

18616000 
(16917000) 

13 204000 

31820000 

31000 
31789000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
konstmuseer 

of. 

+ 801000 
(+ 654000) 
+1237000 

+2038000 

of. 
+2038000 

Före
draganden 

of. 

+1158000 
(+I 057000) 
+I 034000 

+2192000 

+ 3000 
+2189000 
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Statens konstmuseer 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 038 000 kr. 

2. De besparingar som redovisas enligt huvudförslaget innebär att me

del till en halv tjänst som museivakt dras in (- 58 000 kr.). Myndigheten 

begär att besparingen skall återtas. Den resterande delen av b,~sparingen 

redovisas under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar 

och samlingar m. m. Myndigheten påpekar i sin långtidsbedömning att ett 

fullföljande av besparingsprogrammet under ytterligare en femårsperiod 

skulle drabba publiken genom kraftiga begränsningar i öppethållandet och 

genom en alltmer nedtonad utställningsproduktion för att därefter hota 

även vård- och bevaranderesurserna. 

3. Myndigheten begär att även för nästa budgetår få disponera 

112 000 kr. under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål för kon

servering av fotografiska bilder vid moderna museets fotografiska avdel

ning. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med I 630 000 kr., vilket inne

bär pris- och löneomräkning samt att IOOOOOkr. av ålagd besparing kom

penseras. 

Föredragandens överväganden 

Statens konstmuseer har vid sin beräkning av huvudförslaget redovisat 

en minskning av medlen för myndigheten med 677 000 kr. Jag har beräknat 

en minskning med endast 282 000 kr. Med hänsyn till myndighetens förslag 

har jag därvid fördelat denna minskning med 20000 kr. på detta anslag och 

med 262 000 kr. på de medel som står till statens konstmuseers disposition 

under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och sam

lingar m. m. 

Vid min beräkning av lokalkostnadsposten har jag tagit hänsyn till att 

statens konstmuseer under år 1984 flyttar in i nya lokaler :i kvarteret 

Ostindiefararen. 

Jag har vidare under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

beräknat medel för omsättning av en engångsanvisning på I lOOOOkr. för 

konservering av fotografiska bilder vid moderna museets fotografiska av

delning. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

33978000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstmuseer för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 33978000kr. 
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F 36. Utställningar av svensk konst i utlandet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9758101 

10290001 

I 060000 

Reservation 41653 1 

1 Tidigare anslagsbeteckning Utställningar av nutida svensk konst i utlandet. 

Nämnden för utställningar av svensk konst i utlandet (NUNSKU) har 

enligt sin instruktion (1976: 526) till uppgift att anordna utställningar i. 

utlandet av nutida svensk konst samt att vara det organ som enligt stad

garna för nordiskt biennalråd har att planlägga och genomföra svenskt 

deltagande i biennalutställningarna i Venedig. Anslaget används av nämn

den för direkta utställnings- och administrationskostnader. 

Nämnden för utställningar av s1•ensk konst i utlandet 

Nämnden föreslår en ökning av anslaget för nästa budgetår med totalt 
305 000 kr. Förutom kompensation för automatiska kostnad sökningar före

slår nämnden ökade medel till publikationer, material för utställningar 

samt utställningsersättning till konstnärer. Vidare föreslår nämnden 

110000 kr. till ett statligt stipendium. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 62 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I 060000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Utställningar m· svensk konst i utlandet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 060000kr. 

F 37. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12773962 

12 784000 

13 281 000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1980: 394) med instruktion för 

livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet. 

Livrustkammaren. som är landets äldsta museum. skall belysa kulturhis

toria med anknytning till den forna arsenalen. de kungliga livrust-. kläd

och skattkamrarna och hovstallet. 
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Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

slottsbyggnaden, dess användning och samlingar. Samlingarna omfattar 

främst konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt 

bibliotek. 

Hallwylska museet skall belysa den kulturhistoria som har samband med 
Hallwylska palatset, dess användning och samlingar. Museets samlingar 

omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen. möbler och annan 

inredning samt bibliotek och arkiv. 

Personal 

Anslag 

Uti:ificr 
Förval!ningskostnader 

\därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Konserverings verksamhet 

Inkomster 
Konserververings

verksamhet 

Nettoutgift 

1983/84 

45,75 

6660000 
(5 558000) 
6124000 

130000 

12 914000 

130000 

12784000 

Beräknad ändring 1984/85 

Livrustkamma
ren. Skoklos
ters slott 
och Hallwylska 
museet 

of. 

+410000 
(+331000) 
+504000 

of. 

+914000 

of. 

+914000 

Före
draganden 

of. 

-1'308000 
(+250000) 
+189000 

of. 

+497000 

of. 

+497000 

Livrustkammaren. Skoklosters slott och /Jallwy/ska museet ( LSHJ 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 914000kr. 

2. De besparingar som myndigheten inför nästa budgetår har redovisat 

enligt huvudförslaget (- 274 000 kr.) innebär bl. a. vakantsättning av två 

halvtidstjänster inom den del av verksamheten som omfattar vård- och 

konservering, en halvtidstjänst som fotoregistrator. minskning av medlen 

till styrelsens disposition samt minskat öppethållande av Skoklosters slott 

och Hallwylska museet. Huvudförslagets tillämpning under en femårspe

riod skulle slå hårt mot en så liten myndighet som LSH. Om besparingar 

genomförs måste detta ske genom bl. a. vakantsättning av tjänster. Konse

kvenserna blir bl. a. ökad skaderisk för samlingarna, nedskärning av den 
vetenskapliga verksamheten och otillräcklig bevakning. 

3. För att fullfölja ADB-registreringen av samlingarna behövs en fort
satt engångsanvisning om 20000kr. 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 767 000 kr. I rådets 

förslag ingår att hela besparingen enligt huvudförslaget har kompenserats. 

En engångsanvisning om 20000 kr. tillstyrks. 

Föredragandens överväganden 

Myndigheten har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till 

274000kr. Jag har beräknat en besparing av 91 OOOkr. Den sålunda starkt 

begränsande besparingen bör kunna tas ut i enlighet med museets förslag. 

Jag har även för nästa budgetår beräknat ett. belopp av 20000 kr. för 

ADB-kostnader för registrering av samlingarna. Jag har fört upp beloppet 

under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Med hänvisning till sammanställningen i övrigt beräknar jag anslaget till 

13 281 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 13 281 000 kr. 

F 38. Naturhistoriska riksmuseet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

27641304 

28513000 

33242000 

För myndigheten gäller förordningen (1966: 264) med instruktion för 

naturhistoriska riksmuseet (omtryckt 1973: 408). 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden, 

jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö. 

Inom museet finns en museiavdelning och en forskningsavdelning. Inom 

forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotopgeologi. 

Regeringen har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra den första 

etappen av om- och tillbyggnad för naturhistoriska riksmuseet. Etappen 

omfattar lokaler för mineralologiska och paleozoologiska sektionerna och 

beräknas vara färdigställd kring årskiftet 1984/85. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Naturhisto- Före-
riska riks- draganden 
museet 

Personal 112 +2,S +2,S 

Anslag 
Förvaltningskostnader 17 121000 +3174000 +1692000 

(därav lönekostnader) (15 309000) (+ 1888000) {+1343000) 
Lokalkostnader 10044000 +3463000 + 3 028000 
Laboratoriet för 

isotopgeologi 1348000 + 9000 + 9000 

28513000 +6646000 +4729000 

Naturhistoriska riksmuseet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 5 070000 kr. 

2. De besparingar som naturhistoriska riksmuseet enligt huvudförslaget 

föreslår, innebär en minskning av medlen med totalt 608000kr., varav 

160000kr. redovisas under detta anslag och innebär en minskning av 

medlen till löner motsvarande en och en halv tjänst. Ett fortsatt krav på 

nedskärning enligt huvudförslaget under den närmaste femårsperioden 

skulle för riksmuseets del innebära en reducering av medlen med mer än 

2,9 milj. kr. Museet konstaterar att en nedskärning av verksamheten enligt 

"modell osthyvel" inte är praktiskt genomförbar. Riksmuseet har presen

terat effekter på olika verksamhetsområden av tre skilda nedskärningsal

ternativ. Enligt det första alternativet skärs utställnings- och forsknings

verksamheten ner med ca 24 % vardera. Enligt andra alternativet skärs 

utställningsverksamheten ner med 50% och enligt det tredje alternativet 

läggs tyngdpunkten av nerdragningen på forskningsverksamhetcn. Museet 

framhåller vidare att kunskapsutveckling och internationella forskarkon

takter kräver en levande forskning kring samlingarna. Kan en sådan verk

samhet inte vidmakthållas, kommer museets styrelse att tvingas föreslå att 

museet överlåter delar av sina samlingar till utländska museer som har 

resurser att vidmakthålla och utveckla dem. 

3. Riksmuseet föreslår efter samråd med naturvårdsverket en överföring 

från anslaget till miljövårdsforskning av två och en halv tjänst för arbetet 

med biologiska kodsystem ( + 305 000 kr.). 

4. Som en förstärkning av forskningens basresurser föreslår museet att 

ett par av de tjänster som har vakantsatts eller som nu föreslås för vakant

sättning kan återbesättas ( + 362 000 kr.). 

5. Museet föreslår att medel tillförs museet som möjliggör återbesät

tande av vakantsatta tjänster på grund av tidigare års besparingskrav 

(+ 144000kr.). 

6. Museet föreslår att begränsningen av de medel som får an vändas för 

utrikes resor upphör. 
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7. Museet begär en engångsanvisning om 760000 kr. för extra personal 

som skall medverka i uppordning av samlingarna inför planerad omflytt

ning samt för nydaning av utställnings verksamheten. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föreslår att hela besparingen enligt huvudförslaget kom

penseras. 

2. Kulturrådet anser att museet bör tillföras ytterligare 150000 kr. för 

förstärkning av forskningens basresurser. 

3. En naturlig konsekvens av museets ombyggnad är uppförandet av nya 

basutställningar. Kulturrådet tillstyrker 200000kr. för uppordning av sam

lingarna och 300 000 kr. för en första årsetapp av utställningsarbetet. 

Föredragandens överväganden 

Förordningen ( 1966: 264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet 

innehåller ett flertal bestämmelser som har blivit föråldrade. Förordningen 

bör därför ersättas av en ny. Enligt den nu gällande förordningen utses en 

ledamot i nämnden för isotopgeologi vid naturhistoriska riksmuseet av 

Svenska gruvföreningen. dvs. en enskild sammanslutning. Denna uppgift 

utgör myndighetsutövning och kräver, om den bibehålls vid utfärdande av 

en ny förordning, stöd av lag. Med anledning härav har jag upprättat 

förslag till ändring i lagen (1976: 1046) om överlämnande av förvaltnings

uppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Förslaget 

bör fogas till protokollet som bilat;a 10.3. Med hänsyn till frågans enkla 

beskaffenhet anser jag att lagrådet inte behöver höras i ärendet. 

Myndigheten har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till 

608 000 kr .. varav 160000 kr. under detta anslag. Jag har beräknat ett uttag 

med 258000kr .. varav 64000kr. under detta anslag och 194000kr. under 

anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar av samlingar 

m. m. Myndigheten har presenterat tre nedskärningsalternativ när det gäl

ler konsekvenserna av huvudförslaget i ett femårsperspektiv. Med hänsyn 

till att mitt förslag för nästa budgetår innebär en starkt begränsad besparing 

i förhållande till myndighetens utgångspunkt vid bedömningen av konse

kvenserna förutsätter jag att besparingen tas ut så att balans upprätthålls 

mellan olika verksamhetsgrenar. 

Under förvaltningskostnadsposten har jag efter samråd med chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet beräknat 80 000 kr. för arbetsledare för lö

nebidragsanställda, som hittills finansierats från tionde huvudtiteln. 

Riksmuseet har föreslagit att kostnader för vissa tjänster m. m. för 

arbetet med biologiska kodsystem (projektet BIODATA) i fortsättningen 

skall beräknas under anslag till naturhistoriska riksmuseet. Jag biträder 

delta förslag och förordar att 305000kr. fr.o.m. nästa budgetår bestrids 

från förevarande anslag. Vid beräkning av anslaget till miljövårdsforskning 
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under nionde huvudtiteln har hänsyn tagits till detta. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för jordbruksdepartementet. 

Vid naturhistoriska riksmuseet pågår f. n. en om- och tillbyggnad. För 

att göra det möjligt för museet att i samband med dessa lokalförändringar 

ordna upp sina samlingar och planera sin utställningsverksamhet bör mu

seet tillföras 175 000 kr. Medlen har beräknats under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål. 
För att kunna genomföra beslutade byggnadsarbeten vid riksmuseet får 

museet disponera vissa lokaler som tidigare bl. a. utnyttjats av Sveriges 

geologiska undersökning. Hyreskostnaden för dessa lokaler har jag för 

nästa budgetår beräknat till 2.8 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 1046) om överläm

nande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde. 
2. till Naturhistoriska riksmuseet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förs lagsanslag av 33 242 000 kr. 

F 39. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13640184 

13971000 

14398000 

För myndigheten gäller förordningen (1965: 698) med instruktion för 

statens sjöhistoriska museum (ändrad senast 1982: 385). Enligt denna har 

museets till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjöförsvarets, 

den svenska handelssjöfartens och det svenska skeppsbyggeriets verksam

het och utveckling genom tiderna. Inom museet finns sex avdelningar. 

nämligen en administrativ avdelning, en konserveringsteknisk avdelning, 

en informations- och undervisningsavdelning, en fältundersökningsavdel

ning. en dokumentationsavdelning samt en Wasa- och utställningsavdel-

ning. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
sjöhistoriska draganden 
museum 

Personal 59 of. of. 

Anslag 
Förvaltningskostnader 8166000 + 973000 +578000 

(därav lönekostnader) (7 425000) (+ 685 000) (+630000) 
Lokalkostnader 5 805000 + 266000 -151000 

13971000 +1239000 +427000 
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Statens sjöhistoriska musewn 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 854000kr. 

2. De besparingar som museet har redovisat enligt huvudförslaget inne

bär minskade resurser för den utåtriktade verksamheten samt för underhåll 

och vård av samlingarna (- 296000 kr.). En årlig besparing om 2 % under 

en femårsperiod motsvarar ett belopp om nära 1.5 milj. kr. Detta innebär 

att medlen för övriga förvaltningskostnader kommer att vara förverkade 

under budgetåret 1986/87. Dessutom måste museet vakantsätta ytterligare 

sex tjiinster. Personalomsättningen vid museet är mycket låg och de flesta 

tjänsterna utgör specialisttjänster. Om denna besparing genomdrivs och 

eventuellt förlängs därutöver. tvingas museet att lägga ner delar av den 

verksamhet som museet är ålagt enligt sin instruktion. 

3. Museet föreslår en återföring av besparing enligt huvudförslaget som 
påförts museet för budgetåret 1983/84 ( + 185 000 kr.). 

4. Museet föreslår att 'museet under budgetåret 1984/85 undantas från 

besparingskrav enligt huvudförslaget ( + 296000 kr.). 

5. För arbeten med layout. produktionsschema och kostnadsberäkning

ar för basutställningar i ett nytt Wasamuseum behöver museet under nästa 

budgetår ett engångsanslag om 200 000 kr. 
6. Museet har i särskild skrivelse föreslagit en ändring av organisatio-

nen. Denna organisationsförändring innebär att museets instruktion bör 

ändras. Inom museet finns nu sex avdelningar. Enligt förslaget skall det 

inom museet finnas endast tre avdelningar, nämligen två museiavdelning

ar, varav en för insamling, bearbetning och vård (dokumentationsavdel

ningen) och en för utställningsverksamhet. visning och information (ut

ställningsavdelningen) samt en administrativ avdelning. Denna ändring 

skulle ge museet möjlighet att på ett mer rationellt sätt utnyttja museets 

samlade resurser. Museet avser att inom ramen för befintlig personalstat 

vidta de åtgärder som erfordras med anledning av organisationsändringen. 

Över förslaget har statskontoret och statens kulturråd yttrat sig. Båda 

myndigheterna har tillstyrkt förslaget. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 838 000 kr. I rådets 

förslag ingår att hela besparingen enligt huvudförslaget kompenseras. 

Föredragandens överväganden 

Myndigheten har beräknat besparingarna enligt huvudförslaget till 

296000 kr. Jag har beräknat en besparing av 109000 kr. Den sålunda starkt 

begränsade besparingen bör kunna tas ut i enlighet med museets förslag. 

Under förvaltningskostnadsposten har jag efter samråd med chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet beräknat 130000kr. för arbetsledare för 

lönebidragsanställda som hittills finansierats från tionde huvudtiteln. 
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Statens sjöhistoriska museum har föreslagit att museet fr. o. m. den 

1 juli 1984 skall organiseras från mer rationella utgångspunkter. Museets 

nuvarande sex avdelningar skall enligt förslaget reduceras till tre. nämligen 

två museiavdelningar - dokumentationsavdelningen och utställningsav

delningen - samt en administrativ avdelning. Med hänsyn till vad bl. a. 

statskontoret har anfört finns det anledning att tillstyrka den föreslagna 

organisationen. Jag anser att det bör ankomma på regeringen att besluta 

såväl i denna fråga som i framtida frågor som rör museets organisation. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 398 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

museets organisation, 

2. föreslår riksdagen att till Statens .1jöhistoriska museum: Förvalt

ningskostnader för budgetåret 1984/85. anvisa ett för~.lagsanslag 

av 14398000 kr. 

F 40. Statens sjöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m. 

1982/83 Nettoinkomst 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

144406 

I 000 

I 000 

Reservation 1413463 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster av 

inträdesavgifter. försäljningsmedel, gåvomedel och övriga inkomster vid 

museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
I. Dokumentation. före

målsvård, försälj
ningsverksamhet m. m. 

Inkomster 
2. Inkomster vid 

Wasavarvet 

Nettoutgift 

1983/84 

18 

4063 000 

4062000 

1000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

of. 

+287000 

+287000 

of. 

Före
draganden 

of. 

+287000 

+287000 

of_ 
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Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens .1jöhistoriska museum: Underhållskostnader m. m. 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

F 41. Etnografiska museet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

11670477 

12 254000 

13097000 

För myndigheten gäller förordningen ( 1966: 265) med instruktion för 

etnografiska museet (ändrad senast 1982: 386). Enligt denna skall museet 

främja kunskapen om främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Anslag enligt stats
budgeten 

Etnografiska museet 

1983/84 

26 

4664000 
(3780000) 
8030000 

12694000 

12 254 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 289000kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Etnografiska 
museet 

of. 

+ 389000 
(+ 246000) 
+ 1587000 

+1976000 

+2416000 

Före
draganden 

of. 

+378000 
(+ 173000) 
+ 25000 

+403000 

+843000 

2. Besparingen enligt huvudförslaget ( - 98000 kr.) återtas ( + 98000 kr.). 

Besparingen kommer att leda till att personal måste friställas. 

3. För att kunna fullfölja den ursprungligen planerade verksamheten i 

Verkstad för tre generationer begärs IOOOOOkr. 

4. Museet begär att få omsätta och utöka engångsanvisade medel under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål för konservering, informa

tionsprogram m. m. <+ 572000kr.). 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 835 000 kr. Rådets för

slag innebär att besparingen enligt huvudförslaget kompenseras samt att 

medel därutöver tillstyrks för verksamhet vid museets Verkstad för tre 

generationer. 

Vidare tillstyrker kulturrådet engångsanslag med 400000 kr. för budget

året 1984/85 för fortsatt basutställnings- och konserveringsarbete. 

f<'öredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 253000 kr. Mitt 

förslag innebär att anslaget minskas med 65 000 kr. Med hänsyn till det 

underlag som museet har presenterat finner jag det inte möjligt att närmare 

precisera konsekvenserna av förslaget. Jag förutsätter att museet tar ut 

besparingarna så att balans upprätthålls mellan de olika verksamhetsgre

narna. 
Museets Verkstad för tre generationer skall ge allmänheten möjlighet att 

på ett praktiskt sätt möta de utomeuropeiska invandrarnas och tredje 

världens tekniker och konsthantverk. Verkstaden är ett viktigt medel för 

kunskapsöverföringen från tredje världen, inte minst för barn och ungdom. 

Jag har beräknat en ökning av anslaget med IOOOOOkr. för att museet skall 

kunna fullfölja den planerade verksamheten i Verkstad för tre generatio

ner. 

Etnografiska museet har under en följd av år förfogat över engångsanvis

ningar för olika insatser inför uppbyggnaden av utställningarna i de nya 

museilokalerna. Museet bör även för nästa budgetår förfoga över engångs

anvisningar för vård- och konserveringsändamål m. m. Jag har därför 

under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat 550 000 kr. 

till etnografiska museet. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Etnografiska museet för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 13 097 000 kr. 
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F 42. Arkitekturmuseet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1262276 

1278000 

1443000 

För myndigheten gäller förordningen (1978: 245) med instruktion för 

arkitekturmuseet. Enligt denna skall museet belysa byggnadskonsten. 

samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet skall därvid sär

skilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och sam

hällsplaneringen. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Arkitekturmuseet 

1983/84 

5,5 

1117000 
(852 000) 
161000 

1278000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 130000kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

. Arkitektur
museet 

-0,2 

+518000 
(+226000) 
+270000 

+788000 

Före
draganden 

of. 

+ 54000 
(+ 37000) 
+111000 

+165000 

2. Besparing enligt huvudförslaget (- 26000kr.J innebär redan på kort 

sikt nedskärning av personalen. Eftersom museet har endast fem anställda 

- en per arbetsområde - är möjligheterna till personalomflyttningar myc

ket små. Detta innebär att tillämpningen av huvudförslaget mycket snart 

får allvarliga konsekvenser för verksamheten. Museet föreslår att bespa

ringen enligt huvudförslaget inte tas ut ( + 26 000 kr.). 

3. Museet begär medel för ökade hyreskostnader i samband med utök

ning av lokalerna(+ 250000kr.). 

4. För en handläggartjänst inom området forskning och dokumentation 

begär museet(+ 158000kr.). 

5. Museet begär en engångsanvisning om 250 000 kr. för uppbyggnad av 

basutställningarna. 

Statens kulturråd 

Arkitekturmuseets anslag föreslås öka med 207 000 kr. I rådets förslag 

ingår att besparingen enligt huvudförslaget har kompenserats och att 

130 000 kr. anvisas för informations- och kontakt verksamhet. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 368 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 27000kr. Mitt 

förslag innebär att anslaget minskas med 14000 kr. Jag förutsätter att 

besparingen tas ut så att balans upprätthålls mellan olika verksamhets

grenar. 

Vid min beräkning av arkitekturmuseets lokalkostnader _har jag beaktat 

att museet fr. o. m. budgetåret 1984/85 disponerar en utökad lokalyta. 

För uppbyggnad av basutställningar i de nya lokalerna har jag under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat en engångsan

visning av 150000kr. till arkitekturmuseet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I 443000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkitekturm11.1·l'l!I för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av I 443 000 kr. 

F 43. Statens musiksamlingar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9921775 

10 125 000 

10490000 

För myndigheten gäller förordningen (1981: 504 l med instruktion för 

statens musiksamlingar (ändrad 1983: 56). 

Statens musiksamlingar omfattar institutionerna musikbibli•Jtekct och 

musikmuseet samt en enhet för dokumentation. 

Statens musiksamlingar. som är en central myndighet på musikens om- · 

råde. skall främja musiken. musikintresset och musikvetenskapen. 

Musikbiblioteket skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som sär

skilt rör musikalier. musiklitteratur samt annat som hör till biblioteks verk

samheten. 

Musikmuseet skall fullgöra de uppgifter som särskilt rör musikinstru

ment. musikalisk uppförandepraxis samt folklig musikkultur. 

Enheten för dokumentation skall fullgöra de uppgifter som rör dokumen

tations- och informationsverksamhet avseende svensk musik och svenskt 

musikliv. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens musik- Före-
samlingar draganden 

Personal 34,5 +I of. 

Anslag 
Förvaltningskostnader 5 855000 + 947000 +365000 

(därav lönekostnader) (4912000) l+ 490000) ( + 335 000) 
Lokalkostnader 4270000 + 140000 of. 

10 125000 +1087000 +365000 

Statens musiksamlingar 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 391 OOOkr. 

2. De besparingar som redovisas enligt huvudförslaget (- 176000 kr.) 

innebär en minskning av detta anslag med 88000kr. och en minskning av 

anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar 

m. m. med motsvarande belopp. Myndigheten föreslår att besparingarna 

återtas. 

3. Statens musiksamlingar begär 120000kr. till inrättande av en sekre

terartjänst vid museet. 80000kr. för en allmän förstärkning av förvalt

ningsanslaget samt 125 000 kr. för att täcka kostnader för viss övertalig 

personal. 

4. För ökning av forskningsresurserna begärs 195000kr. 

5. För ersättning av förslitet material begärs ett engångsbelopp om 

75000kr. 

6. För en ny telefonväxel begärs 280000 kr. och för en telefonisttjänst 

120000kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 615 000 kr. I rådets 

förslag ingår att hela besparingen enligt huvudförslaget kompenserats. 

Föredragandens överväganden 

Statens musiksamlingar har vid sin beräkning av huvudförslaget redovi

sat en minskning av medlen för myndigheten med 176000kr. Jag har 

beräknat en minskning av medlen med 85 000 kr. Jag finner· det rimligt att 

denna besparing tas ut enligt myndighetens förslag och har därför beräknat 

en minskning av detta anslag ined 39 000 kr. och en minskning med 

46 000 kr. av de medel som står till statens musiksamlingars disposition 

under anslaget Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och sam

lingar m. m. 
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'Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 370 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I0490000kr. Jag har därutöver under anslaget Bidrag till särskilda kultu

rella ändamål beräknat ett engångsbelopp av 125000kr. för att i:äcka kost

nader för viss övertalig personal. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens musiksamlingar för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 10490000kr. 

F 44. Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och sam
lingar m.m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5229548 

5410000 

5 344000 

Reservation 3080763 

Från anslaget betalas kostnader för följande museer och ändamål. 

Statens konstmuseer för utställningar och allmänkulturell verksamhet 

samt underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu 
levande svenska konstnärer. 

Naturhistoriska riksmuseet för materiel m. m. 

Statens musiksamlingar för bokinköp, utställningar, allmänkulturell 

verksamhet samt underhåll och ökande av samlingarna. 

Statens konstmuseer 
Naturhistoriska 

riksmuseet 
Statens musiksamlingar 

Statens konstmuseer 

I. Prisomräkning 592 000 kr. 

1983/84 

3 508000 

1236000 
666000 

5410000 

Beräknad ändring 1984/85 

Myndig- Före-
heten draganden 

+592000 -52000 

+228000 -40000 
+ 174000 +26000 
+994000 -66000 

2. De besparingar, som myndigheten enligt huvudförslaget har redovi

sat, innebär att medlen till utställningar och allmänkulturell verksamhet 

minskar (- 619 000 kr.). Myndigheten begär att besparingen skall återtas. 

Naturhistoriska riksmuseet 

I. Prisomräkning 153000kr. 

2. De besparingar som museet har redovisat enligt huvudförslaget inne

bär en reducering av medlen under detta anslag med 448 000 kr. 
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3. Från anslaget till statens naturvårdsverk bör 75 000 kr. föras över till 

detta anslag. Medlen utgör driftskostnader för de tjänster som föreslås 

överförda till museets förvaltningsanslag. 

Statens musiksamlingar 

I. Prisomräkning 86000 kr. 

2. De besparingar som myndigheten enligt huvudförslaget har redovisat, 

innebär att medlen under denna an slagspost minskar med 88 000 kr. Myn

digheten begär att besparingen kompenseras. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 324000kr. Inga bespa

ringar bör tas ut på detta anslag. 

Föredragandens överväganden 

I enlighet med myndigheternas önskemål har konsekvenserna av huvud

förslaget fördelats mellan detta anslag och resp. myndighets förva!tnings

kostnadsanslag. 

I enlighet med vad jag har anfört under naturhistoriska riksmuseets 

förvaltningskostnadsanslag biträder jag museets förslag att 75 000 kr. för 

arbetet med biologiska kodsystem (projektet BIODAT A) i fortsättningen 

skall beräknas under detta anslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5 344000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och sam

lingar m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag 

av 5 344 000 kr. 

F 45. Bidrag till Nordiska museet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

32006401 

33424000 

35 384000 

För Stiftelsen Nordiska museet gäller stadgar som har fastställts av 

regeringen den 14 maj 1981. 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsom

råde som - med undantag av vissa specialområden som bevakas av andra 

museer - omfattar arbete och liv i Sverige från 1500-talet till nutid. samt 

jämförande material från andra länder, främst de nordiska. 
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Museet är en stiftelse till vilken utgår statligt ·driftbidrag. Ledamöterna i 

stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, utses av regering.en. 

Nordiska museet har sju avdelningar. Till museet hör institutet för 

folklivsforskning och Julita gård samt Kulturarvet i Falun. 

Personal 
Nordiska museet 
Kulturarvet i Falun 

Anslag 

Nordiska museet 
Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Entrc- och visnings

avgifter. försäljning 
m.m. 

Fondavkastning och hyror 

Nettoutgift 

K11/111ran·et i Falun 
Utgifter 
Förvaltningskostnadcr 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 
Nettoutgift 

Nordiska museet 

1983/84 

136 
7 

. 143 

19927000 
(16399000) 

13 650000 

33577000 

1161000 
814000 

1975000 

31602000 

1473 000 
(I 100000) 

510000 

1947000 

125 000 
1822 000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 83.'i 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Nordiska 
museet 

-JO 
of. 

-10 

+I !02000 
(- 828000) 
+2029000 

+3131000 

of. 
of. 

of. 

+3131000 

+ 117000 
(+ 76000) 

of. 

+ 117000 

of. 

+ ll7000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 1669000 
(+1344000) 
+ 427000 

+2096000 

+ 113000 
+ 85000 

+ 198000 

+1898000 

+ 75000 
(+ 55 000) 

of. 

+ 75000 

+ 13000 

+ 62000 

2. Museet begär att få avveckla vissa lokaler och utnyttja de därmed 

frigjorda medlen, 547 000 kr .. under lokalkostnadsposten för andra verk

samheter inom museets verksamhetsområde. Om huvudförslaget tillämpas 

bör de frigjorda resurserna utnyttjas för att eliminera effekterna på verk

samheten i övrigt. 

3. Museet begär att regeringen beslutar om utbyggnad av Julica etapp III 

och lantbruksmuseet. 

4. Museet begär att inkomsterna fqr museet och Kulturarvet i Falun 

hålls oförändrade och vidare att hyresi'ntäkterna får disponeras för under

håll av museets byggnader. 
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5. Museet begär fortsatta medel i form av engångsanvisningar för upp

rustning av basutställningarna ( + 200 000 kr.) samt för samordning av re

gistreringsfrågor vid museerna ( + 100 000 kr.) under anslaget Bidrag till 

särskilda kulturella ändamål. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget till Nordiska museet med 

1539 000 kr. I rådets förslag ingår att besparingen enligt huvudförslaget 

284 000 kr. beräknats enbart på förvaltnings kostnaderna. För Kulturarvet 

föreslås en ökning med I 09 000 kr. och att ingen besparing tas ut. 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkningen av medel för Nordiska museets verksamhet för nästa 
budgetår har ett begränsat huvudförslag tillämpats. Konsekvenserna härav 

har tagits ut på lokalkostnadsposten i enlighet med museets förslag till 
lokalbesparingar. Förändringarna av lokalkostnadsposten i övrigt beror på 

ändrade hyreskostnader för kvarvarande lokaler. 

Under förvaltningskostnadsposten har jag efter samråd med chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet beräknat 285 000 kr. för arbetsledare för 

lönebidragsanställda som hittills finansierats över tionde huvudtiteln. 

Nordiska museet har vidare i sin anslagsframställning förelagt regering

en förslag om ny organisation för Kulturarvet. Jag är f. n. inte beredd att ta 

ställning i frågan. 

Jag har under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål även för 

nästa budgetår beräknat IOOOOOkr. för kostnader för utveckling av ett för 

museerna gemensamt dokumentationssystem samt IOOOOOkr. för upprust

ning av basutställningarna. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

35384000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 35 384 000 kr. 
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F 46. Bidrag till Tekniska museet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6540011 

6889000 

7853000 

För Stiftelsen Tekniska museet gäller stadgar som har fastställts av 

regeringen i regleringsbrev för budgetåret 1965/66. Enligt stadgarna skall 

museet belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundveten

skaper samt inom industrin. 

Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. Enligt 

den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår täcker 

statsbidraget 75 % av utgifterna för driften. Inkomsterna i öv1rigt härrör 

främst från bidrag från näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens 

styrelse, som består av högst 20 ledamöter, utses tre ledamöter av rege

ringen. 

Kostnaderna för skötseln av Tclemuseet täcks av ett anslag från Tele

verket. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader> 
Lokalkostnader 
Kostnader för Telemuseet 

Inkomster 
Entre- och visningsav

gifter samt försäljning 
m.m. 

Bidrag från näringslivet, 
museets vänförening m.m. 

Ersättning från Telemuseet 

Nettoutgift 

Tekniska museet 

1983/84 

30 

7730000 
(4 778 000) 
1117000 

275 000 

9122000 

558000 

1400000 
275000 

2233000 

6889000 

Beräknad ändring 1984/85 

Tekniska 
museet 

+1,5 

+ 975000 
(+ 455000) 
+ 622000 

10000 

+1587000 

+ 90000 

of. 
10000 

+ 80000 

+I 507000 

Före
draganden 

of. 

+ 438000 
(+ 332000) 
+ 616000 

10000 

+I 044000 

+ 90000 

of. 
10000 

+ 80000 

+ 964000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 218000kr. 

2. Besparingar enligt huvudförslaget innebär bl. a. indragning av en halv 

telefonisttjänst samt nedskärning av förvaltningskostnaderna (- 150000 

kr.). 
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3. Museet begär att en tjänst som arkivarie/bibliotekarie inrättas samt en 

deltidstjänst för arbete med industriminnesvård och dokumentation 

(+ l99000kr.). 

4. Museet begär 300000kr. för investeringar budgetåret 1984/85. varav 

30 000 kr. avser vårdutrustning, 30 000 kr. fortsatt arbete med omkopiering 

av nitratfilm. IOOOOOkr. utveeklingsarbete och anskaffning av material i 

samband med Teknotekets uppbyggnad i Teknorama, IOOOOOkr. teknisk 

utrustning och 40000kr. investeringar i samband med uppbyggandet av 

museets förlagsverksamhet. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget till Tekniska museet med 

290000 kr. I rådets förslag ingår att huvudförslaget tillämpas 
(-123000kr.). 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 148 000 kr. Ansla

get bör enligt min beräkning minska med 74 000 kr. Museets förslag bör 

kunna ligga till grund för uttaget av denna besparing. 

Jag har under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat 

engångsanvisningar om 30000kr. för omkopiering av nitratfilm samt 

75 000 kr. för utvecklingsarbete och anskaffning av material för Teknote

kets uppbyggnad i Teknorama. 

Med hänvisning till sammanställningen i övrigt beräknar jag anslaget till 

7853000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förs lagsanslag av 7 853 000 kr. 
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F 47. Bidrag till Skansen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

11598000 

8214000 

8410000 

För Stiftelsen Skansen gäller stadgar som fastställts av regeringen den 29 

juni 1964. Enligt dessa har friluftsmuseet Skansen i Stockholm till uppgift 

att i sin verksamhet levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett 

centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. 

Till Skam.en hör Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordföranden i 

stiftelsens styrelse utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av 

regeringen. tre av Stockholms kommun och två av Stiftelsen Nordiska 

museet. 

I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad 

(prop. 1968: 46, SU 1968: 84, rskr 1968: 202) regleras frågor om bidrag till 

Skansen under femårsperioden 1966-1970. Avtalet innebär att det under

skott som uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verksamhet 

vart och ett av åren 1966-1970 täcks till 40 % av staten och till 60 % av 

kommunen. Avtalet är efter år 1970 förlängt och gäller så länge det inte 

sagts upp. Förutom driftbidrag utgår även särskilda investeringsbidrag. 

Staten svarar för hela kostnaden för investeringar i kulturhistoriska bygg

nader ·och för 40 % av kostnaden för -investeringar i vissa gemensamma 

anläggningar såsom vägar, parkanläggningar, vatten- och avloppsledning

ar, elektriska installationer m. m. Kommunen svarar för resterande 60% 

av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom täcker kommunen hela 

kostnaden för investeringar i andra anläggningar än kulturhistoriska bygg

nader och gemensamma anläggningar. 

Stockholms kommun och Stockholms läns landsting har den 5 maj 1982 

träffat ett avtal med innebörd att landstinget fr. o. m. den I januari 1983 

träder i kommunens ställe i det mellan kommunen och statt:n år 1968 

träffade avtalet. Avtalets innebörd bibehålls i övrigt oförändrad. Stock

holms kommun har hemställt att staten godkänner att landstinget inträder i 

kommunens ställe i avtalet. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att godkänna avtalet (prop. 

1983/84: 25, KrU 1983/84: 9, rskr 1983/84: 115). 

Det bör även nämnas att Stiftelsen Skansen har hemställt att regeringen 

skall godkänna ett förslag till ändring av stiftelsens stadgar innebärande 

bl. a. att tre av ledamöterna i styrelsen i fortsättningen skall utses av 

Stockholms läns landsting i stället för som nu av Stockholms kommun. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst- och 

utgiftsstat för år 1984. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från statens 

sida som uppgår till 6 886 000 kr., medan tillskottet från Stockholms läns 

landsting beräknas till 10 328000 kr. Av det statliga bidraget har 

3071 OOOkr. anvisats för första halvåret 1984. 
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Beräkning av drijiunderskott för Skansen 

Egna inkomster 
Utgifter 

därav löner. pensioner m. m. 
Driftunderskott 

därav staten 
därav Stockholms läns 
landsting 

Statsbidragsberäkning 

Driftunderskott 
därav andra halvåret 1984 
därav första halvåret 1985 

lnvesteringsbidrag till 
kulturhistoriska byggnader 

lnvcsteringsbidrag till övriga 
gemensamma anläggningar 

Statsbidrag 1984/85 
Statsbidrag 1983/84 

Skansen 

1983 
Stat 

15 803 000 
31 336000 

(22736000) 
15 533 000 

( 6213000) 

( 9320000) 

1984 
Stat 

17067000 
34281000 

(25 161000) 
17214000 

( 6886000) 

(!0328000) 

1985 
Skansens 
för~lag 

17 830000 
36584000 

(25 241000) 
18754000 

( 7 502000) 

(I I 252 000) 

Andra halvåret 1984 och första 
halvåret 1985 

Skansens förslag Föredraganden 

7780000 7 410000 
(4029000) (3815000) 
0 751000) 0 595 00()) 

850000 600000 

1320000 400000 
9950000 8410000 
8214000 8 214000 

1736000 +196000 

I. Skansen beräknar att antalet besök även under år 1983 kommer att 

öka och uppgå till mer än 2, I miljoner. 

De egna inkomsterna har av Skansen räknats upp med I 022 000 kr. 

motsvarande en ökning med drygt 6%. 

2. Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar begär Skan

sen bl. a. medel för två tjänster. 

3. I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader framhålls 

att Skansens ca 150 kulturhistoriska hus kräver stora kostnader för den 

nödvändiga byggnadsvården. Enbart för vård av halmtak beräknas ett 

årligt bidragsbehov av 100000 kr. Vissa av husen e1fordrar nu en ordentlig 

upprustning. Skansen beräknar bidragsbehovet för nästa budgetår till 

850000kr., en ökning med 285000kr. 

4. Medel till investeringar i gemensamma anläggningar bör räknas upp 

med hänsyn till en fortsatt upprustning av vatten- och avloppssystemet 

samt behovet av bl. a. utbyte av det yttre staketet. en ny huvudentre och 

en tillbyggnad av Sollidenscenen. 
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Föredragandens överväganden 

Vid godkännande av inkomst- och utgiftsstat för år 1984 har inkomstsi

dan räknats upp med totalt 1 264 000 kr. På utgiftssidan har beräknats 

kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen. Statsbidraget för att 

täcka väntat underskott för år 1984 har beräknats till 6 886 000 kr., en 

ökning med 673 000 kr. i förhållande till I 983 års stat. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för nästa 

budgetår har jag beräknat 600 000 kr., en ökning med 35 000 kr. För gemen

samma anläggningar har jag för statens del beräknat 400 000 kr., en ökning 

med 20 000 kr. 

Till sådana investeringar som numera landstinget helt bekostar har, 

enligt vad jag inhämtat, beräknats ett belopp om 600000 kr. för år 1984. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 8410000kr. 

F 48. Bidrag till vissa museer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4185 000 

4961000 

9014000 

Ur anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Dansmus1:et, Drott

ningholms teatermuseum. Marionetteatern för teaterns museiverksamhet, 

Carl och Olga Millcs Lidingöhem, Thielska galleriet, Strindbergsmuseet 

och Zornsamlingarna. 
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I . Dansmuseet 
2. Drol!ningholms 

teatermuseum 
3. Marionel!eatern 
4. Carl och Olga Milles 

Lidingöhem 
5. Thielska galleriet 
6. Strindbergsmuseet 
7. Zornsamlingarna 
8. Vårda! Bevara! Museerna 

och föremålsvården 
9. Dokumentera! Museernas 

dokumentation av föremål 
och bilder 

10. Foto vid museerna m. m. 
11. Bidrag för film- och 

videogramproduktion inom 
museerna 

12. Arbetets museum 

1983/84 

1683 000 

2228000 
100000 

237000 
375 000 
188 000 
150000 

4961000 

1 Statens kulturråd beträffande p. 3. 7-11. 

Beräknad ändring 1984/85 

Museet resp. 
statens kul
turråd 1 

+ 275000 

+ 427000 
+ 6000 

+ 300000 
+ 116000 
+ 37000 
+ 9000 

+ 300000 

+ 150000 
+ 275000 

of. 
+5000000 

+6895000 

Före
draganden 

+ 131000 

+ 446000 
of. 

+ 147000 
+ 55000 
+ 24000 

of. 

+ 750000 
+2 500000 

+4053000 

2 300000kr. anvisat från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
3 100000 kr. anvisat från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
4 130 000 kr. anvisat från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
5 750 000 kr. anvisat från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

I. Stiftelsen Dansmuseifonden 

Stiftelsen framhåller att museet behöver ett ökat bidrag om 275 000 kr. 

Därvid har 125 000 kr. beräknats för automatiska kostnad sökningar och 

150000 kr. för bevarande och hantering av The Unesco Dance Film and 

Video Collection samt för förstärkning av museets ledningsfunktion. Ett 

avtal har träffats mellan museet å ena sidan och Unescos Conseil Interna

tional de la Danse å andra sidan om bevarandet och hanteringen av den 

nämnda Unescosamlingen. 

Statens kulturråd föreslår en ökning av bidraget med 101000 kr. 

2. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteater, ett 

bibliotek och ett bildarkiv. För föreställningsverksamheten vid teatern 

utgår innevarande budgetår bidrag från anslaget Vissa bidrag till teater-, 

dans- och musikverksamhet. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 september 1979 tillkal

lades en särskild utredare 1 (U 1979: 15) för att utreda verksamheten vid 

1 Kanslichefen Carl-Erik Virdebrant 
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Stiftelsen Drottningholms teatermuseum m. m. I betänkandet <Ds U 

1982: 8) Drottningholms teatermuseum m. m. redovisas olika förslag om 

den framtida verksamheten vid Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. 

En sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga JO.I I. 
Remissyttranden över betänkandet har avgetts av riksmarskalksämbe

tet, riksrevisionsverket (RRV), statskontoret, byggnadsstyrels1:n, statens 

kulturråd, Kungl. Teatern AB (Operan). statens musiksamlingar, riksarki

vet, arkivet för ljud och bild, riksantikvarieämbetet och statens historiska 

museer <RAÄ), universitets- och högskoleämbetet <UHÄJ, som bifogat 

yttrande från institutionen för Teater- och filmvetenskap vid universitet i 

Stockholm, delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsför

sörjning, kungl. biblioteket (KB). Föreningen Drottningholmsteaterns vän

ner, Norrbottensteatern. Göteborgs museer, som bifogat yttrande från 

teaterhistoriska museet i Göteborg, Centralorganisationen SACO/SR, som 

bifogat yttrande från Sveriges museimannaförbund. Stiftelsen Drottning

holms teatermuseum, Stiftelsen Ulriksdals slottsteater, som bifogat yttran

de från Confidencen Rediviva, Stockholms kommun, Stockholms läns 

landsting, Stockholms stadsteater AB, Svensk teaterunion-Svenska ITI
rådet. Sveriges Riksradio AB. Sveriges Television AB och AB Upsala 

stadsteater. Dessutom har skrivelser inkommit från till DIK-förbundet 

ansluten personal vid Drottningholms teatermuseum och institutionen för 

litteraturvetenskap vid universitetet i Umeå. 

En sammanställning av remissvaren bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 10.12. 

Stijielsen begär en ökning av bidraget med 427 000 kr. exkl. löne- och 

prisomräkning. Därvid har stiftelsen bl. a. föreslagit en förstärkning av 

verksamheten med tre tjänster. Vidare föreslår stiftelsen att medel till 

verksamheten anvisas under ett förslagsanslag i stället för som nu under ett 

obetecknat anslag i statsbudgeten. 

I särskild framställning anhåller stiftelsen att två personliga tjänster 

inrättas vid teatermuseet för omplacerade lärare. 

Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 133 000 kr., vilket 

avser kompensation för pris- och löneökningar. 

4. Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 

Stiftelsen har utförligt redovisat sin ekonomiska situation och därmed 

sitt behov av statsbidrag. Redovisningen innebär att stiftelsen för sin 

verksamhet under nästa budgetår behöver en ökning av statsbidraget med 

IOOOOOkr. för att täcka ett beräknat underskott i budgeten. Ytterligare 

200000 kr. behövs som en nödvändig förstärkning av stiftelsens personella 

resurser. 

Statens kulturråd föreslår att stiftelsens personalorganisation och eko

nomi blir föremål för en särskild översyn så att den fortsatta verksamheten 
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kan tryggas. I avvaktan på den föreslagna särskilda översynen föreslår 

kulturrådet en ökning av bidraget med 14000kr. som avser pris- och 

löneomräkning. 

5. Stiftelsen Thielska galleriet 

Stiftelsen begär en ökning av anslaget med 81 000 kr. I förslaget ingår ett 

extra anslag om SOOOOkr. för restaurering av tavlor. 

Statens k11lturråd föreslår en kompensation för prisutvecklingen med 

22 000 kr. samt 25 000 kr. som en engångsanvisning för tavelkonservering. 

6. Stiftelsen Strindhergsmuseet 

Statsbidraget till Strindbergsmuseet avser medel för en vetenskapligt 

inriktad tjänst. Stiftelsen begär för nästa budgetår en ökning av bidraget 

med 37 000 kr. för täckande av de faktiska kostnaderna för tjänsten. 

Statens k11lt11rråd beräknar en ökning av bidraget med I I 000 kr. som 

kompensation för löneutveeklingen. 

8. Vårda.1 Bevara! Museerna ochföremålsrården 

För budgetåren 1982/83 och 1983/84 har för rubricerade ändamål under .. 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål anvisats engångsbelopp 

om 300 000 kr. för vardera budgetåret. Medlen avser att göra det möjligt för 

centrala och regionala museer att utföra inventering och planering samt 

utarbeta handlingsprogram för sin föremålsvård. Medlen disponeras av 

kulturrådet, som fördelar medlen efter ansökan från museerna. 

Statens kulturråd föreslår att även för nästa budgetår ett engångsanslag 

om 300 000 kr. utgår. Kulturrådet konstaterar att de medel som rådet 

hittills disponerat för Bidrag till centrala och regionala museer har haft en 

avgörande effekt när det gällt att följa upp det medvetande om föremåls

vård och planering av denna som rådets utredning Vårda! Bevara! väckte 

till liv. Inför det tredje bidragsåret för vilket medlen nu söks anser rådet att 

det föreligger ett stort behov av medel för gemensamma publikationer, 

tryckning av rapporter m. m. 

9. Dvk11mentera.1 Museernas dok11mentation al' fiiremål och bilder 

Sedan budgetåret 1982/83 utgår under anslaget Bidrag till särskilda kul

turella ändamål ett anslag om 100 OOOkr. årligen för utveckling av ett för 

museerna gemensamt dokumentationssystem. Medlen disponeras av Stif

telsen Nordiska museet som tillsammans med kulturrådet har ansvar för en 

särskild samordningsgrupp för ändamålet. 

Statens k11lturråd föreslår en uppräkning av anslaget .till 150000 kr. för 

att utvecklingsarbetet skall kunna fullföljas. 
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JO. Foto vid museerna m. m. 

Statens kulturråd har (skrivelse den 17 juni 1983 anhållit om medel för 

att kunna bedriva ett utvecklingsarbete under tre och ett hailv år kring 

museernas fotofrågor. Regeringen har i beslut den I september 1983 anvi

sat 130000kr. för detta ändamål avseende första halvåret 1984. Kulturrå

det anhåller nu om 275 000 kr. för fortsatt verksamhet under budgetåret 

1984/85. 

11. Bidrag för film- och videogramproduktion inom musl!t!rna 

För budgetåret 1983/84 utgår ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella 

ändamål ett belopp om 750000kr. för film- och videogramproduktion vid 

museerna. Medlen disponeras av statens kulturråd. som har att fördela 

medlen efter ansökan från museerna. 

Statens kulturråd. Bidragsformen infördes budgetåret 1982/83. Den förs

ta fördelningen som kulturrådet genomförde gav ett mycket positivt gen

svar vad ämnesval och väl planerade projekt beträffar och visade på ett 

aktuellt behov av produktion i samband med museernas såväl dokumente

rande som utåtriktade arbete. De ca 50 ansökningarna visade på en stor 

variation i fråga om innehåll. 

Kulturrådet anser det svårt att bedöma om antalet ansökningar tyder på 

att det finns ett uppdämt behov av medel eller om intresset kommer att 

stanna på samma nivå. l avvaktan på ytterligare erfarenheter föreslår 

kulturrådet ett oförändrat anslag. 

12. Arbetets museum 

Stiftelsen Arbetets museum bildades den I juli 1983. Bakom tillkomsten 

av stiftelsen. som har bildats av Landsorganisationen (LO), Tjänstemän

nens centralorganisation !TCO). Kooperativa förbundet (KFl samt Arbe

tarnas bildningsförbund (ABFJ. ligger ett omfattande utredningsarbete. 

Resultatet av utredningsarbetet presenterades för regeringen i en särskild 

skrivelse den 5 november 1982 med förslag om tillskapande av ett museum 

som dokumenterar arbetets och arbetarrörelsens historia och som klargör 

hur arbetets innehåll har förändrats och hur det påverkar våra levnadsvill

kor. Arbetets museum avses förläggas till det tidigare bomullsspinneriet 

Strykjärnet i Norrköping. 

Länsmuseichefen Erik Hofren har i en särskild skrivelse lämnat syn

punkter på utredningsförslaget om Arbetets museum. Han föreslår att 

staten bidrar till museets verksamhet med 5 milj. kr. om året under de 

närmaste åren. 

Utredningsförslaget och Hofrcns kommentar har remitterats till statens 

kulturråd och riksantikvarieämbetet. som tillstyrker att staten stöder verk

samheten. 
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I 3. Bidrag till lokala arbetslivsmuseer 

Staten kulturråd föreslår att ett nytt statsbidrag införs fr. o. m. budget

året 1984/85 till lokala arbetslivsmuseer. Statsbidraget bör uppgå till 

800000 kr. och utgå i form av projektbidrag. Bidraget bör ges till organisa

tion eller stiftelse som har till syfte att genom musealt bevarande och 

genom prov på yrkets utövande tillvarata försvinnande yrkeskunskaper. 

Verksamheten bör förmedlas och levandegöras i en autentisk arbetsmiljö 

och hållas öppen för allmänheten. 

Föredragandens överväganden 

Dansmuseet 

För Dansmuseet beräknar jag en ökning av anslaget med 131 000 kr., 

varav 60000 kr. avser handhavandet av Unesco:s samling av dansfilmer. 

Drottningholms teatermuseum 

I betänkandet (Ds U 1982: 8) redovisas olika förslag om den framtida 
verksamheten vid Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Jag delar ut

redningens uppfattning att slottsteatern på Drottningholm även framöver 

bör användas för offentliga föreställningar i hittillsvarande omfattning trots 

att detta innebär en viss förslitning av byggnaden. Det ankommer på 

byggnadsstyrelsen att i samråd med stiftelsen och riksantikvarieämbetet 

vidta de skyddsåtgärder m. m. som föranleds av de behov som påvisats i 

utredningen. 

Föreställnings verksamheten på slottsteatern är väl utvecklad och anpas

sad till sina unika förutsättningar. Det stora publikintresset och det begrän

sade antalet föreställningar som av slitageskäl kan ges på slottsteatem gör 

att TV -överföringar blir särskilt intressanta. Från kulturpolitiska och 

konstnärliga utgångspunkter är det vidare angeläget att verksamheten även 

i fortsättningen bedrivs så att den utvecklar internationella kontakter och 

ett internationellt samarbete. Jag delar också utredningens uppfattning att 

Operan har ett särskilt ansvar gentemot stiftelsen och att Operan bör 

planera sin verksamhet med hänsyn till de speciella behov som föreställ

ningarna på slottsteatern medför, oavsett om de produceras av Operan 

eller stiftelsen. 

När det gäller musei-, biblioteks- och arkivverksamheten konstaterar 

utredningen att stiftelsens samlingar numera domineras av material som 

belyser den moderna teaterutvecklingen och att stiftelsen bl. a. härigenom 

intar en central roll inom informationsförsörjningen på teaterområdet. 

Enligt utredningen karaktäriseras dock informationsförsörjningen på tea

terområdet som helhet av en rad brister när det gäller ändamålsenlighet 

och samordning av resurser. I denna uppfattning instämmer remissinstan

serna. Utredningen lämnar en rad förslag till åtgärder på området och 

föreslår i första hand ett fortsatt utvecklings- och samordningsarbete. 

Remissvaren understödjer förslagen. 
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Jag delar utredningens uppfattning om det väsentliga i ett väl fungerade 

system för bevarande och spridande av kunskaper om svensk teater, inte. 

minst för de mindre teaterinstitutioner och teatergrupper som inte själva 

har resurser för detta i sin löpande verksamhet. Jag har erfarit att Stiftelsen 

Drottningholms teatermuseum är beredd att organisera ett utvecklingsar

bete av det slag som utredningen föreslagit. Detta arbete bör bedrivas i 

samverkan med berörda intressenter på området. Jag har för ändamålet 

beräknat ett belopp av 250 000 kr. 

För teatermuseet har jag vidare beräknat en ökning av anslaget med 

130000 kr. för museets verksamhet vid klipparkivet och handhavandet av 

fotografiskt material. 

Carl och Olga Milles Lidingöhem 

Vid min medelsberäkning för Carl och Olga Milles Lidingöhem har jag 

tagit hänsyn till museets behov av resursförstärkning genom att räkna upp 

anslaget med 147 000 kr. 

Vård och dokumentation 

Särskilda medel bör anvisas under ytterligare ett budgetår för utveckling 

av föremålsvårdcn vid museerna, framför allt för redovisning av vunna 

erfarenheter samt för ett fortsatt utvecklingsarbete för att skapa ett gemen

samt dokumentationssystem för museerna. Jag har därför under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat engångsanvisningar för 

ändamålen om 300000 kr. resp. 100000 kr. Medlen för föremålsvården bör 

ställas till kulturrådets förfogande medan medlen för gemensamt dokumen

tationssystem bör disponeras av Nordiska museet. Särskilda resurser för 

de nämnda ändamålen har därmed utgått under tre budgetår. Jag förutsät

ter att behoven av särskilda medel för ändamålen därigenom kan anses ha 

tillgodosetts. 

Foto vid museerna m. m. 

Regeringen har under innevarande budgetår tilldelat statens kulturråd 

130 000 kr. för ett utvecklingsarbete avseende fotohantering1:n vid mu

seerna m. m. För detta ändamål har jag för nästa budget~tr beräknat 

275 000 kr. under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Film- och videogramproduktion 

Under de senaste budgetåren har från anslaget Bidrag till särskilda 

kulturella ändamål även utgått medel för bidrag för film- och vidcogram

produktion inom museerna. Fr. o. m. nästa budgetår bör medel för detta 

ändamål beräknas under förevarande anslag och utgå med oförändrat 

750000kr. 
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Arbetets museum m. m. 

Att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia är f. n. inte 

huvuduppgift för något museum. Stiftelsen Arbetets museum utgör således 

något nytt i museivärlden. Stiftelsen bildades den I juli 1983 av Landsor

ganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCOJ, Koopera

tiva förbundet (Kfl och Arbetarnas bildningsförbund (ABFJ. Det nya 

museet skall inrymmas i fastigheten Strykjärnet i Norrköping. Enligt min 

uppfattning är inrättandet av Arbetets museum av stor betydelse för en 

samlad dokumentation av arbetets historia och arbetslivets förändringar. 

Arbetets museum i Norrköping kan få en viktig roll när det gäller doku

mentation, insamling, presentation, forskning och studieverksamhet kring 

arbetets, arbetarnas och deras organisationers historia. Jag föreslår därför 

att 2,5 milj. kr. fr. o. m. budgetåret 1984/85 utgår som ett bidrag till Stiftel

sen Arbetets museum. 

På flera platser i landet har under senare år vuxit upp en rad museer som 

har till syfte att genom en viss produktion bevara försvinnande yrkeskun

skaper i en autentisk miljö. Statens kulturråd har föreslagit att ett nytt 

statsbidrag skall införas till sådana lokala arbetslivsmuseer. Jag biträder 

kulturrådets förslag. Det bör få ankomma på regeringen att bestämma 

vilken myndighet som skall pröva frågor om bidrag. Det bör även ankom

ma på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 

besluta om vilka villkor som skall gälla för rätten att erhålla bidrag. Jag vill 

i detta sammanhang anmäla att ett investeringsstöd har utgått till musei

järnvägar sedan budgetåret 1980/81 ur behållningen från de särskilda lotte

rier som årligen anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturella 

ändamål. Detta stöd bör nu kunna utvidgas till att även omfatta lokala 

arbetslivsmuseer. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

I. att godkänna vad jag har förordat i fråga om bidrag till lokala 

arbetslivsmuseer, 

2. att till Bidrag till l'issa museer för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

anslag av 9014000kr. 

25 Riksdugen 1983184. I .mm/. Nr 100. BilaRu 10 
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F 49. Bidrag till regionala museer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

26971300 

26568000 

28780000 

Statsbidrag utgår enligt förordningen ( 1977: 547) om statsbidrag till re

gionala museer (ändrad 1982: 388) till regionalt verksamt museum som 

regeringen har förklarat berättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår 

endast till museum som också får bidrag från landstingskommun eller 

kommun. 

Statsbidrag utgår i form av grund bidrag. Underlaget för beräkning

en är det antal grund be 1 opp som varje år fastställs för museerna. 

Enligt beslut av regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Antalet 

grundbelopp för budgetåret 1983/84 har fastställts till 457. Grundbeloppet 

för innevarande budgetår har preliminärt beräknats till 114 500 kr. Statens 

kulturråd fördelar grundbcloppen på de museer som regeringen har förkla

rat berättigade till statsbidrag. 

Bidragsunderlagct för varje museum motsvaras i första hand av summan 
av de tilldelade grundbeloppen. Statsbidrag utgår med 55% av bidragsun

derlaget. 

Statens kulturråds fördelning av grundbelopp budgetåret 1983184 

Museum 

Stockholms läns museum 
U pplandsmuseet 
Södermanlands museum 
Östergötlands och Linköpings stads museum 
Jönköpings läns museum 
Smålands museum 
Kalmar läns museum 
Gotlands fornsal 
Blekinge museum 
Kristianstads länsmuseum 
Kuhurhistoriska museet i Lund 
Malmö museum 
Hallands länsmuseer 
Bohusläns museum 
Göteborgs museer 
Älvsborgs länsmuseum 
Skaraborgs länsmuseum 
Värmlands museum 
Örebro läns museum 
Västmanlands läns museum 
Dalarnas museum 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Länsmuseet-Murberget 
Jämtlands läns museum 
Västerbottens museum 
Norrbottens museum 

Beslutad fördelning 

12 
14 
18 
13 
15 
10 
14 
11 
8 

20 
34 
27 
14 
Il 
81 
16 
12 
8 

14 
10 
17 
16 
9 

20 
18 
15 

457 
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Statens kulwrråd 

Kulturrådet har i sina tidigare framställningar om anslag argumenterat 

för ett fullbordande av den regionmuseireform som inleddes budgetåret 

1977/78. Rådet räknade med att grundbelopp skulle kunna utgå till samtliga 

bidragsberättigade årsverken vid museerna. Kulturrådet framhåller att 

statsmakterna aldrig uttryckligen angivit någon tidsplan eller omfattning av 

regionmuseireformen. 

När statsbidragssystemet infördes befann sig museerna i mycket vari

erande utgångslägen vad de egna huvudmännens satsningar beträffar. Den 

ledande principen för statsbidraget var att initiativet till utbyggnad skulle 

ligga hos huvudmännen. Kulturrådet konstaterar att den länsmuseala verk

samheten är alltför litet utbyggd i många län. 

Kulturrådet anser att regeringen måste komma med klarare besked om 

hur man ser på utvecklingen av regionmuseistödet. Kulturrådet menar att 

den nuvarande situationen med ovissheten när det gäller servicen inom 

den statliga kulturminnesvården samt de hittills rådande regionala skiHna
derna i regionmuseernas utbyggnad är mycket otillfredsställande. Kultur

rådet föreslår därför att regeringen inför en miniminivå för antalet grund be

lopp till regionmuseerna. 

Kulturrådet föreslår att staten genom en uppräkning av regionmuseibi

draget garanterar att åtminstone 15 grundbelopp utgår till varje länsmu

seum som bas för verksamheten - under förutsättning att huvudmännen 

finner att verksamheten skall ligga på minst den nivån. Vidare anser 

kulturrådet att staten också måste söka komplettera stödet till de museer 

som ligger i högre intervall än 15 grundbelopp. 

Kulturrådet föreslår att ett tak om preliminärt 25 grundbelopp läggs för 

de "ordinarie" länsmuseerna och att statsmakterna därmed också redogör 

för hur långt de kan följa med i utvecklingen. Även museerna i Malmö och 

Göteborg bör erhålla viss kompensation för sin hittills låga statsbidragsan

del. 

För nästa budgetår bör enligt kulturrådet ytterligare 74 grundbelopp 

tillföras anslaget motsvarande en kostnad av 4660000kr. Därutöver till

kommer en prisomräkning om 2 212 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Systemet för statligt stöd till regionala museer infördes fr. om. budget

året 1977/78. Bidragssystemet är konstruerat så att det skall trygga den 

fortsatta verksamheten vid ett antal regionala museer, för vilka landsting 

och kommuner tagit ett huvudansvar. Regeringen har förklarat 26 museer 

bidragsberättigade. Bidraget är avsett att tillgodose kravet på en kvalifi

cerad kulturminnesvårdsexpertis i regionerna samt utgöra ett allmänt stöd 

till den regionala museiverksamheten. 

Jag är inte beredd att tillstyrka några fler grundbelopp ;ör nästa budgetår 
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utöver de 457 som utgår innevarande budgetår. Vid beräkning av medels

behovet för nästa budgetår har jag utgått från ett preliminärt beräknat 

grundbelopp av I 14500kr., av vilket statsbidrag utgår med 55%. 

Jag är inte heller beredd i nuvarande ekonomiska läge att, som kulturrå

det begär, ge besked om den framtida utvecklingen av detta bidragssy

stem. Inte heller är jag beredd att uttala mig i fråga om en miniminivå för 

antalet grundbelopp per regionalt museum. 

Det sammanlagda medelsbehovet för bidrag till regionala museer beräk

nar jag till 28 780000 kr., vilket innebär en ökning med 2 212 000 kr. jämfört 

med innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till reRionala museer för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 28780000kr. 

F 50. Riksutställningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

16609833 

16855000 

18411000 

Reservation 5 527 

Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar ( KRFS 1978: 5) till 

uppgift att främja utställnings- och konst bildnings verksamheten genom att 

förmedla och anordna utställningar, biträda med rådgivning och annan 

service samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium för 

kunskapsförmedling, debatt och upplevelse. 

Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kommu

nala myndigheter, kulturinstitutioner. organisationer och enskilda som iir 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riks11tstiil/11i ngar 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 604 000 kr. 

2. De besparingar enligt huvudförslaget som redovisas aktualiserar en 

neddragning av de fasta kostnaderna genom personal- och lokalminskning. 

3. För ökad verksamhet bland barn och ungdom begärs 275000kr. 

4. För konstnärers medverkan i utställningsprojekt begärs ytterligare 

385 000 kr. 

5. Med tanke på hur angeläget det är att stimulera den uppsökande 

verksamheten genom regional kursverksamhet begärs för detta ändamål 

275 000 kr. 

6. För utvecklingsarbete begärs 50000 kr. 

7. För personalförstärkningar begärs ett resurstillskott på 150000 kr. 
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Statens k11lturråd 

Kulturrådet föreslår en ökning med 654 000 kr., vilket motsvarar huvud

förslaget. 

Föredragandens överväganden 

Huvudförslaget innebär en minskning av anslaget med 289000 kr. Mitt 

förslag innebär att anslaget minskas med 144 000 kr. 

Anslaget bör föras upp med 18 411 000 kr. Jag har därvid beräknat I 

milj.kr. för ökade insatser bland barn och ungdom. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksutställningar för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 18411 OOOkr. 

F 51. Inköp av vissa kulturföremål 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

140000 

100000 

100000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål för vilka risk 

föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant konst

närligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 

de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp än det 

som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i efter

hand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen (prop. 1965: 58, SU 

1965:76, rskr 1965:204). 

Utförsel m• vissa äldre kult11rföremål 

I prop. 1981/82: 82 föreslog regeringen en ny lag om utförsel av vissa 

äldre kulturföremål. Riksdagen ( KrU 1981/82: 20, rskr 1981/82: 213) avslog 

propositionen med hänsyn till riksdagens önskemål om förnyade övervä

ganden på vissa punkter i lagförslaget. Riksdagen hemställde att regering

en efter utredning och förnyade överväganden borde förelägga riksdagen 

ett nytt förslag i fråga om förbud mot utförsel av äldre kulturföremål. 

Regeringen gav i maj 1982 riksantikvarieämbetet och statens historiska 

museer i uppdrag att i samråd med statens konstmuseer och Stiftelsen 

Nordiska museet överväga och lägga fram förslag om sådana ändringar av 

och tillägg till det av regeringen framlagda förslaget till lag om utförsel av 

vissa äldre kulturföremål m. m. som kunde anses erforderliga med hänsyn 

till vad riksdagen hade anfört. 
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Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer inkom i november 

1982 med vissa förslag om lagstiftning avsedd att förhindra utförsel ur riket 

av kulturföremål. Förslagen har därefter remissbehandlats. 

Föredragandens överväganden 

Jag avser att senare föreslå regeringen att under våren 1984 foerkomma 

till riksdagen i frågan om utförsel av vissa kulturföremål. 

Anslaget till inköp av vissa kulturföremål bör föras upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av vissa k11/t11rföremål för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av IOOOOOkr. 
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Ungdomsorganisationer 

F 52. Statens ungdomsråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 250273 

3044000 

3 502000 

Statens ungdomsråd har enligt sin instruktion (1976: 527) till uppgift att 

inom ramen för samhällets kultur- och fritidspolitik främja ungdomens 

sociala och personliga utveckling. Rådet skall handlägga och utreda frågor 

om samhällets stöd till ungdomsorganisationerna och verka för en samord

ning av statliga insatser som avser verksamhet bland barn och ungdom. 

Från anslaget bestrids kostnader även för ungdomsrådets utrednings

och informationsverksamhet. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokal kos mader 

Anslag enligt statsbudgeten 

Statens ungdomsråd 

1983/84 

8,5 

2 739000 
(I 429000) 

495000 

3234000 

3 044000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I lOOOOkr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
ungdomsråd 

of. 

+ 110000 
(+ 63000) 
+122000 

+232000 

+422000 

Före
draganden 

of. 

+ 187000 
(+ 80000) 
+ 81000 

+268000 

+458000 

2. Med anledning av världsungdomsåret 1985 anhåller rådet att vad 

beträffar huvudförslaget få tillämpa ett tilläggsalternativ. 

3. Med hänsyn till de krav som ställs på rådet i samband med viirldsung

domsårer begär rådet medel ur utbildningsdepartementets kommitteanslag 

för en handläggartjänst och en halv assistenttjänst. 

4. Om huvudförslaget genomförs fullt ut under perioden 1984/85-

1988/89 måste antingen kansliet minskas med två tjänster, vilket motsvarar 

20% av perso~mlstyrkan eller kraftiga nedskärningar göras av rådets infor

mations- och utredningsmedel. Det innebär att inriktningen och omfatt

ningen av rådets verksamhet måste omprövas. 

5. I en skrivelse till regeringen den 1 juni 1983 har statens ungdomsråd 
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hemställt om särskilda medel för försöks- och utvecklingsarbete inom 

barn- och ungdomsorganisationerna. 

Bidrag bör kunna utgå till egna studier av arbetsformer, medlemsom

sättning etc. för att lokalisera problem som bör bli föremål för ett vidare 

utvecklingsarbete inom organisationerna. Bidrag bör också kunna utgå till 

projekt. 

Bidraget bör fördelas av statens ungdomsråd. Projektplaner, utveck

lingsområden, arbetsmetoder. utvärdering m. m. bör utformas av organisa

tionerna själva. 

Utvecklingsstödet kan sökas av barn- och ungdomsorganisationer som 

är statsbidragsberättigade. Projekten bör garanteras en viss kontinuitet. 

Bidraget bör enligt ungdomsrådets förslag uppgå till 5 milj. kr. 

6. I statens ungdomsråds utredning Ej till salu föreslogs att ett försöks

och utvecklingsarbete skulle påbörjas i syfte att förbättra barns uppväxt
miljö. 

Ungdomsrådet begär nu medel för att starta sådana projekt i ett begrän

sat antal försökskommuner där behovet av insatser för att förbättra barns 

och ungdomars uppväxtvillkor är stort. Stöd bör kunna utgå tiH verksam

het som genomförs av lokala barn- och ungdomsföreningar, andra folkrö

relser, kooperativ osv. Stöd bör inte utgå till projekt som drivs av kommu

nerna själva. 

Projektbidrag bör avse igångsättningsstöd och bör i första hand avse 

lokaler, material m. m. 

Ungdomsrådet föreslår att 5 milj. kr. avsätts för försöksvcrksamhet i 

närmiljöer. 

Föredragandens överväganden 

Jag vill först erinra om att regeringen med anledning av det internationel

la världsungdomsåret 1985 har tillsatt en särskild beredningsgrupp. Bered

ningsgruppen skall svara för planering, genomförande och uppföljning av 

olika insatser med anledning av världsungdomsåret. 

Regeringen har vidare beslutat att - efter förslag från beredningsgrup

pen - ur allmänna arvsfonden stödja insatser med anledning av världsung

domsåret med sammanlagt högst 30 milj. kr. under kalenderåren 1984-

1986. varav högst 10 milj. kr. för försöks- och utvecklingsarbete inom 

barn- och ungdomsorganisationerna, högst 10 milj. kr. för försöksverksam

het i lokala miljöer och högst 10 milj. kr. för insatser av bildningsförbund, 

handikapporganisationer, kommuner och landstingskommuner m. n. 
Med hänsyn till behovet av resurser i samband med världsungdomsåret 

tillstyrker jag rådets begäran om att få tillämpa ett tilläggsalternativ. Be

räkningen av huvudförslaget för nästa budgetår skulle - liksom tidigare 

budgetår - ha inneburit en reell minskning _av resurserna med 1 %. Ung

domsrådet bör som villkor för min tillstyrkan av tilläggsalternativet åläggas 
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att senast till budgetåret 1986/87 redovisa förslag om en reell minskning av 

anslaget med 3 %. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 3 502 000 kr. 

F 53. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 
m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

42683421 

43945000 

46780000 

från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten inom de ung

domsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag 

enligt förordningen ( 1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

(omtryckt 1981: 502, ändrad senast 1983: 514). Vidare utgår bidrag till vissa 

samarbetsorgan samt bidrag i särskild ordning till den centrala verksamhe

ten inom vissa ungdomsorganisationer. 

Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyssnämnda förordning 

till organisationer som bedriver verksamhet huvudsakligen bland barn och 

ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i åldern 7-25 år samt lokal

avdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Statsbidraget 

utgår i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidraget utgör 

295 000 kr. Det rörliga bidraget uppgår budgetåret 1983/84 till 26 kr. per 

medlem i intervallet 3 001-40000 medlemmar och till 21 kr. per medlem 

över 40000. Vid beräkningen av bidraget till vissa organisationer med 

verksamhet bland handikappade barn och ungdomar gäller att bidrag utgår 

om organisationen har mer än 1500 medlemmar i åldern 7-25 år. Utöver 

grundbidrag utgår därvid rörligt bidrag även för antalet medlemmar i 

intervallet 1 50 I - 3 000 varvid bidraget per medlem är 106 kr. I övrigt utgår 

bidrag enligt de generella bestämmelserna. För organisationer som första 

gången erhåller bidrag till central verksamhet samt för organisationer som 

inte längre uppfyller villkoren i fråga om antalet medlemmar och lokalav

delningar gäller särskilda bestämmelser om statsbidragets storlek. 
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I. Grundbidrag till ung
domsorganisationer 

2. Verdandi 
3. Rörligt bidrag till 

ungdomsorganisationer 
4. Bidrag till vissa sam

arbetsorgan 
5. Särskilda bidrag till 

vissa ungdomsorganisa
tioner 

Statens ungdomsråd 

1983/84 

19299500 
843000 

21885 000 

1180000 

737 500 

43945000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens ung
domsråd 

+ 450500 

+2452000 

+ 20000 

+ 30000 

+2952500 

Föredra
ganden 

+ 1782 500 
- 843000 

+ 1686000 

+ 60000 

+ 149500 

+2835000 

I. Ungdomsrådet föreslår att grundbidraget höjs från 295000h. till 
300 000 kr. per statsbidragsberättigad organisation. 

2. Rådet föreslår vidare att Elevorganisationen i Sverige inte längre får 

bidrag i särskild ordning utan i enlighet med förordningens bestämmelser. 
3. Även Skytterörelsens ungdomsorganisation bör beviljas stöd enligt 

förordningens bestämmelser. Detta föreslås ske genom intrappning under 
två år, varvid grundbidrag och halvt rörligt bidrag utgår under första året 

samt grundbidrag och helt rörligt bidrag under andra året. 

4. Sju nya organisationer begär att få bli statsbidragsberättigade. Ung

domsrådet föreslår att två av dem, nämligen Assyriska riksförbundet och 

Syrianska riksförbundet. medges dispens från förordningens bestämmelser 

och beviljas bidrag i särskild ordning motsvarande ett grundbidtrag. Rådet 

föreslår vidare att Sveriges folkhögskoleelevers förbund godkänns för 

statsbidrag enligt gällande förordning. 

5. Ungdomsrådet föreslår att tröskeln i det rörliga bidraget flyttas från 

40000 till 50000 medlemmar. Vidare föreslår rådet att det rörliga bidraget i 

det lägre intervallet höjs från 26 kr. till 27 kr. per medlem. Rådet föreslår 

också att det rörliga bidraget i intervallet 1501-3000 medlemmar inom 
handikapporganisationerna höjs från 106kr. till 107kr. 

6. Rådet föreslår att bidragen till Riksförbundet Sveriges fritids- och 
hemgårdar IRSFH) höjs med 15 000 kr. och att bidraget till Svenska samer

nas riksungdomsförbund höjs med 5 000 kr. Ungdomsrådet föreslår vidare 
att bidraget till vissa samarbetsorgan höjs med 20 000 kr. Ungdomsrådet 

föreslår att Föreningen Nordens ungdomsrepresentantskap (FN U) och 

Sveriges ungdomsorganisationers landsråd (SUL), under förutsättning att 

den planerade sammanslagningen genomförs. erhåller ett belopp motsva
rande tre grundbidrag. 

7. Ungdomsrådet anser att någon periodisering av statens utbetalningar 
av bidraget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet inte skall 
genomföras. 
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8. I en särskild skrivelse har Nykterhetsorganisationen Verdandi anhål

lit om att de bidrag organisationen erhåller från statens ungdomsråd över

förs till socialdepartementet. 

Föredragandens överväganden 

För grundbidrag till ungdomsorganisationerna beräknar jag ett medels

behov av 21082000kr. 

Den av regeringen tillsatta utredningen (S 1982: 07) för översyn av de 

statliga insatserna för alkohol- och narkotikainformation har i rapporten 

(Os S 1983: 11) om alkohol- och narkotikaupplysning bl. a. föreslagit att 

Verdamlis nuvarande anslag från statens ungdomsråd skall utgå från an

slag under socialdepartementets huvudtitel. Efter samråd ~ed chefen för 

socialdepartementet tillstyrker jag detta förslag i fråga om förevarande 

anslag. som härigenom kan minskas med 843 000 kr. Någon ändring beträf

fande bidrag som utgår till Verdandi under anslagen Bidrag till ungdomsor
ganisationernas lokala verksamhet och Bidrag till ferieverksamhet inom 

ungdomsorganisationerna bör däremot inte ske. Verdandi bör dock enligt 

min mening även i fortsättningen kunna erhålla bidrag ur dessa båda· 

anslag. 

För nästa budgetår bör helt grundbidrag till statsbidragsberättigad orga

nisation utgå med 310000 kr. För Elevorganisationen i Sverige beräknar 

jag 1 IOOOOOkr. och för Skytterörelsens ungdomsorganisation 645000kr. 

För rörligt bidrag beräknar jag för nästa budgetår ett medelsbehov av 

23 571 000 kr. Rörligt bidrag bör utgå med 28 kr., dvs. en ökning med 2 kr., 

per medlem i intervallet 3001-40000 medlemmar och med 24kr .. dvs. en 

ökning med 3 kr., per medlem över 40 000 medlemmar. Till handikapporga

nisationerna bör bidrag utgå med 112 kr .. dvs. en ökning med 6 kr.. per 

medlem i intervallet 1 501 - 3 000 medlemmar. 

Under anslagsposten Bidrag till vissa samarbetsorgan beräknas medel 

till Föreningen Nordens ungdomsrepresentantskap, Sveriges kristna ung

domsråd och Sveriges ungdomsorganisationers landsråd. Enligt vad jag 

erfarit har Föreningen Nordens ungdomsrepresentantskap och Sveriges 

ungdomsorganisationers landsråd gått samman i en organisation, Landsrå

det för Sveriges ungdomsorganisationer. Bidraget till Sveriges kristna ung

domsråd och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer beräknar jag· 

till I 240000 kr. Det bör ankomma på regeringen att bestämma bidragets 

storlek för resp. samarbetsorgan. 

För Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar har jag beräknat 

775 000 kr. och för Svenska samernas riksungdomsförbund 112 000 kr. 

Jag vill erinra om att reglerna för utbetalning av statsbidrag till ungdoms

organisationernas centrala verksamhet bör - liksom för flertalet andra 

statsbidrag - ändras så att utbetalning sker fyra gånger per år. Jag avser 

att senare återkomma till regeringen i denna fråga. Vid min beräkning av 
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anslaget har jag tagit hänsyn till att en särskild kompensation bör utgå för 

den ränteförlust som uppkommer genom de förändrade utbetalningsreg

lerna för organisationerna. 
Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de förändrade regler för bidrag till ungdomsorganisa

tionernas centrala verksamhet som jag har förordat. 

2. till Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala i·erk.rnmhet 

m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags anslag av 

46 780000 kr. 

F 54. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

1982/83 utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

84486269 

89610000 

86000000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt 

förordningen ( 1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationcr (om

tryckt 1981:502, ändrad senast 1983:514). 

Berättigade till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdomsorga

nisationer som enligt I ~ nämnda förordning förklarats berättigade att 

erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisatiorn:rnas cen

trala verksamhet m. m .. dels Sveriges riksidrottsförbund och övriga orga

nisationer med organisationsstöd under jordbruksdepartementets huvudti

tel, dels de ungdomsorganisationer som erhåller stöd i särski Id ordning 

under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

m.m. 

Statsbidrag utgår under budgetåret 1983/84 med 10 kr. för var:ii: bidrags

berättigad sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokalav

delning planerad och anordnad sammankomst som varat minst en timme 

och med minst fem deltagare i åldern 7- 25 år. 

Statens ungdomsräd 

I. Statens ungdomsråd föreslår ett oförändrat bidrag på lO kr. per 

bidragsberättigad sammankomst. Då antalet sammankomster beräknas 

sjunka under nästa budgetår minskar anslaget med 2 610000 kr. Ungdoms

rådet föreslår vidare alt den nedre åldersgränsen vid sju år avskaffas. Detta 

beräknas medföra en ökad kostnad av 2 460 000 kr. Rådet föreslår också att 

rådet får disponera medel för en översyn av de statliga bidragen till ung

domsorganisationerna (+ 150000kr.). 

2. Rådet föreslår att de ungdomsorganisationcr som så önskar skall 

kunna begära dispens hos rådet för att kunna använda det lokala aktivitets

stödet för ut vecklingsinsatser. 
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3. Ungdomsrådet anser att någon periodisering av statens utbetalningar 

av bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet inte skall 

genomföras. 

Föredragandens överväganden 

Bidrag till lokal verksamhet bör utgå med oförändrat 10 kr. per bidrags

berättigad sammankomst. 

Ungdomsrådet har föreslagit att det lokala aktivitetsstödet genom di

spens skall få användas för utvecklingsinsatser. Som jag anmält under 

anslaget Statens ungdomsråd kommer särskilda medel att ställas till förfo

gande för utvecklingsarbete inom ungdomsorganisationerna. Någon sär

skild dispensmöjlighet bör därför inte införas. 

Anslaget bör med hänsyn till utfallet budgetåret 1982/83 minskas. Ansla

get bör föras upp med 86 milj. kr. 

Reglerna för utbetalning av statsbidraget till ungdomsorganisationernas 
lokala verksamhet bör inte ändras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ungdomsorganisativnernas lokala verksamhet för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 86000000kr. 

F 55. Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7851175 

8800000 

9065000 

Reservation 161825 

Bidrag ur detta anslag utgår enligt förordningen ( 1981: 503) om statsbi

drag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer. Frågor om bidrag 

prövas av statens ungdomsråd efter ansökan. 

Statens ungdomsråd 

Sedan år 1973 har regeringen beviljat medel ur allmänna arvsfonden till 

försöksverksamhet med sommaraktiviteter företrädesvis för åldersgrup

pen 7-12 år. 
Riksdagen beslutade mot bakgrund av de erfarenheter som gjordes un

d.::r försöksverksamheten att inrätta ett anslag till fcrieverksamhet fr. o. m. 

budgetåret 1981/82. Verksamheten skall stå öppen för alla barn utan krav 
pä medlemskap i en organisation. Verksamheten riktar sig i första hand till 

barn i åldern 7-12 år men kan även omfatta ungdomar i grundskolans 

högstadium. Bidraget kan förutom till sommaraktiviteter också utgå till 

föreningsledd verksamhet under sportlov, ferier i samband med de stora 
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helgerna eller andra längre ledigheter under terminerna. Medel kan utgå till 

personalkostnader, kost och logi, resor, material. administration samt 

utvärdering och utbildning. 

Ungdomsrådet föreslår en ökning av anslaget med 1,2 milj. kr. samt att 

rådet ur anslaget får disponera 225 000 kr. för administration, information 

och utbildningsinsatser. 

Statens ungdomsråd har i uppdrag att utvärdera verksamheten och före

slå mer permanenta fördelningskriterier. Rådet begär nu att få utarbeta 

fördelningskriterier utan att behöva underställa regeringen dem för god

kännande. 

Rådet anser att någon periodisering av statens utbetalningar av bidraget 

till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna inte skall genomföras. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med 9 065 000 kr. 

Reglerna för utbetalning av statsbidraget till ferieverksamhet inom ung

domsorganisationerna bör inte ändras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

9065 OOOkr. 
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G. MASSMEDIER M. M. 

Film m.m. 

G I. Statens biografbyrå 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3110353 

2845000 

3457000 

Statens biografbyrå skall enligt sin instruktion (1965: 748. omtryckt 

1977: 1057. ändrad senast 1983: 516) pröva frågor om godkännande av film 

avsedd för offentlig biografföreställning. Byrån svarar också för försöks

verksamhet med fraktstöd för film enligt bestämmelser i förordningen 

(1978: 223) om försöksverksamhet med fraktstöd för film (ändrad 

1982: 504). Utgifter för försöksverksamheten bestrids med medel ur ansla
get till biografbyrån. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens bio- Före-
gratbyrå draganden 

Personal 10 of. of. 

Anslag 

Förvaltningskostnader 1707000 + 77295 + 99000 
(därav lönekostnader) (1572 000) (+ 65170) (+ 23000) 

Lokalkostnader 629000 + 20875 - 19000 
Återanskaffning av utrustning + 125000 + I 000 
Fraktstöd för film 509000 +294 730 +531000 

2845000 +517900 +612000 

Inkomsterna vid statens biografbyrå, som redovisas under inkomsttiteln 

2522 Avgifter för granskning av biograffilm, beräknas till 2,63 milj. kr. för 

nästa budgetår. (Budgetåret 1982/83 var inkomsterna 2,05 milj. kr.) 

Statens biografbyrå 

Statens biografbyrås anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

1. Pris- och löneomräkning 117 300 kr. 

2. En tvåprocentig minskning av resurserna för granskningsverksamhe

ten kan inte genomföras utan personalinskränkningar. Sådana skulle leda 

till försämrad service åt filmdistributörerna. Biografbyrån påpekar att 

samtliga kostnader för byråns granskningsverksamhet täcks av de 

granskningsavgifter som betalas av distributörerna. Några besparingskrav 

bör därför inte ställas på byrån. 

3. Medelsanvisningen för utrikes resor bör höjas från 4400 kr. till 10000 

kr. (+5600 kr.). 
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4. Till grund för beräkning av granskningsavgifternas storlek ligger bl. a. 

avskrivningar på biografbyråns utrustning. För innevarande budgetår upp

går avskrivningarna till 10 I 034 kr. och för budgetåret 1984/85 till 125 739 

kr. Byrån begär att få göra återanskaffningar under budgetåret 1984/85 

inom en ram av 125 000 kr. 

5. Intäkterna genom granskningsavgifter har för budgetåret 1982/83 un

derstigit beräknat belopp med drygt 145 000 kr. Detta beror på en tillfällig 

minskning av antalet granskade kopior. För budgetåret 1984.'85 föreslår 

byrån en höjning av granskningsavgiften med 5 %. vilket skulle ge totalt 

2 656 000 kr. i intäkter. 

6. Utnyttjandet av fraktstödct har ökat kraftigt. För budget~tret 1984/85 

begär biografbyrån därför en förstärkning ( + 270 000 kr.). 

I skrivelse till regeringen har Sveriges Biografägareförbund föreslagit att 

verksamheten med fraktstöd, som nu pågår i tolv av landets län, skall 

utökas till att gälla hela landet. I sitt yttrande över skrivelsen hänvisar 

statens biografbyrå till en undersökning som byrån har gjort om fraktstö

dets effekter i Norrbottens län under våren 1983. Enligt byrån fördelades 

antalet föreställningar ganska jämnt mellan mer publikdragande filmer, 

utpräglat "smala" filmer och en mellangrupp. "Publikfilmernas" andel av 

det antal filmer som visats med fraktstöd är mindre än de båda andra 

gruppernas andel. Enligt biogratbyrån är medvetenheten om möjligheterna 

till fraktstöd nu stor hos biografägarna och den skepsis till stödformen som 

tidigare rått är borta. Av detta drar byrån slutsatsen att fraktstödet har en 

positiv effekt på biografrepertoaren och att åtskilliga mer exklusiva filmer 

inte skulle visas utan fraktstödet. Byrån tillstyrker därför förslaget att 

verksamheten utvidgas till att gälla hela landet. 

Föredragandens överväganden 

En försöks verksamhet med frakts tö d för fi 1 m har pågått sedan 

budgetåret 1978179, från början i en fjärdedel av landet men sedan den I juli 

1982 i tolv län. Syftet med fraktstödct är att biografägarna skall stimuleras 

att visa kvalitetsfilmcr genom att fraktkostnaderna för dessa filmer ersätts 

av staten. 

F. n. kan fraktstöd utgå om statens biografbyrå har förklarat filmen 

berättigad till fraktstöd och om filmen har visats vid biografföreställning på 

någon ort i Södermanlands, Kronobergs, Kalmar. Gotlands, Kristianstads, 

Älvsborgs. Värmlands. Västmanlands. Gävleborgs, Västernorrlands. 

Jämtlands eller Norrbottens län. Fraktstödet utgår för sådana kostnader 

för frakt av film som enligt regler inom filmbranschen normalt uppkommer 

för den som låter visa film på ort som omfattas av försöksverk~;amheten. 

Endast film som är minst 35 mm bred får förklaras berättigad till frakt

stöd. För filmer som har visats första gången vid biografföreställning i 

Sverige den 1 januari 1978 eller senare gäller att urvalet skall ske med 
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hänsyn till kvalitet. Sammanlagt skall urvalet omfatta omkring en tredjedel 

av det antal filmer som årligen har biografpremiär i Sverige. Också filmer 

som har haft svensk premiär före den I januari 1978 får förklaras berättiga

de till fraktstöd om särskilda skäl föreligger. Härvid skall urvalet främst 

ske med hänsyn till det filmhistoriska värdet. 

Frågor om utbetalning av fraktstöd prövas av statens biografbyrå. 

Sveriges Biografägareförbund har begärt att fraktstödet skall utökas till 

att gälla i hela landet. l sitt yttrande över förbundets skrivelse anför 

biografbyrån att fraktstödet har haft en positiv effekt på biografreper

toaren. Åtskilliga mer exklusiva filmer skulle sannolikt inte ha visats utan 

fraktstödet. Biografbyrån tillstyrker därför förslaget att verksamheten 

skall utvidgas till hela landet. 

För egen del anser jag det vara en viktig filmpolitisk uppgift att på olika 

sätt främja att de kvalitetsfilmer som finns tillgängliga i vårt land når sin 

publik också utanför de största städerna. Det är därför mycket glädjande 

att fraktstödet synes ha den åsyftade effekten. En närmare analys av 

biografbyråns material visar emellertid att det genomsnittliga stödbeloppet 

per föreställning skiljer sig avsevärt mellan biografer med olika föreställ

ningstäthet. För biografer med högst fem föreställningar i veckan, barnma

tineer oräknade, utgjorde det genomsnittliga fraktstödsbcloppet per före

ställning 90 kr. För filmstudios var motsvarande belopp 180 kr. För de 

biografer som har sex eller flera föreställningar i veckan stannade det 

genomsnittliga stödbeloppet per föreställning vid 12 kr. Orsaken till dessa 

skillnader är givetvis att filmstudios och biografer på små orter visar varje 

film vid endast ett eller ett fåtal tillfällen. medan biografer i större tätorter, 

där underlaget räcker för en kontinuerlig föreställningsverksamhet, visar 

varje film vid ett större antal föreställningar. Det säger sig självt att ett 

fraktstöd som endast uppgår till 12 kr. per föreställning inte kan utgöra 

någon särskild stimulans för en biografägare att ändra sitt programval. Det 

är därför inte troligt att fraktstödet när det gäller dessa biografer har haft 

någon nämnvärd effekt på repertoaren. 

Enligt min mening bör därför, samtidigt som fraktstödet utvidgas till att 

gälla i hela landet, en inskränkning ske i fråga om vilka biografer som skall 

kunna erhålla stöd. Biografer med stor föreställningstäthet bör i fortsätt

ningen inte kunna erhålla fraktstöd. På detta sätt används insatta resurser 

på ett mer effektivt sätt för att nå det mål som fraktstödet skall främja. 

Vid avgränsningen av de biografer som skall kunna erhålla stöd framstår 

det som ändamålsenligt att anknyta till de regler som gäller för avgiftsbe

frielse enligt 1982 års film- och videoavtal. Enligt 24 ~ i avtalet skall 

biografavgift inte utgå för biografföreställning på sådant fast visningsställe 

där det - enligt det register som förs av Filmägarnas Kontrollbyrå Aktie

bolag - ges högst fem föreställningar i veckan utöver barnmatineer. Med 

barnmatine avses föreställning som riktar sig till barn och som börjar 

senast kl. 17. Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse har medgivit att 

26 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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avgiftsbefriade biografer under vissa förutsättningar vid enstaka tillfällen 

får visa fler än fem föreställningar per vecka utöver barnmarineer med 

bibehållen avgiftsbefrielse. Detta gäller dels om en av giftsbefriad biograf 

under spelvecka i vilken helgdag ingår visar olika filmer vid sammanlagt 

fler än fem föreställningar, dels då man på dessa biografer under högst fem 

veckor per år visar fler än fem men högst åtta föreställningar utöver 

barnmatineer, förutsatt att det under en sådan vecka visas en och samma 

film vid samtliga föreställningar. Filminstitutets styrelse kan också efter 

särskild framställning medge att en avgiftsbefriad biograf under en vecka 

högst två gånger per år får visa fler än fem föreställningar utöver barnma

tincer. Dessa veckor skall vara film veckor som syftar till att vidga intresset 

för värdefull film. Under sådana veckor inträder visserligen avgiftsskyl

dighet, men biografens klassificering som avgiftsbefriad påverkas inte. 

Enligt min mening bör fraktstöd fr. o. m. den I juli 1984 kunna utgå för 

film som visas vid biografföreställning på sådant fast visningsställe där det 

ges högst fem föreställningar i veckan utöver barnmatineer. M1!d barnma

tine bör avses föreställning som riktar sig till barn och som börjar senast kl. 

17. Biogralbyrån bör ges rätt att lämna fraktstöd även om antakt föreställ

ningar vid ett visningsställe tillfälligt utökas. Avsikten med att ge biograf

byrån denna möjlighet är att fraktstöd skall kunna utgå i bl. a. de fall som 

jag nyss har angivit. 

I samband med utvidgningen bör verksamheten med fraktstöd betraktas 

som permanent. Den bör som hittills handhas av statens biografbyrå. 

Kostnaden för fraktstödet efter en utvidgning i enlighet med vad jag har 

förordat kan beräknas till I 040 000 kr., vilket är 531 000 kr. m;:ra än som 

anvisats för innevarande budgetår. Det ökade medelsbehovet i jämförelse 

med den verksamhet som sker enligt nuvarande regler har finansierats 

genom omprioriteringar på massmedieområdet. 

Kostnaderna för fraktstödet har varit svåra att uppskatta. Under budget

året 1982/83 har medelsbehovet varit högre än det anvisade bdoppet och 

mycket talar för att så kommer att bli fallet även under innevarande 

budgetår. Med hänsyn till att regering och riksdag bör kunna förutse 

omfattningen av framtida utgiftsåtaganden förordar jag därför en ändrad 

ordning för beräkning av fraktstöd. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 bör frakt

stödets storlek vara beroende av tillgången på medel. Det bör dock högst 

få motsvara de kostnader för frakt av film som enligt regler inom filmbrans

chen normalt uppkommer för den som låter visa filmen. _ 

För riksdagens information vill jag också redovisa mina öv1:rväganden 

när det gäller sättet att betala ut fraktstöd. I samband med att biograferna 

successivt under året redovisar sina fraktkostnader bör biografbyrån beta

la ut preliminära stöd belopp, som utgör 70 % av det som skulle utgå om 

hela fraktkostnaden ersattes. Efter budgetårets slut, när den totala belast

ningen kan överblickas. bör en slutreglering ske, varvid biografbyrån, i 

den mån medelstillgången medger det. betalar ut återstående delar av 
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stödbeloppen. Jag ämnar senare återkomma till regeringen i denna fråga. 

Avgifterna för granskning av biograffilm hos statens bio

grafbyrå fastställs av regeringen och inkomsterna förs till en särskild 

inkomsttitel på statsbudgeten. Avgifternas höjd fastställs så att inkomster

na kan beräknas täcka dels förvaltnings- och lokalkostnader för biograf

byrån, dels kostnader för ränta på och avskrivning av utrustningskapital. 

Kostnaderna för fraktstödet skall däremot inte täckas med granskningsav

gifter. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att fr. o. m. den I juli 

1984 höja granskningsavgiftcrna med ca 4 %. 

För återanskaffning av utrustning till statens biografbyrå bör 

en särskild. förslagsvis betecknad anslagspost föras upp i biografbyråns 

stat. Anslagsposten bör tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Biografbyrån bör få belasta anslagsposten efter prövning av regeringen. 

Vid min medelsberäkning har jag inte tillämpat huvud förs I age t. I 

likhet med föregående år vill jag emellertid understryka vikten av att 

verksamheten bedrivs rationellt och till så låga kostnader som möjligt med 

hänsyn till biogralbyråns uppgifter. Att så sker bör vara ett avnämarin

tresse så att de framtida avgiftshöjningarna kan begränsas. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade ändringarna av grunderna för 

fraktstöd för film, 

2. godkänna vad jag har förordat om återanskaffning av utrustning, 

3. till Statens hiografhyrä för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 3457000 kr. 

G 2. Filmstöd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

32308698 

33045000 

34040000 

Reservation 235775 

För stiftelsen Svenska Filminstitutets verksamhet gäller 1982 års film

och videoavtal. som godkändes av regeringen den 3 juni 1982. En ändring i 

avtalet godkändes den 17 mars 1983. Enligt avtalet. som är slutet mellan 

staten och organisationerna inom film- och videobranscherna. skall av

gifter till stiftelsen erläggas av biografägare och vidcogramuthyrare. Avgif

terna tillförs en filmfond, vars medel enligt närmare bestämmelser i avtalet 

skall användas för produktion av svensk film, för att främja spridning och 

visning av värdefull film, för branschfrämjande ändamål samt för övriga 

filmkulturella ändamål. För budgetåret 1982/83 uppgick biografavgifterna 

till 41.3 milj. kr. och videoavgifterna till 15.5 milj. kr. 

Från anslaget utgår bidrag enligt följande sammanställning. Bidraget till 

projekt på filmområdet utgår till konstnärsnämnden. övriga bidrag till 

Svenska Filminstitutet. 
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I. Bidrag till filmfonden 
2. Prnduktionsgaranticr 

till svenska kortfilmer 
3. Främjande av sprid-

ning och visning av 
värdefull film 

4. Bidrag till projekt på 
filmområdet 

5. Bidrag för filmkul-
turella ändamål 

6. Produktion av svensk 
film 

1983/84 

24500000 

2050000 

5000000 1 

325 000 

1170000 

33045000 

Beräknad ändring 1984/85 

Svenska Film-
institutet. 
konstniirs-
nämnden 

+ 980000 

+ 80000 

+ 320000 

+ 325 000 

+ 900000 

+5000000 

+7605000 

Före
draganden 

+700000 

+450000 

+ !00000 

-325000 

+ 70000 

+995000 

1 Därav högst 2 milj. kr. for försöks verksamhet med lokalt arbete med video. 

Svenska Filminstitutet 

Svenska Filminstitutets anslagsframställning innchiir huvudsak föl

jande. 

I. Prisomräkning I 430000 kr. 

2. Under verksamhetsåret 1982/83 hade 26 svenska långfilmer premiär. 

Detta är enligt Filminstitutet ett rimligt antal. Under innevarande verksam

hetsår förväntas antalet premiärer emellertid stanna vid 17-18. Filminstitu

tets egna produktionsmedel har i ökad utsträckning fått tas i anspråk för 

delfinansiering av filmer som annars inte hade producerats. Detta har 

begränsat institutets möjligheter att särskilt inrikta sitt engagemang på 

kulturpolitiskt värdefull produktion. För budgetåret 1984/85 föreslår Film

institutet därför en särskild post om 5 milj. kr. för institutets engagemang i 

svensk filmproduktion ( + 5 000000 kr.). 

3. Filminstitutet konstaterar att äldre svenska färgfilmer hotar att blek

na bort och förstöras. Institutet vill därför inleda en aktion som på tio år 

skall rädda 295 hotade färgfilmer från förstöring. Den totala kostnaden 

anges till 8 milj. kr. i 1982 års penningvärde(+ 850000 kr.). 

Konstnärsnämnden 

De medel som står till konstntirsnämndens förfogande för bidrag till 

projekt på filmområdet är helt otillräckliga beroende på dels antalet sökan

de. dels de höga kostnaderna för filmskapande. Nämnden föreslår att 

medlen fördubblas ( + 325 000 kr.). 
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Föredragandens överväganden 

I samband med att 1982 års film- och videoavtal trädde i kraft den I juli 

1982 ökades resurserna för stöd till svensk kortfilmsproduktion. 

Den nyinrättade garantinämnden för kortfilm disponerar enligt avtalet · 

lägst fem procent av filmfondens medel. Därtill kommer ett direkt statsbi

drag. För innevarande budgetår disponerar nämnden sammanlagt nära 6 

milj. kr. Hittills har garantinämnden, som inledde sin verksamhet i mars 

1983, bl. a. beviljat garantier för 19 kortfilmer för barn med sammanlagt 4.4 

milj. kr. och för 26 andra kortfilmer med 5,0 milj. kr. 

Produktionsmöjligheter för kortfilm finns också inom ramen för Filmin

stitutets egen filmproduktion. Enligt avtalet skall lägst tio procent av 

medlen för Filminstitutets engagemang i produktion av svensk film använ

das för produktion av kortfilm, företrädesvis för barn. För innevarande 

budgetår är 3,4 milj. kr. avsatta för kortfilmsproduktion, varav I, 7 milj. kr. 

för produktion av barnfilm. 

Trots att ansvaret för stöd till kortfilmsproduktion fr. o. m. den I juli 

1982 kan anses ligga helt på Svenska Filminstitutet har vissa resurser för 

stöd till projekt på filmområdet även efter detta datum anvisats till konst

närsnämnden. För innevarande budgetår är beloppet 325000 kr. Under 

budgetåret 1982/83 har nämnden gett bidrag till sex projekt, av vilka endast 

fyra framstår som egentlig filmproduktion. 

Enligt min mening leder nuvarande splittrade ordning för fördelning av 

stöd till kortfilmsproduktion till nackdelar i form av administrativt dubbel

arbete som inte motsvaras av några egentliga fördelar. Fr. o. m. nästa 

budgetår bör därför inga medel som är särskilt avsedda för filmområdet 

anvisas till konstnärsnämnden. De statliga medel som är direkt avsedda för 

stöd till kortfilmsproduktion bör i sin helhet anvisas till Filminstitutet för 

fördelning i form av produktionsgarantier. Jag räknar med en ökning av 

institutets medel för detta ändamål med 450000 kr. 

Inom Filminstitutet pågår sedan många år tillbaka ett arbete som syftar 

till att rädda äldre svenska spelfilmer. gjorda på nitratbas. från 

förstörelse. Enligt vad jag erfarit kan arbetet med dessa filmer beräknas 

vara avslutat under budgetåret 1987/88. I årets anslagsframställning pekar 

Filminstitutet på behovet att även göra insatser för att rädda färgfilmer från 

förstörelse. Det rör sig om 295 svenska färgfilmer där det finns risk att 

färgen bleknar bort. För budgetåret 1984/85 begär institutet ett särskilt 

statsbidrag för ändamålet. 

Enligt 1982 års film- och videoavtal skall Svenska Filminstitutet medver

ka till bevarandet av filmer och material av film- och kulturhistoriskt 

intresse. För detta ändamål kan institutet använda medel som institutet får 

genom avtalet eller på annat sätt. I fråga om svenska färgfilmer bör de 

svenska filmproducenterna ha ett intresse av att filmerna bevaras. Det är 
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därför naturligt att Filminstitutet söker träffa en uppgörelse med producen

terna om bidrag till finansiering av en restaureringsverksamhct. Vidare 

kommer betydande resurser att frigöras för nya ändamål när restaurering

en av de svartvita nitratfilmerna är avslutad. Jag är sålunda inte nu beredd 

att föreslå att särskilda medel anvisas till Filminstitutet för restaurering av 

färgfilm under nästa budgetår. 

Det är visningsnämnden resp. nämnden för barn- och ungdomsfilm som 

inom Filminstitutet handhar den närmare utformningen av institutets åt

gärder för att främja spridning och visning av värdefull film. 

Visningsnämnden svarar vidare för försöks verksamheten med lokalt arbe

te med video. Eftersom det är fråga om delvis nya verksamhetsområden är 

det viktigt att åtgärderna fortlöpande utvärderas av Filminstitutet. Särskilt 

angeläget är det enligt min mening att effekterna av försöksverksamheten 

med lokalt arbete med video kan klargöras. Jag har för avsikt att åter

komma till regeringen i sistnämnda fråga. 

Sedan budgetåret 1982/83 har som villkor för statsbidrag till Filminsti

tutet för visningsfrämjande åtgärder gällt att bidragen till Folkets Hus

föreningarnas Riksorganisation för Bio Kontrast-verksamheten samt till 

Sveriges förenade filmstudios inte skall understiga vissa belopp. För bud

getåret 1984/85 bör bidragen inte understiga I 200 000 kr. resp. 845 000 kr. 

Jag räknar med en höjning till 5 IOOOOO kr. av bidraget till främjande av 

spridning och visning av värdefull film. Av beloppet bör liksom under 

innevarande budgetår högst 2 milj. kr. få användas för försöksverksamhet 

med lokalt arbete med video. 

Bidraget till filmfonden bör höjas med 700000 kr. och bidraget till 

Filminstitutet för filmkulturella ändamål med 70000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Filmstöd för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag 

av 34040000 kr. 

G 3. Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5 546569 

6062000 1 

6485000 
1 Anslaget Arkivet för ljud och bild. 

Enligt förordningen ( 1978: 780) med instruktion för arkivet för ljud och 

bild (ALB) har arkivet bl. a. till uppgift att bevara och tillhandahålla sådana 

ljud- och bildupptagningar som anges i lagen (1978: 487) om pliktexemplar 

av skrifter och ljud- och bildupptagningar. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
tdärav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Bandkostnader 

Arkivet för ljud och bild 

22 

3 394000 
(2 855 000) 
I 195 000 
1473 000 

6062000 

Arkivet för 
ljud och bild 

+I 

+417000 
(+440000) 
+ 109000 
+353000 

+879000 

ALB:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

I. Huvudförslag 838 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning 854000kr. 

Före
draganden 

of. 

+268000 
(+230000) 
+ 67000 
+ 88000 

+423000 

3. En besparing enligt huvudförslaget bör enligt ALB innebära ett be

gränsat uttag på förevarande anslag under Övriga förvaltningskostnader 

(- 16000kr.J. Huvuddelen av besparingen bör tas från anslaget för sam

lingar och materiel m. m. I långtidsbedömningen konstaterar ALB att en 

fortsatt tillämpning av huvudförslaget under planeringsperioden måste 

medföra en från forskningssynpunkt allvarlig begränsning i intaget av 

pliktexemplar. Det blir nödvändigt för ALB att alltmer profilera sig som ett 

nationalarkiv även om det ursprungliga syftet var att ALB även skulle 

fungera som ett arkiv för det totala utbudet i Sverige av ljud och rörlig bild. 

Möjligheterna att ersätta besparingarna genom ökade avgiftsuttag bedöms 

som ringa. Speciell avgiftssättning för större forskningsprojekt bör dock 

kunna övervägas. 

3. Intag och katalogisering av pliktexemplar kräver mer personal bl. a. 

till följd av videogramutbudets omfattning. Arkivsektionen bör därför för

stärkas med en byråassistent(+ 122000kr.). 

4. Enligt instruktionen för ALB leds myndigheten av statens arkiv

styrelse (ST ARK). Hos ALB finns vidare en nämnd som har till uppgift 

bl. a. att planera och samordna myndighetens verksamhet. upprätta förslag 

till anslagsframställningar m. m. Nämnden förordnas av regeringen. 

ST ARK är styrelse också för riksarkivet, dialekt- och ortnamnsarkiven 

samt svenskt visarkiv och för svenskt biografiskt lexikon. I skrivelse den 

16 november 1983 har ST ARK föreslagit att arkivstyrelsen fr. o. m. den l 

juli 1984 skall upphöra att vara styrelse för ALB och att ALB fr. o. m. 

samma tidpunkt får en egen styrelse. STARK anför i skrivelsen bl. a. att 

ALB har visat sig ha få naturliga beröringspunkter med arkivsektorn. 
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Föredragandens överväganden 

I föregående års budgetproposition redovisades budgetförslaget avseen

de verksamheten för arkivet för ljud och bild (ALBJ i avsnittet Kulturverk

samhet m. m. under dels ett anslag till förvaltningskostnader. dels ett 

anslag till statliga arkivs kostnader för samlingar och materiel m. m. Nu 

redovisas motsvarande budgetförslag i förevarande avsnitt. avsnittet 

Massmedier m. m. Budgetförslagen återfinns under dels detta anslag, dels 

ett därefter följande, nytt reservationsanslag benämnt Arkivet for ljud och 

bild: lnsamlingsverksamhet m. m. 

Vid beräkningen av förevarande anslag har ett begränsat huvudförslag 

tillämpats. Konsekvenserna av tillämpningen har i enlighet med ALB:s 

önskemål fördelats mellan förevarande anslag och det nya reservationsan

slaget för insamlingsverksamhet. Den föreslagna resurstilldelningen inne

bär framför allt en begränsning av arkivets möjligheter att förvärva sådant 

ljud- och bildmaterial som inte faller under lagen om pliktexemplar. 

Jag delar statens arkivstyrelses uppfattning att dess funktion som styrel

se för ALB bör upphöra fr. o. m. den 1 juli 1984. ALB bör då i stället få en 

egen styrelse. Därvid bör även den till ALB knutna nämnden avvecklas. 

Jag anser vidare att det bör få ankomma på regeringen att besluta såväl i 
de~sa avseenden som i andra frågor som rör ALB:s organisation. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 6 485 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

arkivets för ljud och bild organisation. 

2. föreslår riksdagen att till Arkil'et för ljud och bild: Förvaltnings

kostnader för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

6485000 kr. 

G 4. Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

237000 1 

4130001 

380000 

Reservation 481 000 1 

1 Anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m .. anslags
postcn Arkivet för ljud och bild. 

Från anslaget bestrids kostnader för arkivets för ljud och bild (ALB) 

verksamhet med förvärv av äldre ljud- och bildmaterial samt andra ljud

och bildupptagningar som ALB införlivar i sina samlingar sami: för mate

rielunderhåll och ersättningsanskaffning av viss apparatur. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 409 

Arkivet för ljud och bild 

ALB:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

1. Prisomräkning 40 000 kr. 

2. En del av besparingen enligt huvudförslaget för anslaget till ALB:s 

förvaltningskostnader bör tas ut under förevarande anslag. Besparingen 

kommer att innebära inskränkningar i ALB:s förvärv av sådant ljud- och 

bildmaterial som kan ha intresse för forskningen men som inte faller under 

lagen om pliktexemplar. (- 140000 kr.) 

Föredragandens överväganden 

Den behållning som vid utgången av budgetåret 1983/84 kan finnas kvar 

under reservationsanslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar 

och materiel m. m .. an slagsposten Arkivet för ljud och bild bör föras över 

till förevarande anslag. Enligt vad jag har inhämtat motiveras reservations

uppbyggnaden huvudsakligen av behovet av viss ersättningsanskaffning av 
teknisk apparatur. 

Vid min beräkning av arkivets för ljud och bild <ALBl förvaltningskost

nadsanslag och förevarande anslag har jag, som jag tidigare redovisat, 

utgått från ett begränsat huvudförslag. Huvuddelen av besparingen bör i 

enlighet med ALB:s önskemål tas ut under förevarande anslag. Konse

kvenserna härav har jag redovisat under förvaltningskostnadsanslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkil'et .fiJr ljud och bild: Insam/i11f?Sl'erksamhet m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 380 000 kr. 
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Dagspress och tidskrifter 

G 5. Presstödsnämnden 

1982/83 Utgift 

I 98J/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1758234 

2130000 

2 300000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stöd1!t till dags

press och organisationstidskrifter i enlighet med gällande bestämmelser. 

Därutöver har nämnden enligt sin instruktion (1976: 419. ändrad senast 

1981: 975) till uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen 

för olika tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom pressen 

samt att rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om 

förändringar inom tidningsägandet. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 6 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Presstödsnämnden 

I. Huvudförslag 137 000 kr. 

2011000 
(J 306000) 

119000 

2130000 

2. Pris- och löneomräkning 183 000 kr. 

Presstöds- Före-
nämnden draganden 

of. of. 

+ 98000 + 138000 
( + 82 00()) (+105000) 
+ 39000 + 32000 

+137000 +170000 

3. Nämnden anför att en fortsatt tvåprocentig minskning av anslaget 

medför betydande svårigheter. Möjligheterna att göra besparingar minskar 

för varje år. Med oförändrade arbetsuppgifter kan nämnden inte arbeta 

med mindre kansli än man f. n. har. Besparingen måste då inriktas på 

övriga förvaltningskostnader. vilka budgetåret 1982/83 utgjorde drygt 26 % 

av nämndens totala egna kostnader, varav en femtedel avsåg ersättning till 

kammarkollegiet. För budgetåret 1984/85 beräknar nämnden en ~våprocen

tig besparing om 46000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänsyn till förhållandet mellan resurser och arbetsuppgifter i nämn

dens verksamhet har ett begränsat huvudförslag tillämpats vid beräkning

en av anslaget. 
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Med hänvisning i övrigt till sammanställningen förordar jag att anslaget 

förs upp med 2300000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Presstöds11iim11dc11 för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 2 300 000 kr. 

G 6. Stöd till dagspressen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

365754998 

440900000 

444000000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd 

till dagstidningar (ändrad senast 1983: 775). 

Stöd kan utgå i de former som framgår av sammanställningen. Villkoren 

för tilldelning av bidrag framgår av stödförordningens 5-45 §§. Vidare kan 
dagstidningar erhålla lån ur pressens lånefond (se anslaget Lån till dags

pressen). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Presstöds- Före-
nämnden draganden 

I. Produktionsbidrag 361500000 + 11500000 +3700000 
2. Etableringsstöd 3 800000 of. of. 
3. Utvecklingsbidrag 10000000 of. of. 
4. Samverkansbidrag 7000000 of. of. 
5. Samdistributionsrabatt 58600000 600000 - 600000 

440900000 +10900000 +3100000 

Presstödsnämnden 

I. För år 1983 har t. o. m. september månad beviljats 350 724 300 kr. i 

produktions bidrag. Ytterligare bidrag för år 1983 beräknas uppgå till 

drygt 10 milj. kr. Utgiften för budgetåret 1983/84 beräknas således uppgå 

till anvisat belopp. 

Det beräknade utfallet för budgetåret 1983/84 bedöms behöva räknas 

upp med 9,5 milj. kr. på grund av nyetablering av tidningar och periodici

tetsökningar, samt med 2 milj. kr. för ökad pappersförbrukning ( + 11.5 

milj. kr.). 

2. Under budgetåret 1982/83 har en rikstidning och en lokaltidning -

båda endagstidningar - beviljats sammanlagt 3 375 000 kr. i e ta b I e

r i ng s stöd. varav 562 000 kr. har betalats ut under budgetåret. Dessutom 

har 2 250000 kr. betalats ut avseende etableringsstöd beviljade under tidi

gare budgetår. Tre etableringslån har eftergivits. 
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Nämnden begär för budgetåret 1984/85 oförändrat 3.8 milj. kr. 

3. För kalenderåret 1982 har under budgetåret 1982/83 åtta tidningar 

beviljats ut veck I in g s bidrag med sammanlagt 7 ,8 milj. kr. Hela be

loppet har betalats ut under budgetåret. Dessutom har till en tidning 

600000 kr. betalats ut för bidrag som beviljats under tidigare budgetår. 

Nämnden begär för budgetåret 1984/85 oförändrat 10 milj. kr. 

4. Under budgetåret 1982/83 har nämnden beviljat 200 000 kr. i sam

v er kan s bidrag för en utredning om samverkan mellan tre: tidningar. 

Under budgetåret har 1,2 milj. kr. betalats ut för bidrag som beviljats under 

tidigare budgetår. 

Nämnden begär för budgetåret 1984/85 oförändrat 7 milj. kr., varav 

högst 500000 kr. för samvcrkansutredningar och högst 500000 kr. för 

större branschprojekt. 

5. Under budgetåret 1982/83 betalade nämnden ut sammanlagt 

56 255 798 kr. i sam dis tribut i o n s rabatt. Samtliga abonnerade ller

dagarstidningar ingår f. n. i samdistributionssystemet. Anslutning av ny

etablerade tidningar och en allmän upplageökning beräknas innebära en 

ökning av samdistributionsrabatten med ca 1,5 % per år. 

Nämnden föreslår att anslaget för samdistributionsrabatt sänks från nu 

anvisade 58.6 milj. kr. till 58.0 milj. kr .. vilket innebär en ökning med 

900 000 kr. i förhållande till den beräknade utgiften för budgetåret 1983/84 

(- 600000 kr.)~ 

Femte pressutredningen 

Efter regeringens bemyndigande den 10 februari 1983 tillsattes den 11 

mars utredningen (U 1983: 01) om vissa pressfrågor. Utredningen, som har 

tagit namnet femte prcssutredningcn, har bl. a. i uppdrag att undersöka 

huruvida tidningsföretag som ger ut annonsblad skall kunna erhålla statligt 

presstöd. 

Förordningen ( 1981: 409) om statligt stöd till dagstidningar (ändrad se

nast 1983: 775) hindrar inte att tidningsföretag som ger ut annonsblad får 

produktionsbidrag. förutsatt att intäkterna från annonsbladsverksamheten 

är lägre än intäkterna från dagstidningsutgivningen. Därför har tre stor

stadstidningar i Malmö kunnat få produktionsbidrag för år 1983 trots att de 

ger ut annonsblad. Utredningens uppgift i detta sammanhang har varit att 

bedöma om förhållandena i något avseende ändrats så att något annat bör 

gälla för produktionsbidraget för år 1984. Utredningen har i skrivelse till 

regeringen den 24 oktober 1983 uttalat sig i denna fråga. 

Utredningen påpekar att malmötidningarna Sydsvenska Dagbladet. Ar

betet och Skånska Dagbladet började ge ut annonsblad under hösten 1982, 

de två senare i samverkan. Arbetets och Skånska Dagbladets annonsblad 

delas ut till samtliga hushåll i regionen och Sydsvenska Dagbladets till alla 

som inte har modertidningen. För ett obetydligt pristillägg kan nu regio-
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nens annonsörer i princip nå ut till samtliga hushåll i regionen en gång i 

veckan under förutsättning att de annonserar i huvudtidningarna. 

Tidningarnas utgivning av annonsblad innebär att deras ställning på 

annonsmarknaden inte korrekt återspeglas i deras hushållstäckningstal, 

eftersom annonsörerna en gång i veckan faktiskt når i stort sett samtliga 

hushåll i regionen. Detta innebär att själva grunden för produktionsbidrag 

- hushållstäckningstalet på utgivningsorten - knappast längre är rättvi

sande i de berörda fallen. 

Utgivningen av annonsblad väcker enligt utredningen därmed frågan om 

hur väl reglerna för produktionsbidrag återspeglar marknadsförhållandena. 

Detta gäller särskilt för det s. k. avtrappningsintervallet mellan 40 och 50% 

i hushållstäckning på utgivningsorten. Situationen i Malmö - där förstatid

ningen får reducerat produktionsbidrag trots långt större annonsintäkter än 

de två konkurrenttidningarna tillsammans - antyder att en reduceringsre

gel i täckningsintervallet 40-50 varken återspeglar relationen mellan första

och andratidningarna eller den verkliga fördelningen av annonsintäkterna. 

Även om produktionsbidragen inte är öronmärkta och det inte kan 

hävdas att de används för visst ändamål utgör de en resurs som företagen 

utnyttjar. Vid en första analys synes det enligt utredningen i vart fall 

tveksamt om reducerat produktionsbidrag bör utgå till tidning som ger ut 

kompletterande gratistidning för att bearbeta annonsmarknaden. Denna 

uppfattning influeras givetvis av uppfattningen att det är tveksamt över 

huvud taget om den nuvarande regeln om reducerat produktionsbidrag har 

marknadsrelevans. 

Utredningen säger avslutningsvis att det labila konkurrensläge som ska

pats genom malmötidningarnas annonsbladsutgivning gör det omöjligt att 

bedöma den fortsatta utvecklingen för mer än ett halvt till ett år i taget. 

Utredningens hittills genomförda analyser föranleder inget förslag till änd

ring av den generella regeln om stöd till dagstidningar som ger ut annons

blad vad gäller rätt till produktionsbidrag för år 1984. 

Föredragandens överväganden 

För innevarande budgetår har produktionsbidraget efter beslut av riks

dagen <prop. 1982/83: 100 bil. 10, KU 26, rskr 189) höjts med 15 %. Denna 

åtgärd i förening med en gynnsam annonskonjunktur har gjort att intäktslä

get i branschen förbättrats. Enligt presstödsnämnden finns det dock risk 

för att kostnadsökningarna blir större år 1983 än år 1982. 

I min anmälan till 1983 års budgetproposition underströk jag att statens 

möjligheter att bidra till att lösa tidningsbranschens svårigheter är begrän

sade. Jag framhöll att det är nödvändigt att tidningsbranschen själv vidtar 

kraftfulla åtgärder för att vända den negativa kostnadsutvecklingen. Däref

ter har också femte pressutredningen tillsatts med uppdrag att undersöka 
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dels förhållandet mellan dagspressen och annonsbladen, dels förutsätt

ningarna för ökad samverkan inom dagspressen. 

Femte pressutredningen har i skrivelse till regeringen redovisat en ana

lys av den annonsbladsutgivning som bedrivs av tre tidningsföretag i 

Malmö som har produktionsbidrag samt därvid uttalat att reglerna för 

produktionsbidrag med anledning av detta inte behöver ändras för år 1984. 

Däremot anser utredningen att det är tveksamt om den nuvarande regeln 

om reducerat produktionsbidrag i rådande marknadssituation är motiverad 

i fråga om storstadstidningar. 

Enligt 11 § i stödförordningen utgår reducerat produktionsbidrag för en 

flerdagarstidning med ett täckningstal som är lägst 40 men understiger 50, 

förutsatt att upplagan är större än I 0 000 exemplar. Bestämmelsen har 

införts av det skälet att en flerdagarstidning med ett täckningstal under 50 

inte har ansetts ha ett sådant försteg på utgivningsortens annonsmarknad 

att annonsintäkterna rimligen motsvarar det statliga bidrag som enligt 

reglerna tillfaller en konkurrerande flerdagarstidning med ett täckningstal 

på högst 40. 
Femte pressutredningens analyser visar att den fördelning av annons

marknadsandelar som denna regel är avsedd att avbalansera knappast är 

representativ för förhållanden i storstäderna. Där kan ett täclrningstal på 

mellan 40 och 50 i själva verket innebära ett betydande övertag på annons

marknaden. 

Utredningen påpekar att förstatidningen i Malmö år 1982 hade täck

ningstalet 49 och 195 milj. kr. i annonsintäkter. De två konkurrenttid

ningarna hade täckningstalen 31 resp. 5. Deras annonsintäkter uppgick 

samma år till sammanlagt 92 milj. kr. Trots att förstatidningens intäkter var 

större än den totala summan av konkurrenttidningarnas annonsintäkter 

och presstöd tillsammans, erhöll förstatidningen 3,9 milj. kr. i reducerat 

produktionsbidrag för år 1983. För år 1984 kommer beloppet att fördubb

las, eftersom förstatidningens täckningstal då sjunker till 48 och tidningen 

äger rätt till en tiondel av fullt produktionsbidrag för varje procentenhet av 

täckningstalet under 50. 

På liknande sätt förhåller det sig i Stockholm. Där hade förstatidningen 

år 1982 täckningstalet 46 och 520 milj. kr. i annonsintäkter. Andratidningen 

hade samma tid täckningstalet 20 och 173 milj. kr. i annonsintäkter. Enligt 

förordningens bestämmelser i denna del är förstatidningen - om övriga 

villkor för produktionsbidrag uppfylls - berättigad till ett reducerat pro

duktionsbidrag på 15 ,6 milj. kr., trots att tidningen f. n. har tre gånger så 

stora annonsintäkter som den största konkurrenttidningen. 

Det framgår klart av båda fallen att förstatidningarna har etr överlägset 

grepp om annonsmarknaden på resp. utgivningsort, trots att täckningsta

len för båda ligger under 50. Under dessa förhållanden är der enligt min 

mening inte motiverat att storstadstidningar äger rätt till reducerat produk

tionsbidrag. Reglerna bör därför ändras så att reducerat produktionsbidrag 
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för flerdagarstidning som har ett täckningstal som är lägst 41 men under

stiger 50 och som har en upplaga på mer än 10000 exemplar skall utgå till 

flerdagarstidningar utom storstadstidningar. Förslaget innebär en bespa

ring på produktionsbidraget med 7 ,8 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Det 

ankommer på presstödsnämnden att - om riksdagen godkänner förslaget 

- i enlighet med sin instruktion studera effekterna av denna regeländring 

och till regeringen vidarebefordra eventuella synpunkter i sammanhanget. 

I övrigt beräknar jag anslaget i huvudsaklig överensstämmelse med 

presstödsnämndens förslag. Nettoeffekten av uppräkningarna i samman

ställningen och den av mig föreslagna besparingen beräknas till 3, I milj. kr. 

Anslaget bör föras upp med 444 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för stöd 

till dagspressen, 
2. till Stöd till dagspressen för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 444000000 kr. 

G 7. Lån till dagspressen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

11690000 

25000000 

25000000 

Reservation 24886978 

Från anslaget utbetalas lån enligt förordningen ( 1981: 409) om statligt 

stöd till dagstidningar (ändrad senast 1983: 775). 

Presstödsnämnden 

I. Under budgetåret 1982/83 har fyra tidningar beviljats sammanlagt 

4411000 kr. i lån ur pressens lånefond. Härav har 3090000 kr. betalats ut 

under budgetåret. Dessutom har 8,6 milj. kr. betalats ut för lån som 

beviljats under tidigare budgetår. 

Nämnden begär för budgetåret 1984/85 oförändrat 25 milj. kr. 

2. Nämnden anför att anspråken på lån ur pressens lånefond sannolikt 

kommer att öka under de närmaste åren på grund av snabb teknisk utveck

ling och kostnadsökningar på sätteri- och tryckeriutrustning. Reserverade 

medel innebär marginal för sådana ökningar under budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Vid ingången av budgetåret 1983/84 fanns en behållning om nästan 25 

milj. kr. under anslaget. Med hänsyn härtill och med beaktande av den 
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beräknade belastningen under nästa budgetår är det enligt min mening 

befogat att 20 milj. kr. av den nämnda behållningen förs bort fdn anslaget 

såsom besparing. 

Lån ur pressens lånefond skall enligt stödförordningen företriidesvis ges 

för projekt som syftar till kostnadsbesparingar genom samverkan mellan 

tidningsföretag. Femte pressutredningen (U 1983: 01) undersöker f. n. 

bl. a. presstödets ändamålsenlighet för att främja samverkan. Utredningen 

avser att avge sitt betänkande under år 1984. I avvaktan på utredningens 

förslag finner jag att lånefonden bör tillföras oförändrat 25 milj. kr. för 

budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till dagspressen för budgetåret 1984/85 anvisa ett reser

vationsanslag av 25 000 000 kr. 

G 8. Stöd till organisationstidskrifter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

38140269 

38600000 

39700000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 607) om stöd till 

organisationstidskrifter (ändrad senast 1982: 500). 

Med organisationstidskrift förstås dels en tidskrift som utges av en 

organisation för sina medlemmar (medlemstidskrift), dels en tidskrift som 

är organ för en organisation med huvudsakligt syfte att verka för ett 

religiöst. nykterhetsfrämjande. politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller 

försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handikappade eller arbets

hindrade. dels slutligen en tidskrift som har idemässig anknytning till en 

politisk organisation. 

Presstödsnämnden 

Under budgetåret 1982/83 har 455 tidskrifter beviljats stöd för kalender

året 1982 till ett sammanlagt belopp av 38 140269 kr. 

Nämnden beräknar att stödet ökar med 2 % per år på grund <tv tillkomst 

av nya tidskrifter samt upplage- och periodicitetsökningar. N~tmnden be

gär för budgetåret 1984/85 39, 7 milj. kr. ( + I, I milj. kr.). 

Regeringen har till följd av ett uttalande av riksdagen (KU 1982/83: 26 s. 

8) genom beslut den 28 april 1983 uppdragit åt presstödsnämnden att pröva 

frågan huruvida stöd skall utgå till tidskrift som väsentligen framstår som 

organ för organisation som bekämpar all icke-medicinsk användning av 

narkotika. Med anledning av uppdraget har presstödsnämnden den 30 

augus~i 1983 överlämnat en rapport till regeringen. 
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Presstödsnämnden påpekar att stöd f. n. utgår dels till medlemstid

skrifter, dels till s. k. organtidskrifter. För tidskrift som ej har kvalificerat 

sig för maximalt bidrag är det förmånligare att räknas som organtidskrift, 

eftersom stöd då även utgår för samtliga exemplar som abonneras av andra 

än organisationens medlemmar. För medlcmstidskrifter utgår stöd för 

högst I 000 exemplar per nummer, inkl. friexemplar. utanför medlemskret

sen. 

En tidskrift mot narkotika kan f. n. endast få bidrag som medlemstid

skrift. De två tidskrifter av aktuellt slag som hittills har erhållit bidrag 

skulle enligt nämnden inte vinna ekonomiskt inom stödet på en annan 

klassificering. Utöver dessa två finns enligt nämnden inte någon tidskrift 

som skulle få större stöd som organtidskrift än som medlemstidskrift. En 

ändring i stödordningen skulle därför f. n. ha principiell men inte ekono

misk betydelse för stödet. 

Föredragandens överväganden 

Presstödsnämnden har på regeringens uppdrag till följd av ett uttalande 

av riksdagen (KU 1982/83: 26 s. 8) prövat frågan huruvida en tidskrift som 

väsentligen framstår som organ för organisation som bekämpar all icke

medicinsk användning av narkotika skall vara berättigad till organisations

tidskriftsstöd. 

Nämnden framhåller att en tidskrift mot narkotika kan få stöd som 

medlemstidskrift. Aktuella tidskrifter som får eller skulle kunna få sådant 

stöd skulle enligt nämnden inte vinna någon ekonomisk fördel inom stödet 

genom att i stället klassificeras som s. k. organtidskrifter. Under dessa 

förhållanden finns det enligt min mening inte skäl att föreslå någon ändring 

i gällande stödordning. 

Anslaget bör i överensstämmelse med presstödsnämndens förslag för 

budgetåret 1984/85 föras upp med 39 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till orRanisationstidskrifter för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 39700000 kr. 

G 9. Stöd till kulturtidskrifter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9328257 

9618000 

9907000 

Reservation 17376 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977: 393) om statligt stöd 

till kulturtidskrifter (ändrad senast 1982: 501). 

27 Riksdaxen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Statens kulturråd 

För budgetåret 1982/83 beviljades stöd till 206 tidskrifkr med bidragsbe

lopp om mellan 5 000 kr. och 185 000 kr. Av innevarande budgetårs anslag 

har bidrag hittills beviljats till 198 tidskrifter. 

Mot bakgrund av kulturtidskrifternas betydelse för en fördjupad infor

mation och debatt samt med hänvisning till deras utsatta ekonomiska hige 

bör stödet till kulturtidskrifter höjas med 500000 kr. 

Dessutom krävs för budgetåret 1984/85 en kostnadskompensation om 

6% (+ 577000 kr.). 

föredragandens överväganden 

Jag är inte beredd att tillstyrka en uppräkning av anslaget utöver en 

kompensation för kostnadsökningar med 289 000 kr. 

Som information vill jag närnna att reglerna för utbetalning av stödet till 

kulturtidskrifter bör ändras så att bidragen, i likhet med flertalet andra 

statsbidrag. betalas ut fyra gånger per år. Jag avser att senare återkomma 

till regeringen i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stiid till ku/turtidskr(lier för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 9 907 000 kr. 

G 10. Stöd till tidningar på andra språk än svenska 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4 165 900 

5 356000 

5 365000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1977: 523) om stöd till 

tidningar på andra språk än svenska (ändrad senast 1983: 776). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens in- Före-
vandrarverk draganden 

Stöd till allmänna nyhets-
tidningar 4 700000 of. of. 

Stöd till medlcmstidningar 350000 of. of. 
Behovsprövat produktions-

bidrag och tillägg till produk-
tionsbidrag 1 306000 + 100000 +9000 

5356000 +100000 +9000 

1 Prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 167. anslagsposten Stöd till övriga tidningar. 
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Statens invandrarverk 

I. För år 1983 har sju allmänna nyhetstidningar beviljats pro

duktionsbidrag om sammanlagt 3 185 500 kr. och en tidning etablcringsstöd 

med 570400 kr .. en ökning jämfört med föregående år. 

Stödet till allmänna nyhetstidningar bör enligt invandrarverket räknas 

upp med 15 % i likhet med den uppräkning av presstödet som tidigare skett 

för svenska dagstidningar. Detta kan ske utan att ytterligare medel behö

ver anvisas. 

2. Sex m c cl I e m st id ni n g ar har beviljats stöd med sammanlagt 

155 700 kr. och etableringsstöd har beviljats två tidningar med sammanlagt 

30 300 kr .. vilket också innebär en ökning jiimfört med föregående år. 

Verket föresl<'tr att grundbidraget höjs till 5 000 kr. för att motsvara 

stödet till svenska organisationstidskrifter. Vidare bör som en stimulansåt

gärd det rörliga bidraget höjas till 2: 50 kr. Även dessa förändringar kan 

vidtas utan att ytterligare medel behöver anvisas. 

3. Av de tidningar som inte uppfyller villkoren för stöd till allmänna 

nyhetstidningar och medlcmstidningar har 14 tidningar beviljats behovs

p rövat bidrag med sammanlagt 140300 kr. Etableringsstöd har bevil

jats fyra tidningar med totalt 56 700 kr. 

Även för det behovsprövade stödet bör bidragsnivån öka. Verket före

slår att grundbidragct höjs till 2 500 kr. och det rörliga bidraget till I: 25 kr. 

T i 11 äggsbidrag till tidningar som utkommer på minst två andra 

språk än svenska har beviljats tre tidningar till ett belopp av sammanlagt 

40000 kr. 

Medlen för behovsprövade produktionsbidrag och tillägg till produk

tionsbidrag bör enligt invandrarverket anvisas under en förslagsvis beteck

nad anslagspost, alternativt höjas med I 00 000 kr .. för att möjliggöra stöd 

till små språkgruppers tidningar och tilläggsbidrag till fler tidningar. 

Föredragandens överväganden 

Invandrarpolitiska kommitten (A 1980: 04. IPOK) fick genom regerings

beslut den 19 maj 1983 tilläggsdirektiv som bl. a. innehöll ett uppdrag att se 

över statens stöd till minoritetspolitiska insatser och överväga formerna 

för ett sådant stöd. Stödet till tidningar på andra språk än svenska ingår i 

detta uppdrag. I avvaktan på IPOK:s förslag är det enligt min mening inte 

aktuellt med några förändringar av det statliga stödets konstruktion. För 

budgetåret 1984/85 bör inte heller några anslagsmässiga förändringar göras 

utöver en uppräkning av anslagsposten Behovsprövat produktionsbidrag 

och tillägg till produktionsbidrag ( + 9000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till tidningar på andra språk iin svenska för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 5 365 000 kr. 
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G 11. Stöd till taltidningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 246600 

10318000 

10622000 

Reservation 6 753 400 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1982: 669) om stöd till 

radio- och kassettidningar (ändrad 1983: 500). Frågor om stöd prövas av 

taltidningskornmitten (U 1982: 05) i enlighet med nämnda förordning och 

förordningen !KRFS 1982: 9) med instruktion för taltidningskommitten 

(ändrad KRFS 1983: 16). Även medel för kommittens förvaltningskost

nader beräknas under anslaget. 

Kornmitten har också i uppdrag att bedriva det ytterligare utrednings

och utvecklingsarbete rörande stöd till taltidningar som erfordra:; i enlighet 

med vad som har anförts i propositionen ( 1981/82: 129) om stöci. till tal tid

ningar. 

Stöd till taltidningar 
(därav förvaltningskostnader) 

Taltidningskommittcn 

1983/84 

10318000 
1739000) 

Beräknad ändring 1984/85 

Taltidnings
kommitten 

+398000 
(+ 15000) 

Före
draganden 

+304000 
(+ 30000) 

I. Pris- och löneomräkning av förvaltningskostnaderna 30000 kr. 

2. Under budgetåret 1982/83 har sex tidningsföretag beviljat~; samman

lagt 2 881 400 kr. för utgivning av taltidningar. varav 350000 kr. avser 

bidrag till Synskadades riksförbund för fortsatt försöksverksamhet med 

taltidningsutgivning i avvaktan på taltidningskommittcns för~;ta fördcl

ningsbeslut. Kommitten begär för budgetåret 1984/85 9 962 000 kr. för 

bidrag till taltidningsverksamhet ( + 383 000 kr.). 

3. Utöver fördelning av bidrag har kommitten i överensstämmelse med 

de mål och den inriktning som lagts fast av regering och riksdag i samver

kan med särskild expertis förberett en utvärdering av taltidningsverksarn

heten. Kommitten avser att lägga fram en rapport till regeringen i juni 

1984. Dessutom har kommitten i samverkan med styrelsen för teknisk 

utveckling och handikappinstitutet engagerat sig i tekniskt ut vecklingsar

bete. främst avseende mottagningsapparatur för radiotidningar. 

För att förbättra förutsättningarna för taltidningsutgivning o·~h därmed 

bredda underlaget för utvärderingen av verksamheten föreslår kommitten 

att vissa ändringar görs i stödordningen. Av tvingande skäl, niimligen för 

att över huvud taget få i gång någon verksamhet, har kommitten under det 

första verksamhetsåret beviljat bidrag för i princip full kostnadstäckning 
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till de tidningar som startat utgivning av taltidningar, dock med det utta

lade förbehållet att så inte kan ske i fråga om tidningsföretag med god 

ekonomi. Kommitten föreslår mot bakgrund av dessa erfarenheter en 

generösare bidragslinje inom oförändrad totalram. dvs. begär rätt att ge 

bidrag till full täckning även av redaktionella merkostnader. 

Vidare föreslår kommitten vissa ändringar i den särlagstiftning som 

reglerar formerna för sändning av radiotidning. Televerket hör sålunda ges 

möjligheter att dels utan särskilt godkännande av regeringen ändra sänd

ningstiden för en radiotidning från fall till fall, dels utan särskild ansökan 

till regeringen göra temporära provsändningar av radiotidningar. Slutligen 

begär kommitten att nivån på den förvrängning av ljudet eller kodning av 

innehållet som enligt lagen ( 1981: 508) om radiotidningar (ändrad senast 

1983: 495) föreskrivs för sändning av radiotidning närmare preciseras. 

Föredragandens överväganden 

Taltidningskommittcn anför i sin anslagsframställning svårigheter all få 

till stånd utgivning av taltidningar i önskvärd omfattning. För att förbättra 

förutsättningarna för verksamheten och därmed bredda underlaget för 

kommande bedömningar i fråga om stödets framtida utformning m. m. 

föreslår kommitten vissa ändringar i stödordningen. 

Kommitten framhåller att tidningsutgivarna f. n. inte är beredda att 

tillskjuta egna medel för att täcka de redaktionella merkostnader 

som utgivningen av en taltidning medför. Kommitten begär därför rätt att 

få ge bidrag till full täckning även av sådana kostnader. 

I regeringens proposition (1981/82: 129 s. 11 J om stöd till tal tidningar 

anför det föredragande statsrådet att stödet i första hand bör avse kostna

der för den tekniska framställningen och distributionen av taltidningen. 

Det kan dock enligt föredragandens mening bli nödvändigt med visst 

statsbidrag även till kostnader för det redaktionella arbetet. Enligt förord

ningen ( 1982: 669. ändrad 1983: 500) om stöd till radio- och kassettidningar 

skall stödet främst avse kostnader för teknisk framställning och distribu

tion av taltidningar. Gällande förordning och förarbetena till denna lämnar 

således ett visst utrymme för bidrag även till redaktionella kostnader. För 

övrigt vill jag anföra följande. 

Taltidningskommittens huvuduppgift f. n. får anses vara att få i gång en 

taltidningsverksamhet av sådan omfattning att kommittens utvärderingsar

bete - och därav föranledda förslag om stödets framtida utformning och 

handläggning m. m. - kan grundas på tillräckligt omfattande erfarenheter. 

Det ligger enligt min mening i statens intresse att förutsättningarna för 

sådana bedömningar blir så gynnsamma som möjligt. Av detta skäl anser 

jag det befogat att kommitten får möjligheter att lämna bidrag till full 

täckning även av redaktionella merkostnader. Denna rätt bör dock endast 

gälla i fråga om tidningsföretag som inte bedöms kunna bidra till sådana 
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kostnader med egna medel. i enlighet med den praxis som har utvecklats 

av kommitten. Det ankommer på taltidningskommitten att utnyttja denna 

rätt med vederbörlig hänsyn till nödvändigheten av att hushålla med de 

medel som finns tillgängliga inom den totalram för bidragsverksamheten 

som fastställts av riksdagen. Fr~igan får därefter omprövas fi.irul.siittnings

löst i samband med regeringens bedömning av kommittens analyser av 

verksamheten och därmed sammanhängande överväganden och förslag. 

Taltidningskommitten föreslår också vissa ändringar i den särlagstiftning 

som reglerar formerna för sändning av radio tidning. Lagen 

( 1981: 508) om radiotaltidningar trädde i kraft den 1 juli 1981. l samband 

med inrättandet av stödet till taltidningar ändrades lagen ( 1982: 520) med 

verkan från den 1 juli 1982. Samtidigt reglerades ansvarigheten för bäde 

radio- och kassettidningar i lagen ( 1982: 521) om ansvarighet för taltidning

ar. I anslutning till regeringens proposition (1982/83: 137) om radiotidning

ar m. m. ändrades sedan båda lagarna ( 1983: 495 resp. 496) från den 1 juli 

1983. 

I samband med regeringens bedömning av taltidningsfrägan i sin helhet 

med utgångspunkt i taltidningskommittcns analyser kan det bli aktuellt 

med nya ställningstaganden i fråga om särlagstiftningen inför budgetåret 

1985/86. Enligt min mening hör eventuella lagstiftningsåtgärder anstä tills 

kommitten har lagt fram sina överväganden och förslag i övrigt. Jag är 

därför f. n. inte beredd att överväga ytterligare detaljregleringar i de berör

da lagarna. 

I övrigt beräknar jag anslaget i huvudsaklig överensstämmelse med 

taltidningskommittens förslag. Det bör för budgetåret 1984/85 föras upp 

med 10622000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för stöd 

till taltidningar. 

2. till Stöd till ta/tidningar för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcscrva

tionsanslag av 10622000 kr. 
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Litteratur och bibliotek 

G 12. Litteraturstöd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

28283868 

30391000 

30310000 

Reservation 6 108 662 

Från anslaget utgår stöd till utgivning av litteratur enligt förordningen 

( 1978: 490) om statligt litteraturstöd (ändrad 1981: 444). De olika kategori

erna inom utgivningsstödet och de övriga ändamål som får stöd under 

anslaget framgår av följande sammanställning. 

I. Utgivningsstöd 
al N v svensk skönlitteratur för vuxna 
b) Skönlitteratur för vuxna i 

svensk översättning 
c) Klassiker 
J) Facklitteratur för vuxna 
el Barn- och ungdomslitte-

ratur 
0 Barn- och ungdomsserier 
g) Projektstöd till särskilt 

kostnadskrävande utgiv
ning 

h) Utgivning av August 
Strindbergs samlade verk 

il Litteratur på invandrar
och minoritetsspråk 

jJ Stöd till författarvcrk
städcr 

2. Framstiillning av lättläst lit
teratur 

3. Stöd till presentation av 
svensk litteratur i utlandet 

4. Studie av bokbranschen 
5. Bidrag till läsfrämjande åt

gärder bland barn och ung
dom 

6. Utgivning och distribution av 
prisbillig kvalitetslitteratur, 
En bok för alla 

7. Sigtunastiftclsens klipparkiv 
8. Stiftelsen Svenska barnboks

institutet 
9. Svenska Vitterhetssamfun

det 
10. Samfundet De nio 

1983/84 

(212440om 1 

6000000 

2 850000 
2200000 
3919000 

2 500000 
475 000 

1290000 

900000 

900000 

210000 

1531000 

200000 

400000 

5958000 
46000 

940000 

55000 
17000 

30391000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens kultur- Före-
råd, skolöver- draganden 
styrelsen 

+2 320000 +637000 

+ 122 ooo~ + 46000 

+ 300000 
of. of. 

- 400000 -400000 

+ 477000 -398000 
+ 3000 + 4000 

+ 456000 + 30000 

+ 3000 of. 
+ I 000 of. 

+3282000 - 81000 

1 Statens kulturråd får under budgetåret 1983/84 omfördela medel till ett belopp av 
500000 kr. mellan posterna a)-gl. 
2 Skolöverstyrelsen och statens kulturråd. 
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Statens kulturråd, skolöverstyrelsen 

I. Kulturrådet föreslår en ökning av utgivningsstödet med 8 % 

som nödvändig kompensation för kostnadsökningar inom den grafiska 

industrin ( + 1 700000 kr.). Därutöver begär rådet sammanlagt 620000 kr. i 

ökade medel för stödkategorierna Skönlitteratur för vuxna i svensk över

sättning ( + 200 000 kr.), Barn- och ungdomsserier ( + I 00 000 kr.), Littera

tur på invandrar- och minoritetsspråk ( + 200 000 kr. J och Stöd till författar

verkstäder ( + 120000 kr.). Rådet begär vidare att under budgetåret få 
omfördela 1 milj. kr. mellan stödkategorierna a-g och i. ( + 2 320000 kr.) 

Under budgetåret 1982/83 har stöd tilldelats 714 titlar allmänlitteratur på· 

svenska (exkl. serier). vilket skall jämföras med 930 titlar som ursprungli

gen angavs som riktmärke för stödet. Av totalt 1 552 giltiga ansökningar 

avslogs 709, medan 129 inte hann slutbehandlas under budgetåret. 

2. Stödet till presentation av svensk litteratur i utlandet 

har utvärderats av kulturrådet i samråd med Svenska institutet. Rådet 

föreslår att stödet i fortsättningen utgår i form av stödköp av översatt och i 

utlandet utgiven svensk litteratur. Stödets handhavande föreslås övergå till 

Svenska institutet, medan kulturrådet även i fortsättningen bör få besluta 

om vilka titlar som skall komma i fråga för stöd. Eftersom stödet under 
innevarande budgetår finansieras med reserverade medel bör enligt rådet 

ett belopp av 300000 kr. tillföras anslagsposten. Förslaget har remissbe

handlats. (+ 300000 kr.) 

3. Kulturrådet föreslår att anslags posten Bidrag t i 11 1 ä s främjande 

verksamhet bland barn och ungdom flyttas till anslaget Bidrag 

till kulturverksamhet inom organisationer. Rådet begär under nämnda 

anslag utöver kompensation för ökade kostnader en ökning med 100000 

kr. för ytterligare bokinköp till verksamheten. ( - 400 000 kr. J 

4. Stift e Isen Svenska barnboks institutet anför att en nöd

vändig flyttning till större lokaler med marknadsmässig hyreskostnad med

för en merkostnad av 562 000 kr .. varav 150000 kr. som engångskostnad. 

Som kompensation för ökade kostnader i övrigt begär stiftelsen 111 000 kr. 

Kulturrådet föreslår en prisomräkning med 56000 kr. samt tillstyrker en 

medelsökning med 400000 kr. för nya lokaler ( + 456000 kr.). 

5. För övriga ändamål under anslaget beräknar kulturrådet resp. 

skolöverstyrelsen ökade medel enbart för kompensation för kostnadssteg

ringar (+ 606000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Som jag anförde inledningsvis övervägs frågan om staten:; framtida 

insatser på litteraturområdet av 1982 års bokutredning ( U 1982: 02). Kom

mitten kommer att lämna sina förslag under våren 1984. Jag räknar med att 

kunna redovisa regeringens ställningstaganden därtill i en särskild proposi-
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tion våren 1985. Frågan om det statliga stödet till litteratur på invandrar

och minoritetsspråk utreds av invandrarpolitiska kommitten (A 1980: 04). 

Mina förslag för budgetåret 1984/85 under förevarande anslag begränsar sig 

därför till mindre justeringar inom ramen för ett i övrigt oförändrat stöd

system. 

För riksdagens information vill jag upplysa om att det förhållandevis 

stora beloppet reserverade medel under anslaget till största delen hänför 

sig till förhandsstöd inom utgivningsstödet, dvs. medel som redan har 

beviljats för planerad utgivning, men som inte betalas ut förrän resp. bok 

getts ut. 

Statens kulturråd får inom utgivnings stödet och mellan de olika 

stödbelopp som regeringen fastställer omfördela ett belopp av 500000 kr. 

mellan stödkategorierna inom det svenska utgivningsstödet. dvs. kategori

erna a-g i den nyss redovisade sammanställningen. Rådet begär att denna 

möjlighet vidgas till att omfatta även kategori i. dvs. litteratur på invand

rar- och minoritetsspråk, samt att beloppet höjs till 1 milj. kr. För egen del 

finner jag det önskvärt med en ökad flexibilitet i stödet. Därigenom kan 

stödet lättare anpassas till förändringar i förlagens utgivningsprofil. Med 

hänsyn till invandrarpolitiska kommittens pågående arbete är jag emeller

tid inte beredd att låta stödet till invandrar- och minoritetslitteratur omfat

tas av en sådan omfördelning. Däremot bör det belopp som får omfördelas 

kunna höjas till det föreslagna beloppet 1 milj. kr. 

Stödet till p r e se n ta t i o n av s ve n sk I it ter a tur i u t Ian det 

utvärderades av kulturrådet under budgetåret 1982/83 och föreslogs bli 

ändrat till ett stödköpssystem. Enligt min mening bör frågan huruvida 

stödformen skall förändras anstå för att behandlas i samband med rege

ringens ställningstaganden till den samlade statliga litteraturpolitiken våren 

1985. För budgetåret 1984/85 bör därför - liksom för de två föregående 

budgetåren - inte anvisas några nya medel under anslagsposten. För att 

verksamheten skall kunna upprätthållas även kommande budgetår föror

dar jag dock att rådet vid behov får omfördela ett belopp av högst 100000 

kr. från anslagsposten I. Utgivningsstöd. posterna a-g, för att användas för 

stöd till presentation av svensk litteratur i utlandet enligt nu gällande 

regler. 

B id r ag t i Il 1 ä s fr ä mj ande verk sam het b I and b a r n och 

ungdom utgår efter tidigare försöks verksamhet sedan budgetåret 1982/83 

till studieförbunden för särskilda projekt med läsfrämjande verksamhet. 

Kulturrådet föreslår att anslagsposten flyttas till anslaget Bidrag till kultur

verksamhet inom organisationer samt att anslagsmedlen ökas för att möj

liggöra större bokinköp för verksamheten. 

Jag har förståelse för att det finns ett behov att med särskilda medel 

tillföra denna verksamhet ett större utbud av prisbilliga böcker. Redan nu 

använder kulturrådet hälften av anslagsmedlen till inköp av böcker. Inkö

pen handhas av Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Jag förordar att rådets 
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begäran om större bokinköp tillgodoses på så sätt att medlen under an

slagsposten öve1förs till anslagsposten Utgivning och distribution av pris

billig kvalitetslitteratur. '.\1edlen bör betalas ut till Litteraturfrämjandet och 

användas för läsfrämjande verksamhet. Medelsanvändningen bör regleras 

i det avtal mellan staten och stiftelsen som avser verksamheten En bok för 

alla. Denna förändring innebär att kulturrådets möjlighet att ge direkta 

bidrag till studieförbundens läsfrämjande verksamhet bland barn och ung

dom upphör. Sådana bidrag kan emellertid utgå på sedvanligt ~ätt via det 

statliga stödet till kulturverksamhet inom folkbildningen undt:r anslaget 

Bidrag till studieförbunden m. m. 

Verksamheten En bok för a 11 a regleras f. n. i två skilda ettårsavtal. 

avseende dels vuxenböcker. dels barn- och ungdomsböcker. Avtalen löper 

ut vid utgången av juni 1984. I fraga om att träffa ett nytt avtal om barn

och ungdomsböcker bör riksdagens bemyndigande inhämtas. Vad gäller 

vuxenböcker har riksdagen tidigare beslutat (prop. 1979/80: 100 bil. 12. 

KrU 26. rskr 249) om en utgivning i permanenta former. Det ankommer 

således i detta fall pft regeringen att i avtal reglera verksamhetens närmare 

utformning. 

Frågan om den långsiktiga inriktningen av verksamheten - s[iviil för 

vuxna som för barn och ungdom - bör enligt min mening behandlas i 

samband med regeringens ställningstaganden i anledning av 19iC års bok

utrednings och folkbiblioteksutredningens (U 1979: 17) förslag. Jag avser 

att senare föreslå regeringen att ge kulturrådet i uppdrag att förbereda ett 

mer långsiktigt avtal. Med hiinsyn till verksamhetens speciella krav på 

utgivnings- och personalplanering bör ett sådant avtal inte tr;:ida i kraft 

förrän tidigast ett år efter riksdagens beslut i frågan. alltsä den I juli 1986. 

För tiden fram till dess bör staten enligt min mening nu träffa avtal med 

stiftelsen avseende budgetåren 1984/85 och 1985/86. Jag finner det nödvän

digt att för budgetåret 1984/85 föres lä en besparing om 798 000 kr. under 

anslagsposten. Det bör emellertid vara möjligt att ändå bedriva verksam

heten med i princip samma inriktning som hittills. Jag förordar emellertid 

att stiftelsen redan nu prövar möjligheten att ytterligare förstärka den 

läsfrämjande inriktningen i verksamheten. Resurser härför bör kunna fri

göras dels genom att antalet utgivna titlar minskas något. dels genom att 

stiftelsen vidtar inkomstförstärkande och kostnadssänkande åtgärder i öv

rigt. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat beträffande omfördelning av me

del inom anslaget. 

2. godkänna att försöksverksamheten med presentation av svensk 

litteratur i utlandet utsträcks till att gälla till utgången av juni 

1985. 
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3. godkänna vad jag har förordat beträffande användningen av me

del för llisfrämjande verksamhet bland barn och ungdom, 

4. godkiinna vad jag har förordat beträffande inriktningen av verk

samheten En bok för alla. 
5. bemyndiga regeringen att träffa tvåårsavtal med Stiftelsen Litte

raturfrämjandet om utgivningen av En bok för alla - barn och 

ungdomar. 

6. till Litteraturstöd för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av 30 3 I 0 000 kr. 

G 13. Bokhandelsstöd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1 980441 

2300000 

2000000 

Från anslaget utgår statligt distributionsstöd till bokhandel enligt be

stämmelser i förordningen ( 1981: 445) om statligt stöd till distribution av 

böcker. 

Från anslaget utgår dessutom statligt stöd till det komplelleringslager 

och reordersystem som grossistföretaget AB Seclig & Co (Seclig) driver. 

Användningen av stödet regleras genom ett avtal mellan staten och företa

get. Från anslaget utgår vidare bidrag till Bokbranschens finansieringsin

stitut AB (BFil för utbildningsinsatser inom bokhandel. Utbildningen be

drivs genom Bok-, pappers- och kontorsvaruförbundet. 

I. Distributionsstöd 
2. Stöd till kompletleringslager 
3. Utbildningsinsatscr 

Statens kulturråd 

1983/84 

I 200000 
800000 
300000 

2300000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
kulturråd. 
Seelig, BFI 

+ 72000 
of. 
of. 

+72000 

Före
draganden 

of. 
of. 

-300000 

-300000 

Kulturrådet har under budgetåret 1982/83 betalat ut ca 1 milj. kr. i stöd 

till 422 boktitlar som hade erhållit statligt litteraturstöd och spritts i abon

nemang. Vid ett oförändrat antal titlar räknar rådet med en stödsumma på 

1 114000 kr. för budgetåret 1984/85, en ökning till följd av att stödet är 

relaterat till bokpriset. Det är vidare troligt att antalet ansökningar och 

stödberättigade titlar ökar, vilket kan medföra att det beräknade anslags

beloppet behöver överskridas. För nästa budgetår begär kulturrådet emel

lertid enbart kompensation för prisökningar ( + 72 000 kr.). 
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AB Seelig & Co 

Seelig anhåller att stödet till kompletteringslager - i avvaktan på bokut

redningens resultat - utgår med oförändrat belopp för nästa budgetår. 

Bokbranschens flnansicringsinstitut AB 

BFI anhåller om oförändrat stöd till utbildningsinsatser inom bokhandel 

under nästa budgetår. 

Även Bok-, pappers- och kontorsvaruförbundet m.11. har i skrivelser 

anhållit att stödet kvarstår. 

Föredragandens överväganden 

Distributionsstödet inrättades fr.o.m. budgetåret 1981/82 och 

var ursprungligen beräknat till 1,6 milj. kr. Medelsförbrukningc:n under de 

två första budgetåren stannade avsevärt under den beräknade nivån. Detta 

berodde till stor del på dels att färre boktitlar än beräknat hade erhållit 

utgivningsstöd, dels att litteraturstödda titlar hade getts ut av förlag som 

inte var anslutna till fackbokhandelsavtalet eller att sådana titlar inte ingick 

i förlagens abonnemangserbjudanden till bokhandeln. Alla dessa omstän

digheter har bidragit till ett lågt utnyttjande av distributionsstödet. Dessut

om var stödet under inledningsskedet inte tillräckligt känt i branschen. 

Regeringen har bedömt det angeläget att de under stödet beräknade men 

ej förbrukade medlen - totalt ca 1.5 milj. kr. för budgetåren 1981/82 och 

1982/83 - på annat sätt kommer litteraturområdet till godo. Regeringen har 

därför beviljat särskilda bidrag till litteraturkampanjer i samband med den 

svenska bokens 500-årsjubileum samt vissa andra insatser av engångska

raktär på litteraturområdet. Bidragen finansieras genom överskridande av 

förevarande anslag innevarande budgetår till ett belopp motsvarande de 

oförbrukade medlen tidigare budgetår. Detta bör anmälas för riksdagen. 

Anslagsmedlen har redan för innevarande budgetår minskats till 1.2 milj. 

kr. Detta innebär att medelsförbrukningen i fortsättningen endast obetyd

ligt väntas avvika från anslagsberäkningen. 

Stödet till det kompletteringslager och det diirtill knutna reorder

system som det bokhandelsägda aktiebolaget Seelig & Co driver har utgått 

på försök sedan budgetåret 1977/78, till en början som ett stöd till förlust

täckning och rabattgivning vid försäljning till bokhandeln. Sedan budget

året 1981/82 utgår endast stöd till bokhandelsrabatter med ett belopp av 

800 000 kr. per år. 

Redan i 1981 års budgetproposition (prop. 1980/81: 100 bil. 12) framhöll 

min företrädare att ett stöd under en ytterligare treårsperiod eventuellt 

kunde vara tillräckligt för att säkerställa det centrala lagersystemets effek

tiva utnyttjande i branschen. Efter försöksperiodens slut skulle granskas 
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under vilka betingelser bidraget skulle kunna avvecklas helt. Det ingår i 

1982 års bokutrednings (U 1982: 02) uppdrag att genomföra en sådan över

syn. 

Stödet har tidigare haft karaktären av förlusttäckningsbidrag och det har 

därför konstruerats så att det betalas ut i efterskott av medel som anvisas 

budgetåret efter stödåret. Om stödet skulle utgå även för verksamheten 

under budgetåret 1984/85, skulle detta sålunda medföra en inteckning i 

medelsutrymmet för budgetåret 1985/86. En sådan låsning av anslagsmedel 

finner jag olämplig med tanke på att bokutredningen bör ha frihet att 

föreslå alternativa stödformer. Jag förordar därför att stödet i sin nuvaran

de form betalas ut för sista gången under budgetåret 1984/85. Det avser då 

verksamheten under budgetåret 1983/84. Något bidrag för verksamheten 

under budgetåret 1984/85 bör sålunda inte utgå. 

Bidraget till ut bi Id ni n g sin satser inom bokhand e In har utgått 

sedan budgetåret 1977/78. Sedan budgetåret 1981/82 har bidraget utgått 

med ett belopp av 300000 kr. per år. l förra årets budgetproposition (prop. 

1982/83: 100 bil. 10) anförde jag att utbildningen efter det sista bidragsåret, 

budgetåret 1983/84, borde kunna finansieras helt av branschen. Riksdagen 

(KrU 1982/83: 30. rskr 358) hade inga erinringar mot detta. Jag har sålunda 

inte beräknat några medel för ändamålet för budgetåret 1984/85. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

I. användningen av medel under anslag.sposten Distributionsstöd, 

dels föreslår riksdagen att 

2. godkänna vad jag har förordat beträffande stöd till komplette

ringslager, 

3. till Bokhandelsstöd för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 2 000 000 kr. 

G 14. Kreditgarantier till förlag och bokhandel 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

0 

I 000 

1000 

Statliga kreditgarantier för lån till bokför I ag utgår enligt förordningen 

( 1978: 490) om statligt litteraturstöd (ändrad 1981: 444). För innevarande 

budgetår får garantier beviljas intill ett belopp av 2 milj. kr. 

Statliga kreditgarantier för lån till bokhand e I utgår enligt förordning

en ( 1977: 395) om försöks verksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel 

(ändrad senast 1983: 777). För innevarande budgetår får garantier beviljas 

intill ett belopp av 1.5 milj. kr. 
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Statens industrh·crk 

Under budgetåret 1982/83 beslöt statens industriverk om infriande av 

kreditgarantier till förlag om totalt 122 432 kr. 

För budgetåret 1984/85 föreslår verket inte några förändringar. 

Bokbranschens flnansieringsinstitut AB 

Institutet anhåller om statligt kreditstöd till bokhandel för budgetåret 

1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Reglerna för de statliga kreditgarantierna till förl<ig och bokhandel bör 

behållas oförändrade under budgetåret 1984/85. Ramarna för beviljandet 

av garantilån bör likaså föras upp med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksd<igen <itt 

1. medge att statsgaranti för lån till nyetablering av förlag m. m. 

under budgetåret 1984/85 får beviljas intill ett belopp av 2 000000 

kr.. 

2. medge att statsgaranti för lån till bokhandel under budgetåret 

1984/85 får beviljas intill ett belopp av 1500000 kr.. 

3. till Kreditgarantier till .fiJrlag och hokhwuld för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

G 15. Lån för investeringar i bokhandel 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2690000 

2200000 

2200000 

Reservation 1345000 

Från anslaget utgår statligt stöd enligt förordningen ( 1977: 395) om för

söks verksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel (ändrad senast 

1983: 777). 

Bokbranschens finansicringsinstitut AB 

Bokbranschens finansieringsinstitut AB (8Fll anhåller om statligt kre

ditstöd till bokhandel för budgetåret 1984/85. I avvaktan på 1982 års 

bokutrednings förslag föreslår BFI att anslaget utgår enligt oförändrade 

villkor. 
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Föredragandens överväganden 

Försöksverksamhet med statligt kreditstöd till investeringar i bokhand

lar har bedrivits sedan budgetåret 1977/78. I enlighet med riksdagens beslut 

år 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12. KrU 26, rskr 299) har försöksverksam

heten förlängts I. o. m. innevarande budgetår. Redan vid den preliminära 

utvärderingen. som genomfördes av 1980 års bokbranschutredning (U 

1980: 07) och som föregick nämnda riksdagsbeslut, konstaterade den sär

skilde utredaren i betänkandet (Ds U 1980: 11) Samverkan i bokbranschen 

att stödet hade motsvarat ställda förväntningar. Det var vid denna tidpunkt 

emellertid inte möjligt att bedöma de långsiktiga effekterna av stödet för 

bokhandelsbranschen. En sådan utvärdering av stödet har 1982 års bokut

redning ( U 1982: 02) i uppdrag att genomföra. Resultatet kommer att redo

visas i kommittens slutbetänkande våren 1984. Jag räknar därför med att 

frågan om det framtida stödbehovet kan behandlas i den proposition om 

bok- och bibliöteksfrågor som regeringen planerar att lägga fram under 

våren 1985. Mot denna bakgrund förordar jag att försöksverksamheten 

förlängs med ytterligare ett iir och bedrivs enligt samma regler som hittills. 

Regeringen bör bemyndigas att med ett år förlänga det avtal mellan staten 

och Bokbranschens finansieringsinstitut AB. som reglerar tillämpningen 

av stödet inom ramen för de föreskrifter som utfärdas av regeringen. 

Mina förslag i det föregående medför att lagen ( 1977: 485) om tillfälligt 

överlämnande av förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde (ändrad senast 1981: 443) bör ges förliingd giltighet. 

Inom utbildningsdepartcmentet har därför upprättats förslag till lag om 

ändring i denna lag i syfte att åstadkomma en sådan förlängning. Lagförsla

get rör i och för sig sådant ämne som avses i 8 kap. 18 ~ andra stycket 

regeringsformen. Enligt min mening är dock frågan av sådan enkel beskaf

fenhet att yttrade från lagrådet inte behöver inhämtas. Lagförslaget bör 

fogas till protokollet som bilaga 10.4. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. anta förslaget till lag om ändring i lagen ( 1977: 485) om tillfälligt 

överlämnande av förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartc

mentcts verksamhetsområde. 

2. godkänna att försöksverksamheten med kreditstöd till bokhandel 

utsträcks till att gälla till utgången av juni 1985. 

3. bemyndiga regeringen att förlänga avtalet mellan staten och Bok

branschens finansieringsinstitut aktiebolag om bolagets handha

vande av stödet med ett år. 

4. till Lån .för im·esteringar i bokhandl'i för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 2 200000 kr. 
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G 16. Bidrag till Svenska språknämnden 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 093000 

I 174000 

I 257000 

Från anslaget utgår bidrag till löner för föreståndare och fem forsknings

assistcntcr vid nämndens sekretariat. Vidare utgår bidrag till vissa kostna

der för lokaler och expenser. Övriga kostnader täcks av anslag från olika 

fonder, prenumerationsavgifter för tidskriften Språkvård. m. m. 

Svenska språknämnden 

Språknämnden begär en ökning av bidraget med sammanlagt 103000 kr. 

som kompensation för pris- och lönehöjningar, bl. a. ökade lokalkost

nader. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet förordar en ökning av bidraget med 70000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget till nämnden tillfönis ytterligare 83 000 

kr. som kompensation för ökade kostnader. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till S1·enska spräkniimnden för budgetåret 1984/85 

anvisa ett anslag av I 257 000 kr. 

G 17. Bidrag till folkbibliotek 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

16514634 

16610000 

17 108000 

Reservation 10373703 

Från anslaget utgår bidrag till folkbihlioteksvcrksamhet enligt förord

ningen ( 1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Övriga ändamål under anslaget framgår av sammanställningen. , 
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I. Lokal biblioteksvcrksamhet 
2. Lokala biblioteks. läns

biblioteks och låne
centralers inköp av litteratur 
på invandrar- och mino
ritetsspråk 

3. Torncdalens bibliotek 
4. Bokbuss i norra gräns

området 
S. Biblioteksverksamhet bland 

svenskar i utlandet 
6. Vissa gemensamma ändamål i 

folkbibliotekens verksamhet 

Statens kulturråd 

19!(l/84 

11390000 

4 473 000 
176000 

100000 

25 000 

446000 

J66IOOOO 

Heriiknad iindring 1984185 

Statens 
kulturråJ. 
Kiruna kommun 

+689000 

+268000 
+ 11000 

of. 

+ 2000 

+ 27000 

+997000 

Förc
draganJen 

+ 342 000 

+ 134000 
-176000 

-1()0000 

- 25000 

+ 323 000 

+498000 

Kulturrådet föreslår en ökning av anslagsposterna 1-3 samt 5-6 enbart 

med avseende på kompensation för prisökningar ( + 997000 kr.). 

Kiruna kommun 

Kiruna kommun anhåller om fortsatt stöd för bokbussen i norra gräns

området. 

föredragandens överväganden 

Jag har beräknat medel till ändamålen Tornedalens bibliotek. Bokbuss i 

norra gränsområdet samt Biblioteksverksamhet bland svenskar i utlandet 

under anslagsposten Vissa gemensamma ändamål i folkbibliotekens verk

samhet. Det bör i fortsättningen ankomma på regeringen att fastställa 

anslagsbeloppen till de nämnda ändamålen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till folkbibliotek för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 17 108 000 kr. 

G 18. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12315 250 

12075000 

13377000 

28 Rihda!(en 1983184. I Jam!. Nr /00. Bilai:a JO 
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Bidrag till regional biblioteksverksamhet utgår enligt förordningen 

( 1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

V nderlaget för statsbidrag till kostnader för länsbibliotcken utgör 150 

grundbelopp. Grundbeloppets storlek fastställs årligen av regeringen. In

nevarande budgetår uppgår beloppet preliminärt till 107 300 kr. För verk

samheten vid varje länsbibliotek beräknas lägst fem och högst sju grundbe

lopp. Statsbidrag utgår med 55 % av grundbeloppen. 

Statsbidraget till lånecentralerna fördelas av statens kulturråd. 

I. I .iinsbibliotek 
2. Verksamhet som lånecentral 

med depåfunktion vid 
Malmö, Stockholms och 
Umeå stadshibliotck 

Anslag enligt 
statshudgeten 

Statens kulturråd 

1983/84 

8 853 000 

3 907000 

12760000 

12 075 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
kulturråd draganden 

+ 531 000 of. 

+ 974000 + 617000 

+1505000 + 617 000 

+2 190000 +I 302000 

I. Kulturrådet begär för anslagsposten Läns bi b I i o te k enbart kom

pensation för pris- och löneökningar ( + 531 000 kr.). 

2. Kulturrådet anför att lånecentralernas verksamhe1 i princip 

helt skall bekostas med statliga medel. På grund av otillräcklig uppräkning 

under en följd av år har löpande nyanskaffning av böcker inte kunnat 

göras. vilket har medfört en otillbörlig belastning av värdkommunernas 

bokbestånd. 

Depåverksam hete n vid lånecentralerna har alltifrån starten inne

burit högre kostnader än vad som ursprungligen beräknades. Bara hyres

kostnaden uppgår till 65 % av tillgängliga medel. Kulturrådet föreslår en 

medelsökning med 740000 kr. utöver kompensation för pris- och löneök

ningar. Förslaget ges mycket hög prioritet i rådets samlade anslagsfram

ställning. ( + 974000 kr.) 

Föredragandens överväganden 

Statsbidraget till regional biblioteksverksamhet infördes i sin nuvarande 

form fr. o. m. budgetåret 1979/80 och utgår dels till länsbiblioteken i form 

av 150 årligen fastställda grundbelopp, dels till landets tre lånecentraler. 

Sedan budgetåret 1981182 (prop. 1980/81: 100 bil. 12. KrU 26, rskr 299) 

ingår i bidraget till lånecentralerna ett statsbidrag till den särskilda depå

verksamhet för folkbibliotek som har startats vid samtliga lånecentraler 
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och som innebär att lokalt mindre efterfrågad litteratur samlas i depåer för 

omfördelning till andra biblioteksenheter. 

Frågan om statens framtida ekonomiska insatser på folkbiblioteksområ

det ingår som en huvuduppgift i folkbiblioteksutredningens (U 1979: 17) 

uppdrag. Kommitten väntas lägga fram sina förslag våren 1984. I avvaktan 

på dessa förslag bör bidragssystemet inte ändras. 

Ansvarsfördelningen mellan stat. landsting och kommun vad gäller folk

bibliotekens verksamhet ansluter till de principer för ansvarsfördelning på 

kulturområdet som lades fast genom 1974 års kulturpolitiska beslut. Staten 

ansvarar för den riksomfattande verksamheten och ger stöd till den regio

nala. 

Vad gäller lånecentralernas verksamhet har sålunda staten ett särskilt 

ansvar. Lånecentralerna är den sista länken i folkbibliotekens s. k. låne

kedja. Det innebär att där bör finnas sådan litteratur som efterfrågas mer 

sällan och som det därför finns varken möjlighet eller behov av att köpa in 

till llertalct biblioteksenheter på lokal nivå eller länsnivä. Under senare är 

har lånecentralerna emellertid inte kunnat hålla bokinköpen på en tillräck

lig nivå. Följden har blivit att de lokala bokbestånden på låneccntralsor

terna i alltför stor utsträckning har behövt anlitas för lånecentralernas 

ijärrlåncverksamhet. 

Därtill kommer att den depåverksamhet som är under uppbyggnad och 

som på sikt förväntas innebära en påtaglig rationalisering för folkbiblio

tckssysternet i stort är mer kostnadskrävande än vad som antogs vid 

anslagsberäkningcn. 

Mot denna bakgrund anser jag det nödvändigt att öka bidraget till låne

centralerna nästa budgetår med ett belopp av 500000 kr. utöver kompensa

tion för kostnadsökningar. Ökningen möjliggörs genom omprioriteringar 

på medieområdet. Det bör ankomma på n:geringen att precisera medelsan

vändningen för de båda ändamålen under anslagsposten. 

Vid beräkningen av anslagsbeloppet till länsbiblioteken har jag utgått 

ifrån det grundbclopp som gäller preliminärt för innevarande budgetår, 

dvs. 107300 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regional bih/ioteksl'erksamhet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 13 377 000 kr. 
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G 19. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

198.V84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9120989 

14192000 

14581000 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) har enligt sin instruktion 

(1979: 1073. ändrad 1983: 50 I) till uppgift att i samverkan med andra biblio

tek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång 

till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att framställa och låna ut 

talböcker och punktskriftsböcker samt att inom sitt verksamh1~tsområde 

lämna information och råd till folkbibliotek och andra. I fråga om utlåning

en av talböcker skall TPB inrikta sin verksamhet på att fungera som 

lånecentral. Biblioteket svarar också för framställning av studielitteratur 

för högskolestuderande. Vidare beslutar TPB om utbetalning enligt förord

ningen ( 1982: 798) om kompensation i vissa fall för kostnader pil grund av 

kassettskatt (ändrad 1982: 1246). Utgifter härför bekostas av medel ur 

anslaget. 

1983/84 Ikriiknad iindring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
fdära v lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Produktionskostnadcr för 

studielitteratur 
Kompensation för kostnader 

på grund av kassettskatt 

57,9 

7992000 
(681:!000) 
l 691000 

34000 

-1475000 

14192000 

Talboks- och punkt'ikriftsbiblioteket 

TPB Före-
draganden 

of. of. 

+ 471 000 +520000 
(+ .331000) ( +4:!3000) 
+ 19000 - 97000 

+3766000 - 34000 

of. of. 

+4256000 +389000 

TPB:s utlåning av talböcker ökade under budgetåret 1982/83 med nästan 

14%. Av lånen gick 70% till bibliotek och andra institutioner. Talboksut

låningen från folkbiblioteken har de senaste åren ökat med ca 15 % per år. 

Utvecklingen av den lokala och regionala talboksvcrksamhetcn bedöms 

leda till ökad efterfrågan på och samtidigt en något ändrad inriktning av 

TPB:s tjänster. 

TPB:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

I. Huvudförslag 3 I 5 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning m. m. 495 000 kr. 

3. TPB anser att biblioteket bör undantas från tilliimpning av huvudför-
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slaget. En besparing enligt huvudalternativet motsvarar enligt biblioteket 

ett belopp om 203 000 kr. TPB beräknar dock ett begränsat huvudförslag 

under förevarande anslag ( - 180 000 kr. J. Resterande belopp ( - 23 000 kr.) 

beräknas under anslaget till produktionskostnader. Utöver medlen för 

personalkostnader är medlen för resor. utbildning, kurser och konferenser 

de enda som kan minskas. Detta innebiir att bibliotekets uppgift att inom 

sitt verksamhetsområde ge information och råd till folkbibliotek och andra 

väsentligt skulle försvåras vid en besparing. Likaså försvåras TPB:s arbete 

för ökad decentralisering av talboksverksamhetcn i landet. På personalsi

dan skulle besparingen innebära att medlen för den arvodesanställda 

finskspråkiga bibliotekarien försvinner. Besparingen bör därför inte tas ut 

(+ 180000 kr.). 

4. TPB föreslår att de medel som arbetsmarknadsverket disponerar för 

framställning av studielitteratur för högskolestuderande förs 

över till biblioteket. TPB förutsätter att den förändrade finansieringsor

ganisationen kommer att innebära att de synskadade studerande som antas 
till högre studier får tillgång till läromedel utan arbetsmarknadspolitisk 

prövning. TPB räknar med att ge service åt ca 125 studerande till en 

kostnad av ca 3,8 milj. kr. Medlen bör anvisas under en anslagspost som 

bör vara förslagsvis betecknad ( + 3 761 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Vid beräkningen av anslaget för nästa budgetår har jag vid pris- och 

löneomräkningen tagit hänsyn till de ökade kostnader för lokalvård som 

utvidgningen av talboks- och punktskriftsbibliotekets ffPBl lokaler i En

skede har medfört ( + 520000 kr.). Vidare har huvud förs 1 ag e t tilläm

pats. Besparingen (- 202 000 kr.) bör dock, i likhet med motsvarande 

besparing på innevarande budgetårs anslag, tas ut under bibliotekets pro

duktionskostnadsanslag. 

TPB har föreslagit att de medel för produktion av studielit ter a

t ur för synskadade högskolestuderande. som f. n. anvisas under arbets

marknadsdepartementets huvudtitd. skall överföras till biblioteket. Che

fen för utbildningsdepartementet har, efter samrad med chefen för arbets

marknadsdepartementet och mig, tidigare denna dag under anslaget Bidrag 

till vissa studiesociala ändamål beräknar medel som TPB bör få disponera 

för verksamheten. Därmed behöver medel för detta ändamål inte längre 

anvisas vare sig under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel eller un

der anslagen till TPB: s förvaltningskostnader ( - 34 000 kr.) resp. TPB: s 

produktionskostnader (- 80000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Talhoks- och punktskriftshihlioteket: Fiirl'llltningsko.1·tnader 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 14581 000 kr. 
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G 20. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Produktionskostnader 

1982/83 u !gift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

14 715045 

14261 000 

16955000 

Reservation 5 235677 

Ur anslaget bekostas talboks- och punktskriftsbibliotekets <TPBJ pro

duktion av talböcker och punktskriftsböcker samt kataloger och annat 

informationsmaterial. Från anslaget utgår också bidrag till Sveriges dövas 

riksförbund <SDRJ för produktion av videogram för döva. 

I. Produktionskostnadcr för 
talböcker och punktskrifts
böcker m. m. 

2. Produktionskostnader för 
punktskriftsböcker för 
försäljning 

3. Bidrag till Sveriges dövas 
riksförbund för produktion av 
videogram för döva 

1983/84 

12861000 

1400000 

14261000 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Beräknad ändring 1984/85 

TPB 

+5676000 

+ 700000 

+ 140000 

+6516000 

Före
draganden 

+2336000 

+ 316000 

+ 42000 

+2694000 

Under budgetåret 1982/83 omfattade produktionen av talböcker drygt 

I 400 titlar och produktionen av punktskriftsböckcr drygt 300 titlar. Därtill 

kom produktionen av studielitteratur som omfattade drygt 350 tal bokstitlar 

och 28 punktskriftstitlar. 

I sin långtidsbedömning anför TPB att antalet talbokstitlar bör öka med 

lägst 200 titlar per år och antalet punktskriftsböcker med 25 titlar per år 

fr. o. m. budgetåret 1985/86. 

TPB:s anslagsframstiillning innebär för övrigt i huvudsak följande. 

I. Huvudförslag 2 116000 kr. 

2. Prisomräkning 2 443 000 kr. De ettårsavtal som TPB slutit med produ

centerna för budgetåret 1983/84 innebär prisökningar om 13- 25 .5 % jäm

fört med tidigare tvåårsavtal. För SDR:s videogramproduktion begärs 

kompensation för prisökningar om 10%. 

3. En tvåprocentig minskning av TPB:s produktionsresurser motsvarar 

enligt biblioteket 304 000 kr. Tillsammans med den besparing om 23 000 kr. 

som TPB beräknat under anslaget till förvaltningskostnadcr skulle bespa

ringen uppgå till 327 000 kr. En minskning av resurserna av denna omfatt

ning skulle få till konsekvens att TPB:s förvärv av finska talböcker helt 

upphör. TPB anser att biblioteket bör undantas från tillämpningen av 

huvudförslaget. Besparingen bör således inte tas ut ( + 327 000 kr.). 
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4. TPB begär, utöver prisomräkning, ökade medel för att kunna bibehål

la 1982/1983 års produktionsnivå för talböcker, punktskrifts

böcker och informationsmaterial ( + 3 373 000 kr.). 

5. Under föregående anslag har förslag redovisats rörande finansiering

en av studielitteratur för högskolestuderande. Om förslaget genomförs 

avgår 91 000 kr. från förevarande anslag. 

6. TPB begär bemyndigande att budgetåret 1984/85 få lägga ut 

beställningar av talböcker, punktskriftsböcker och tryckta publikationer 

som belastar anslaget budgetåret 1985/86 upp till ett belopp av 4 500000 kr. 

7. SDR begär utöver prisomräkning ytterligare 610000 kr. .för att kunna 

öka sin produktion av videogram för döva och förstärka sin 

distributions- och informationsverksamhet. TPB föreslår ingen ökning av 

SDR:s statsbidrag utöver prisomräkningen mot bakgrund av att regeringen 

tillkallat en särskild utredare (U 1983: 02) med uppgift att utreda frågan om 

SDR:s videogramproduktion. 

8. TPB föreslår i en komplettering till anslagsframställningen att den 
nuvarande försöks verksamheten med förs ii lj ni n g av punktskrifts

b ö c k er som sedan budgetåret 1976/77 handhafts av rikscentralen för 

pedagogiska hjälpmedel för synskadade <RPH-SYNl permanentas och att 

medel tillräckliga för verksamheten förs över till TPB. Ett belopp om 

700000 kr .. vilket motsvarar en produktion orri tio titlar samt administra

tionskostnader m. m., bör anvisas för verksamheten under nästa budgetår. 

TPH hemställer slutligen att det till biblioteket överlåts att ta ställning till 

huruvida produktion m. m. skall ske i TPB:s egen regi eller överlåtas till 

Synskadades riksförbund. ( + 700000 kr.) 

Föredragandens överväganden 

Enligt min mening bör huvud förs 1 ag e t inte tillämpas för förevaran

de anslag. Däremot bör, i enlighet med vad jag har föreslagit i det föregåen

de, den besparing om 202 000 kr. som har beräknats på talboks- och 

punktskriftsbibliotekets (TPHJ förvaltningskostnadsanslag tas ut under 

produktionskostnadsanslaget. 

Som jag också har redovisat under förvaltningskostnadsanslagct bör de 

medel (80000 kr.), som f. n. anvisas under förevarande anslag för produk· 

tion av studielitteratur för synskadade högskolestuderande. fr. o. m. nästa 

budgetår anvisas under anslaget Bidrag till vissa studiesociala ändamål. 

Beträffande p ro du k tio n s kostnad e r för ta 1 b ö c k c r o c h 

punktskrifts b ö c k c r vill jag inledningsvis erinra om att talbokskom

mitten ( U 1979: 02) lagt fram förslag om ett nytt statsbidrag till folkbibliote

kens uppbyggnad av talboksbestånd i betänkandet <SOU 1982: 7) Tal

böcker - utgivning och spridning. Förslaget har överlämnats till folkbib

lioteksutredningen (U 1979: 17) för att vägas in i en samlad bedömning av 

statens framtida ekonomiska insatser på folkbiblioteksområdet. Som jag 
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tidigare redovisat räknar jag med att kunna behandla utredningens förslag i 

en proposition våren 1985. Vidare vill jag anföra följande. 

Vid behandlingen av 1983 års budgetproposition tillstyrkte riksdagen 

<KrU 1982/83: 30. rskr 358) regeringens förslag om att för innevarande 

budgetår anvisa 12861000 kr. för produktion av talböcker. punktskrifts

böcker, informationsmatt:rial m. m. Vidare har regeringen, som ·~n följd av 

ett uttalande av kulturutskottet <KrU 1982/83: 30 s. 25-26) och riksdagens 

beslut med anledning härav. i särskilt beslut den I december 1983 medgett 

att TPB får disponera behållningen om 4477660 kr. från den 30juni 1983 
under anslagsposten Kompensation för kostnadsökningar till följd av kas

settskatt för att bekosta produktion' av talböcker och punktskriftsböcker. 

Genom denna engångsanvisning kan produktionsnivån hållas högre än vad 

som skulle vara möjligt enbart med hjälp av de medel som riksdagen 

anvisat. 

För budgetåret 1984/85 begär TPB ell belopp om 18 537 000 kr. för 

produktionskostnader. vilket i förhållande till innevarande års mcdelsan

visning innebär en ökning med 5 676 000 kr. Därav utgör ett förhållandevis 

stort belopp, 3 373 000 kr.. reformmedel. Med hänsyn till dagens ekono

miska situation är jag inte beredd att förorda att ett så stort belopp anvisas 

som TPB begär. Jag föreslår dock att TPB får dels en priskompensation 

innebärande fullständig täckning enligt bibliotekets förslag för kostnaderna 

för ingångna avtal. dels en förstärkning om 366 000 kr. av medlen för 

produktionskostnader. Dessa medel bör. tillsammans med de medel biblio

teket kan disponera till följd av regeringens nyssnämnda beslm. göra det 

möjligt för TPB att planera sin långsiktiga produktion så all den blir 

förhållandevis stabil. Förstärkningen har åstadkommits dels genom att ta i 

anspråk de medel som tidigare särskilt anvisats för utveckling~.arbete för 

handikappade under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. dels 

genom omprioriteringar inom litteratur- och biblioteksområdet. 

Regeringen. eller efter beslut av regeringen TPB. bör i likhe1: med tidi

gare år ges ett bemyndigande att under budgetåret 1984/85 liigga ut be

st ä Ilningar av talböcker, punktskriftsböcker och tryckta publikationer 

som kommer att belasta anslaget budgetåret 1985/86. Jag föreslår att be

myndigandet får avse ett belopp om högst 4.5 milj. kr. 

Mot bakgrund av att utredningen ( U 1983: 02) om videogram för döva 

f. n. överväger utformningen av de statliga insatserna för den verksamhet 

med produktion av videogram på teckenspråk som Sveriges dövas 

riksförbund bedriver, är jag inte beredd att förstärka bidraget till 

förbundet utöver viss kompensation för kostnad sökningar ( + 42 000 kr.). 

Ell bidrag om 300 000 kr. har sedan år 1977 årligen betalats ut till 

rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för synskadade <RPH-SYN) för 

försöksverksamhet med försäljning av punktskriftsböcker. Bi

draget tillkom genom riksdagens beslut i anledning av propositionen om 

insatser för handikappades kulturella verksamhet (prop. 1976177: 87. KrU 
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44, rskr 325). Medlen anvisades under de första budgetåren under anslaget 

Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet. Fr. o. m. budgetåret 

1979/80 anvisas de under anslaget Stöd för produktion av läromedel. 

Statens institut för läromedelsinformation (SILJ föreslog i sin anslags

framställning för innevarande budgetår att ansvaret för verksamheten skul

le överföras till TPB. I 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 

10) förklarade jag attjag inte var beredd att då tillstyrka SIL:s förslag. 

I samband med riksdagens behandling av förslagen rörande anslagen till 

TPB i 1983 års budgetproposition samt en motion (1982/83: 1329) om för

säljning av punktskriftsböcker uttalade kulturutskottet ( KrU 1982/83: 30 

s. 24) att frågan skulle komma att prövas i en proposition med anledning av 

integrationsutredningens betänkande (SOU 1982: 19) Handikappade elever 

i det allmänna skolväsendet. Med anledning härav anmälde jag i proposi

tionen ( 1983/84: 27) om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna 

skolväsendet m. m. att frågan kunde behandlas först i 1984 års budgetpro

position. 

TPB har i en komplettering till sin anslagsframställning redogjort för hur 

en permanent verksamhet med försäljning av punktskriftsböcker skulle 

kunna organiseras. TPB har angett två alternativa ambitionsnivåer och 

beräknat kostnaderna härför. Dels gäller det en nivå om tio punktskriftstit

lar i vardera 40 kopior. dels en nivå om fem punktskriftstitlar i samma antal 

kopior. TPB har därvid räknat med kostnader för administration, produk

tion. lagerhållning, försäljning m. m. och förutsatt viss samproduktion med 

TPB:s ordinarie punktskriftsutgivning. Intäkter från försäljning har med

räknats i båda alternativen. 

Bidraget till försäljning av punktskriftsböcker bör enligt min mening nu 

föras över från anslaget Stöd för produktion av läromedel till förevarande 

anslag. Verksamheten bör därvid permanentas. Jag beräknar för budget

året 1984/85 ett sammanlagt bidrag om 316000 kr. för verksamheten. 

Beloppet bör kunna räcka till produktion för försäljning av fem titlar under 

förutsättning att enklare inbindning används och att viss samproduktion 

sker med TPB:s ordinarie utgivning. Medlen bör disponeras av TPB. 

Beträffande huvudmannaskapet har TPB föreslagit att biblioteket får 

slutligt ta ställning till om produktion m. m. skall ske i TPB:s eller Synska

dades riksförbunds (SRF) regi. För egen del anser jag det vara en fördel om 

TPB närmare kan överväga vilken den lämpligaste lösningen är. Regering

en bör därför inhämta riksdagens bemyndigande att få besluta i frågan. Jag 

avser att senare föreslå regeringen att ge TPB i uppdrag att i samråd med 

SRF och i avvaktan på riksdagens beslut om bemyndigande m. m. komma 

in till regeringen med förslag vad gäller huvudmannaskapet 
0

i sådan tid att 

beslut kan fattas av regeringen före ingången av budgetåret 1984/85. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
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I. medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblioteket 

det beställningsbemyndigande om 4 500 000 kr. för budgetåret 

1985/86 som jag har förordat, 

.., godkänna att försöksverksamheten med försäljning av punkt

skriftsböcker permanentas, 

3. bemyndiga regeringen att bestämma om huvudmannaskap för 

verksamheten med försäljning av punktskriftsböcker, 

4. till Talboks- och punktskr(ftsbiblioteket: Produktionskostnader 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 16 955 000 
kr. 
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Radio och television 

Allmänna riktlinjer 

Riktlinjerna för radio- och TV-verksamheten lades fast av riksdagen år 

1978 (prop. 1977/78: 91. KrU 24. rskr 337). 

Verksamheten regleras främst genom radiolagen I 1966: 755. omtryckt 

1972: 240. ändrad senast 1983: 494) och radioansvarighetslagen ( 1966: 756) 

med förordningen (1967: 226l om tillämpningen av radioansvarighetslagen. 

Av betydelse i sammanhanget är ochå lagen I 1978: 478) om avgift för 

innehav av telcvisionsmottagare (ändrad senast 1983: 270) och förordning

en ( 1978: 482) med instruktion för radionämnden. 

Sändningsrätt enligt radiolagen tillkommer f. n. de fyra programföreta

gen Sveriges Television AB. Sveriges Riksradio AB. Sveriges Lokalradio 

AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Närmare bestämmelser om rättig

heter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och programverksam

heten finns i avtal mellan staten och programföretagen träffade år 1979. I 

samma år träffade avtal mellan staten och Sveriges Radio AB regleras dels 

detta bolags uppgifter som moderbolag i en koncern i vilken de nämnda 

programföretagen ingår, dels koncernens verksamhet under krig eller vid 

krigsfara. Samtliga avtal omfattar perioden t. o. m. den 30 juni 1986. 

Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att programföre

tagen iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal. 

Finansiering och ansvarsfördelning 

Radio- och TV-verksamhetens drifts- och investeringskostnader har se

dan starten huvudsakligen finansierats med mottagaravgifter. Undantagna 

från avgiftsfinansiering är utbildningsprogramverksamheten och program

verksamheten för utlandet. Medelsbehoven för dessa verksamheter redo

visas under anslaget Sveriges Utbildningsradio aktiebolag under utbild

ningsdepartementets huvudtitel resp. anslaget Sveriges Radios program

verksamhet för utlandet under utrikesdepartementets huvudtitel. 

Radionämndens verksamhet finansieras med mottagaravgifter. Telever

ket svarar för distribution av program. avstörningsverksamhct inom hela 

radioområdet och uppbörd av mottagaravgifter. Avgiftsuppbörden är sam

ordnad med inkasseringen av telefonavgifter. Avgiftsmedlen fonderas hos 

riksgäldskontoret. 

Byggnadsstyrelsen har ansvar för projektering och uppförande av större 

byggnader för Sveriges Radio-koncernen. Denna får utan särskilt bemyn

digande göra byggnad:;investeringar i de fall då byggnadskostnaderna inte 

överstiger 2 milj. kr. 

Televerket~ drifts- och investeringsutgifter samt byggnadsstyrelsens in

vesteringsutgifter i samband med den allmänna programverksamheten be

kostas med avgiftsmedel. Investeringarna avskrivs omedelbart i sin helhet. 
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Kostnader för budgetåret 1982/83 för den avgiftsfinansierade verksamheten 

För ljudradio- och tclcvisionsverksamhctcn togs 2 086 milj. kr. i anspråk 

under budgetåret 1982/83. Sveriges Radio-koncernen disponerade 1716 

milj. kr. för programverksamhctcn. Televerket utnyttjade totalt 330 milj. 

kr .. varav 227 milj. kr. för programdistribution och avgiftsuppbörd och 103 

milj. kr. för avskrivning av investeringar. Därav utgör 2.6 milj. kr. en 

tidigareläggning av sysselsättningsskäl och 1.6 milj. kr. en omfördelning 

från budgetåret 1983/84. Byggnadsstyrelsens invcstcringskostnader upp

gick till totalt 38.5 milj. kr. för budgetåret mot beräknade 34.5 milj. kr. 

Utfallet sammanhänger med förskjutningar i bctalningsutfallet mellan bud

getåren 1981182 och 1982/83. För de två budgetåren ligger förbrukningen 

totalt sett inom de anvisade ramarna. Kostnaderna för radionämndens 

verksamhet var 1.5 milj. kr. 

Under budgetåret uppgick de totala intäkterna i form av mottagarav

gifter och räntor på avgifter till 2 111 milj. kr., vilket i förhållande till de 

avgiftsmedcl som togs i anspråk innebär ett överskott på 25 milj. kr. 

Överskottet medförde att behållningen i rundnidiofonden per Lien 30 juni 

1983 var 157 milj. kr. 

Den allmänna mottagaravgiften är 548 kr. per år sedan den I juli 1983 

och tilHigg~avgiftcn för färg-TV är 160 kr. per år. Antalet allmhnna avgifter 

uppgick den I juli 1983 till drygt 3.2 miljoner och antalet tilläggsavgifter för 

färg-TV till ca 2.9 miljoner. 

Televerket 

/111·esteringar 

För budgetåret 1983/84 har 106.9 milj. kr. anvisats för investeringar i 

rundradioanläggningar. Därav utgör 3.9 milj. kr. kostnader för investering

ar som tidigareläggs av syssclsättningsskäl. 

Televerkets beräkningar av invcstcringskostnadcrna för den avgiftsfi

nansierade rundradioverksamhctcn under budgetåren 1984/85-1988/89 re

dovisas i det följande. 

Femårsplanen för investt!ringar !utbyggnad och reinve.~teringJ överens

stämmer med den i prop. 1982/83: 100 <bil. 10 s. 153) t.o.m. budgetåret 

1987/88 angivna och av riksdagen godkända nivån. uppräknad till aktuell 

kostnadsnivå. Vissa justeringar och omprioriteringar inom denna nivå har 

dock vidtagits. 

Siindarstationer pir FM och TV 

I princip kan två nya Ian d st ä c kan de FM-nät utöver de tre befint

liga inrymmas i FM-bandet i och med att det utvidgas till att omfatta delen 

100-108 MHz. Televerket inriktar i enlighet med de av riksdagen Himnade 

riktlinjerna sin planering på att de Gärde och femte näten utformas på ett 
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sådant sätt att de medger sändningar av riksprogram och lokalradiopro

gram över nuvarande områden, dvs. i huvudsak län, och av lokalradiopro

gram över mindre områden än länen. Sveriges Radio förordar att inrikt

ningen sker mot kommunuppdelade nät och att televerkets frekvensplane

ring inför en planeringskonfercns i Internationella Telcunionens regi sker 

med detta som mål för de fjärde och femte näten. 

En viss komplettering av be fint I i ga F M - nät erfordras, även om 

täckningen som helhet kan anses god. 

Den av riksdagen i anslutning till förslagen i prop. 1980/81: 100 (bil. 12 

s. 92) beslutade reduceringen av utbyggnads v o 1 y men för mindre 

TV-stationer har medfört att uppförandet av vissa stationer senarelagts 

flera år. I en del fall har noterats invändningar mot det nyssnämnda 

riksdagsbeslutet. Vidare har klagomålen avseende dåliga mottagningsmöj

lighetcr för TV ökat under det senaste året. Mot bakgrund av dessa 

reaktioner bedömer televerket att utbyggnadstakten för mindre TV-sta

tioner bör ökas något. Detta kan ske genom omprioriteringar inom ramen 
för televerkets medel för investeringar. 

Befolkningstäckningen beräknas nu uppgå till 99.6% för TV I och 

99,5% för TV 2 för att vid femårsperiodens slut uppgå till 99,7 resp. 

99.6 %. 
R e in ve st er inga r tar under femårsperioden i anspråk ett allt större 

utrymme av investeringsmedlen. De FM- och TV-sändaranläggningar. 

som anskaffades i början av resp. näts utbyggnad. har nu varit i bruk i mer 

än 20 år och börjar bli förslitna. Fortsatta reinvcsteringar främst i TV I-an

läggningarna behöver därför göras under hela femårsperioden. 

Sändarstationer för AM 

Medel har sedan budgetåret 1980/81 anvisats för uppförande av en ny 

mellanvågsstation, Sölvesborg MV. tidigare benämnd Skåne MV, avsedd 

att ersätta mellanvågssändaren vid Hörby radiostation. Stationen uppförs 

på Listerlandet i Blekinge och beräknas vara färdig under första halvåret 

1985. Stationen är kostnadsberäknad till 23,8 milj. kr., vilket innebär en 

fördyring jämfört med tidigare beräkning, huvudsakligen beroende på va

lutaförändringar. Hälf!cn av kapitalkostnaden under anläggningstidcn be

strids av det under utrikesdepartementets huvudtitel uppförda anslaget 

Sveriges Radios program verksamhet för utlandet. 

När Sölvesborg MV etablerats, Hörby MV och Göteborg MV lagts ned 

samt Motala LV modifierats (det sistnämnda sker huvudsakligen under 

budgetåret 1983/84), kommer Sölvesborg MV och Motala LV att fr. o. m. 

budgetåret 1985/86 vara de enda kvarvarande lång- och mellanvågssän

darna. Dessa skall främst ge täckning av närområdet kring Sverige. För 

täckning av områden på större avstånd används kortvågssändarna i Hörby 

och Karlsborg. 
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Samma11ställni11g av i111'esteringsmede/sbeho1' 

Televerkets beräkningar i 1984/85 års kostnadsnivå av invcsteringskost

nader för den avgiftsfinansierade rundradioverksamhctcn under perioden 

1984/85-1988/89 redovisas i följande sammanställning, där även disposi

tionen av erhållna medel i milj. kr. för budgetåret 1983/84 anges. 

Objekt Disposition Beräknat investeringsmedelsbehov under 
av erhållna femårsperioden 1984/85-1988/89 
medel för 
1983/84 1984/85 85/86 86/87 87 /88 88/89 
I 1983/84 års ( 1984/85 års kostnaJsnivåJ 
kostnadsnivå) · . 

Utbyggnad av sändarstationer för 
FM och TV 41.7 30.1 27.0 18.7 

Reinvestering för sändarstationer för 
FM och TV 30.0 29,7 34,7 43,6 

Sändarstationer för AM 9,0 5,5 1,2 
Radiolänklinjcr och OB-utrustning 19.0 19.4 21.8 23.0 
Rundradiocentraler m. m. 7.2 3,8 6.8 5.0 

Summa 106,91 88,5 91,5 90,3 

1 Inkl. 3.9 milj. kr. enligt regeringsbeslut den 28 april 1983 för investeringar som 
tidigarelagts av sysselsättningsskäl. 

Uthygf?11ade11 under budgetåret 1984185 

För budgetåret 1984/85 har televerket erhållit ett beställningsbemyndi

gande om 30 milj. kr. 

För utbyggnad av sändarstationer för FM och TV erfordras 30.1 milj. 

kr.. i huvudsak för tillbyggnader för främst TV 2-reservsändarc vid större 

stationer och ett tjugotal nya mindre TV-stationer. 

För reinvestering erfordras 29.7 milj. kr. 

Beträffande sändarstationer för AM erfordras för anläggning av den nya 

mellanvågsstationcn Sölvesborg MV 5.5 milj. kr. 

Utbyggnaden av radiolänklinjer och 08-utrustning beräknas till 11,4 

milj. kr. och reinvesteringarna till 8 milj. kr. 

För en modernisering av rundradiocentralcrna i Falun och Stockholm 

krävs 3,8 milj. kr. 

P ro R r a m di .1· t r i h 11 I i o 11 i 11 k I . p ro g r a m i 11 s a m I i /1 g 

Televerket räknar med att verksamhetsvolymcn under budgetåret 

1984/85 kommer att vara av samma storlek som under budgetåren 1982/83 

och 1983/84. 

Driftskostnaderna för programdistribution m. m. beräknas uppgå till 

231.4 milj. kr. i den kostnadsnivå som beräknas gälla under budgetåret. 

Härav avser 7.4 milj. kr. ljudradiosändningar till lyssnare i utlandet och 

22.4 milj. kr. ett preliminärt beräknat belopp för distribution 2.v program 

för Sveriges Utbildningsradios räkning. dvs. sammanlagt 29.8 milj. kr. 

Dessa kostnader bör bestridas av medel anvisade över statsbudgeten. 

13.0 12.4 

44.0 42,6 

26.2 28.1 
7.1 7.2 

90,3 90,3 
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Kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten utgör återstoden, 

dvs. 201,6 milj. kr. En eventuell nedskärning av anslagen till utlandssänd

ningar och distribution av program för Sveriges Utbildningsradio kommer 

att medföra ett i motsvarande grad ökat behov av avgiftsmedel. 

A vgiftsinkassering och avgiftskontroll 

Televerkets kostnader för inkassering/kontroll av mottagaravgifter be

räknas komma att uppgå till 80,7 milj. kr. i den kostnadsnivå som beräknas 

gälla under budgetåret, varav 66,9 milj. kr. avser debitering och uppbörd 

och 13,8 milj. kr. kontrollverksamhet. Kostnadsökningen jämfört med 

föregående år hänför sig till den förhöjda kostnadsnivån men med 2 % 

rationalisering invägd samt volymökningar m. m. I beloppet för kontroll

verksamheten ingår 3,3 milj. kr. för fortsatt intensifierad kampanj mot 

av giftsskolk. 

M e dels b e h o v e t f ö r t e I e v e r k e t s ko st n a de r f ö r r 11 n dra di 0-

1 ·er k sam hete 11 budgetåret 198411985 

Medelsbehovet för investcringsverksamhcten uppgår till 88,5 milj. kr. 

Kostnaderna för avgiftsfinansierad programdistribution inkl. programin

samling samt avgiftsinkassering uppgår till (201,6 + 80.7 =) 282,3 milj. kr. i 
den kostnadsnivå som beräknas gälla under budgetåret. 

Byggnadsstyrclsen 

För budgetåret 1983/84 har 65,5 milj. kr. av televisionsavgiftsmedel 

tilldelats byggnadsstyrelsen för byggnadsarbeten. Därav utgör 12,5 milj. 

kr. medel för investeringar som tidigarelagts av sysselsättningsskäl. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsbchovet för projektering och 

uppförande av radio- och TV-byggnader under budgetåret 1984/85 till 114,4 

milj. kr. Beloppet avser till övervägande del beslutad till- och ombyggnad 

inom kvarteret Förrådsbacken i Stockholm jämte energibesparande åtgär

der inom samma kvarter samt härutöver bl. a. tillbyggnader i Sundsvall 

och Norrköping samt om- och tillbyggnad i Göteborg. 

Sveriges Radio 

Verksamheten under budgetåren 1978179-1983184 

Utbyggnaden av radio- och TV-verksamheten enligt riksdagens beslut år 

1978 har pågått i sex budgetår. Utbyggnaden skall vara genomförd vid 

utgången av budgetåret 1988/89. 

Regionaliseringsåtgärderna har under perioden t.o.m. budget

året 1983/84 kostat mest av de olika reformåtgärderna. 

Huvuddelen av regionaliseringen av riksprogramproduktionen har kun

nat genomföras. Riksradion har ökat distriktens riksprogramproduktion 
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från 62 till 93 timmar per vecka. dvs. en ökning med 31 veckotimmar. 

Televisionens distrikt kommer budgetåret 1983/84 att vara utbyggda för att 

producera 39.5 % av riksprogrammen. 

Regional-TV-verksamheten har fått fastare form i de fyra ursprungliga 

försöksområdena. Norrköping startade regional-TV-sändningar i början av 

år 1980 och Växjö startade sådana sändningar över Småland som sjätte 

regional-TV-distrikt våren 1983. 

Lokalradion har gjort väsentliga insatser för att konsolidera verksamhe

ten och genomföra utvecklingsplanerna för basstationer. glesbygd och 

storstäder. 

Stora insatser har vidare gjorts för kvalitetsförbättringar i pro

gramverksamheten. Sammanlagt har under de sex budgetåren 95 milj. kr. 

motsvarande drygt en tredjedel av medelstillskotten använts för detta 

ändamål. 

Hur resurstillskotten har fördelats på de olika ändamålen och på pro

gramföretagen framgår av följande sammanställning. 

Vidgad regionalisering 
Regional-TV. lokalrad in 
K valitetsförbättringar 
Minoritetsspråk m. m. 
Övrigt 

Total an- därav 
vändning 

58.2 
64.5 
94.8 
14.3 
39.8 

lokal
radion 

46.9 

4.5 
1.0 

271,6 52,4 

riks-
radion 

22.5 

22.5 
5,2 

15.8 

66,0 

Rationaliseringsverksamheten under budgetären 

198211983-198311984 

te lev i-
sionen 

35,7 
17.6 
72.3 
4.6 

23.0 

153,2 

Rationaliseringskravet på 2 % motsvarar årligen för Sveriges 'Lokalradio 

AB (LRAB) 3.9 milj. kr .. för Sveriges Riksradio AB (RR) 7.5 milj. kr. och 

för Sveriges Television AB (SVT) 20.4 milj. kr. För moderbolaget. Sveri

ges Radio AB (SRAB) utgör kravet 1 milj. kr. 

Devalveringen hösten 1982 medförde för RR och SVT direkta driftmer

kostnader (utrikeskorrespondenter. utrikes resor. utländskt programma

terial etc.) med tillsammans ca 18 milj. kr. 1982/83 och ca 24 milj. kr. 

1983/84. 

Med hänsyn till skillnader i organisation och verksamhetsformer mellan 

koncernföretagen drivs rationaliseringsarbetet på olika sätt i de olika bola

gen. 

För LRAB sker de huvudsakliga rationaliserings vinsterna genom samar

betsavtalet med RR. Relativt stora besparingar förutsätts ske vid lokalra

diostationerna bl. a. genom förändrade produktionsmetoder. Förutom åt

gärder av renodlad besparingskarakt~ir har under budgetåret 1982/83 be

sparingar genomförts inom central verksamhet. 
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RR räknar med en effektivisering av distriktsproduktionen. bl. a. genom 

samarbete med LRAB. I övrigt sker besparingarna i huvudsak genom 

minskningar av tjänster och omkostnader. 

SVT fortsätter arbetet med att utveckla mer rationella produktionsme

todcr inkl. ny och bättre produktionsteknik. Såväl i distrikten som i Stock

holm har stora investeringar gjorts i lätt elektronik, s. k. ENG-teknik, för 

nyhetsverksamheten. Denna har därmed kunnat rationaliseras samtidigt 

som tillgängligheten ökar. Fortsatta rationaliseringar sker vidare inom 

olika grenar av administrativ service, bl. a. effektivare kontorsadministra

tion och transporter, ändrade städ- och bevakningsrutiner m. m. 

SRAB uppfyller rationaliseringskravet främst genom indragning av va

kanta tjänster. 
Inom företagen sker vidare en systematisering av vardagsrationalise

ringen. 

Planerna för verksamheten under h11dgetåren 

198411985 - 198811989 

De kostnadsmässigt tyngsta delarna av reformprogrammet utgörs 

av regionaliseringen i vid mening och kvalitetsförbättringarna. Regionali

seringens huvuddelar är regionaliseringcn av riksprogramproduktionen i 

radio och TV och utbyggnaden av lokalradio och regional-TV. 

Regionaliseringen av riksprogramproduktionen är nu genomförd så långt 

att några stora ytterligare höjningar av driftskostnaderna härför inte er

fordras. Efter starten av Smålandsnytt våren 1983 planerar SVT att starta 

regional-TV-sändningar i Örebro-Karlstad budgetåret 1985/86. Därefter är 

hela landet med undantag av ABC-länen täckta av regional-TV. Lokalra

dions utveckling är en viktig del av regionaliseringsprogrammet. 

Därmed utgör åtgärderna för att höja kvaliteten i programverksamhcten 

den kostnadsmässigt tyngsta posten i det återstående reformprogrammet. 

De kostsammaste åtgärderna för kvalitetsförbättringar torde gälla dels 

TV:s allmänna programverksamhet, dels åtgärder för lokalradion. SRAB 

understryker, liksom i tidigare anslagsframställningar, att det är angeläget 

att TV kan upprätthålla och stärka sin konkurrenskraft i den nya mediesi

tuationen. Detta kräver enligt SRAB ekonomiska insatser, inte minst för 

att förbättra kvaliteten i utbudet. Samtidigt är det viktigt att radiomediet 

kan hävda sig i förhållande till TV och till nya konkurrerande medier. Ett 

av de väsentliga medlen härför torde vara att utveckla radions verksamhet 

på lokal nivå. 

Det finns sålunda enligt SRAB större anledning än tidigare att knyta 

övervägandena till de båda mediernas behov, dvs. TV-mediets resp. radio

mediets, snarare än till programföretagens. Radioverksamhctens uppdel

ning på två programföretag som inom sig rymmer uppgifter som för TV är 

sammanhållna i ett företag bör således inte hindra att radions behov liksom 

TV:s bedöms i ett sammanhang. 

29 RiksdaRen 1983184. I .l"llml. Nr 100. Bilai;a JO 
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Dessa överväganden har lett fram till en ändring av planeringsförutsätt

ningarna för programföretagen inför anslagsframställningen för budgetåret 

1984/85. Några ramar för planeringen har inte getts av moderbolaget i år. I 

stället har programföretagen uppmanats att redovisa vilka åtgärder som 

enligt deras bedömning återstår att förverkliga inom reformprogrammet. 

Redovisningen förutsätts ske enligt samma principer för medelstilldelning

en till koncernen som budgetåret 1983/84. dvs. med ett årligt reformtill

skott om 2,3 % t. o. m. planeringsperiodens slut budgetåret 1988/89. 

Av programföretagens redovisning framgår att kvalitetsförbättringarna 

dominerar de kvarstående reformåtgärderna. Totalt svarar de för inemot 

80% av den planerade medelsförbrukningen. LRAB:s förslag beträffande 

åtgärder för att utveckla lokalradion har förts till rubriken kvalit1!tsförbätt

ringar som en följd av att utvecklingen av radions verksamhet på lokal 

grund ses som en viktig kvalitetshöjande åtgärd inom ramen för reformpro

grammet. 

Av övriga återstående reformåtgärder är regionaliseringen den största. 

Främst gäller detta kvarstående åtgärder för regionalisering av rikspro

gramproduktionen. Regional-TV-utbyggnaden avser tillkomstr~n av det 

sjunde regional-TV-området. 

Programföretagen har hittills kunnat genomföra r a tio n a I is er in g s
k r av e t på 2 % årligen utan att detta återverkat på programutbudet. Det 

samlade trycket av det externa rationaliseringskravet från statsmakterna 

och de interna rationaliseringskraven för att höja effektiviteten och möta 

icke kompenserade kostnadsstegringar leder emellertid till att rationalise

ringwerksamheten i fortsättningen alltmer måste ta sikte på mer väsentliga 

strukturförändringar. Både inom RR och SVT pågår ett arbete med denna 

utgångspunkt. 

Verksamheten under hudgetclret 198411985 

Utvecklingen på medieområdet understryker enligt SRAB betydelsen av 

de åtgärder som förespråkades i 1978 års proposition för att höja pro

gramkvaliteten i radion och televisionen. 

SR-koncernens avtal med staten löper ut med budgetåret 1985/86. Mass

mediekommitten skall enligt sina direktiv inte behandla radio-TV-verk

samhetens organisation med undantag av text-TV. Av direktiven följer att 

SRAB är oförhindrat att aktualisera och genomföra organisatoriska för

ändringar inom koncernen. 

Mot denna bakgrund har inom koncernen ett arbete satts i gång för 

studier och åtgärder i anslutning till denna SR:s initiativrätt. Arbetet be

drivs med sikte på att kunna underställa regeringen förslag om eventuella 

avtalsförändringar i sådan tid att de kan genomföras senast vid avtalets 

upphörande vid utgången av juni 1986. 
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M e de / s h e h o v e t .för S R - k o n c e r n e n s a v g i.f t sf i 11 a n s il' r a de 

verksamhet budgetåret 198411985 

Medelstilldelningen för budgetåret 1983/84 är i 1982/83 års prisläge 

1701,0 milj. kr. 

I enlighet med riksdagens beslut år 1981 (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 

84-85) beräknas medelstillskottet för budgetåret 1984/85 till 2,3 %, vilket 

motsvarar 39, 1 milj. kr. SRAB förutsätter att investeringsbehoven skall 

kunna tillgodoses inom medelsramen. 

Planeringen inom koncernen bygger på att ett rationaliseringskrav om 

2% skall kunna uppfyllas även budgetåret 1984/85. Kravet motsvarar 34,8 

milj. kr. Beräknat på samma sätt som innevarande budgetår blir mede\sbe

hovet därmed I 705,3 milj. kr. 

Mottaga ra I" gifte n 

Den allmänna mottagaravgiften har fr. o. m. den 1 juli 1983 höjts med 40 

kr. till 548 kr. Färgtillägget är oförändrat 160 kr. Den samlade avgiften för 

innehav av färg-TV-mottagare är således 708 kr. 

Intäkterna för rundradiofonden under budgetåret 1983/84 beräknas till 

2 253 milj. kr. Vid årets ingång fanns dessutom en behållning från föregåen

de budgetår om 157 milj. kr. 

Den senaste avgiftshöjningen är, liksom tidigare års avgiftshöjningar, 

uteslutande förorsakad av inflationen. Vid en fast prisnivå i fortsättningen 

skulle enligt SRAB avgiften kunna hållas oförändrad. De begränsade kost

nadsökningar som uppkommer till följd av 1978 års reformprogram och 

nybyggnaderna på Förrådsbacken i Stockholm täcks väl av ökningen av 

antalet mottagaravgifter. 

SRAB föreslår en avgiftshöjning även för budgetåret 1984/85. Med hän

syn till osäkerheten i föreliggande intlationsbedömningar har beräkningar

na utformats från två olika inflationsantaganden (4% resp. 7%). Enligt 

beräkningarna måste den allmänna mottagaravgiften för budgetåret 

1984/85 höjas i båda fallen. Med samma principer i övrigt för reservbe

hållning i fonden etc. som tidigare år bör höjningen enligt företaget vara 28 

kr. vid 4 %, inflation och 44 kr. vid 7 % inflation. 

SRAB. understryker vikten av att den kompensation som koncernen får 

för kostnadsutvecklingen även i fortsättningen följer den allmänna kost

nadsutvecklingen i samhället. 

Radionämnden 

Medelsanvisningen till radionämnden för budgetåret 1983/84 uppgår till 

I 610000 kr. För budgetåret 1984/85 har nämnden beräknat att ytterligare 

135 000 kr. behövs som kompensation för pris- och löneökningar. En 

engångsanvisning under budgetåret 1983/84 om 70000 kr. för ny teknisk 

utrustning avgår. Nämndens medelsbehov uppgår därmed till sammanlagt 
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1675 000 kr. för nästa budgetår. Nämnden har inte beräknat någon 2-pro

centig minskning av resurserna med motivering att nämndens begränsade 

krav på prisomräkning i sig innebär en besparing som i praktiken är 

betydligt större. 

Föredragandens överväganden 

Utbyggnaden av radio- och TY-verksamheten enligt riksdagens beslut år 

1978 har pågått i sex budgetår. Den har hittills gällt främst olika former av 

regional ~tbyggnad såsom utbyggnaden av regionala TV-nyheter. ökning

en av distriktens andel av riksproduktionen och utvecklingen av lokalra

dion. Tyngdpunkten i reformåtgärderna kommer nu att förskjutas från 

regional utbyggnad till insatser för att höja programkvaliteten. Enligt Sve

riges Radio AB (SRAB) är en ökad satsning på inhemsk produktion viktig i 

en situation då en radio och TV i allmänhetens tjänst ska hävda sin 

ställning i konkurrens med det utbud som kommer via satellit. kabel eller 

video. Jag delar denna uppfattning. 

När det gäller radio- och TY-området har jag i inledningen redovisat 

förutsättningarna för verksamheten och hur dessa förändrats bl. a. till följd 
av mina förslag vid min anmälan till regeringens proposition ( 1983/84: 40) 

om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (bil. 6 s. 2-6). 

Mina förslag till medelstilldelning för den avgiftsfinansieradt: verksam

heten för nästa budgetår (i milj. kr.i framgår av följande sammanställning. 

Te/e1•erke1 
lnvesteringskostnader 
Driftskostnader 

BY}!gnadsstyrelse11 

Sreriges Radio 
Drifts- och investe-

ringskostnader 
<prisläge 1982/83) 

Summa 

Radi(J11iimnde11 

Beräknat för Beräknad iindring 1984/85 
1983/84 

!06,9 
271.3 

65.5 

1701 .o 
2144.7 

1,610 

Sveriges Radio. Före-
telcvcrket. draganden 
byggnadsstyrel-
sen. radionämn-
den 

88.5 
282,3 

114.4 

1705.3 

2190,S 

l,675 

86.8 
277,6 

108.0 

I 705,3 

2177,7 

J,653 

I 1981 års budgetproposition (bil. 12 s. 92) angavs en plan för te I ev er -

k e t s in ve st er inga r i rundradioanläggningar fram till budgetåret 

1985/86. Denn~ plan förlängdes med anledning av förslag i 1983 års budget

proposition (prop. 1982/83: 100 bil. 10 s. 151-152), gjordes rullande och 



Prop. 1983/84: 100 Bila~a IO Utbildnin~sdepartementet 453 

kom att omfatta de fem närmast följande hudgeti"iren. Det innehiir att den 

nu bör förliingas med ett [ir t. o. m. hudgetiiret 1988/89. För [1ren erter 

1985/86 gäller hesluten under förutsiittning att statens avtal med SRAB och 

dess programbolag forliings efter hudget{iret 19!W86 df1 investeringsnivån 

hör vara densamma som för de niirmast förcg;kndc åren. dvs. 88.6 milj. kr. 

i 1984/85 ;°1rs prisliige. 

Televerket bör ocks~1 fortlöpande pröva om det linns anledning att 

revidera investeringsplanerna med hiinsyn till utvecklingen. t. ex. vad giil

ler satellit- och kabeltekniken. 

Televerket har i sin anslagsframstiillning anfört att den liigre uthyggnads

takt som beslöts med anledning av förslag i 1981 {1rs hudgetproposition 

(prop. 1980/81: I 00 s. 92) har orsakat sv[1righeter i vissa fall och att antalet 

klagomål över d;'diga mottagningsförh;'lllamlen ökat. Televerket föresl;°1r 

därför en viss ökning av utbyggnaden av mindre TV-stationer genom en 

omprioritering inom medelstilldelningen för investeringar. Jag ansluter mig 

till denna uppfattning och förordar en omprioritering av det slag televerket 

redovisat i sin investeringsplan. 

Mitt förslag till medelstilldclning för televerkets investeringar for bud

getf1ret 1984/85 uppgfir till 86.8 milj. kr. I medclsanvisningen ing[1r kompen

sation för kostnadsökningar. 

Jag förordar vidare att televerket i likhet med tidigare <°1r för rätt att 

utnyttja upp till 5 milj. kr. av niista i'1rs medgivna förbrukning för att 

avhalansera det löpande ;°1rets förbrukning samt fftr riitt att intill en summa 

av 5 milj. kr. utnyttja medel som inte tagits i anspr;°1k ett år det nästkom

mande budgetfiret. 

Jag förordar vidare att ett hestiillningshemyndigande om 30 milj. kr. i 

likhet med tidigare f1r liimnas till televerket for hudgetåret 1985/86. 

Vid mina beräkningar av medel för te I ev er k e t s drift har jag beräk

nat kompensation för kostnadsökningar. Jag beräknar medelshehovet för 

programdistribution och avgiftsinknssering till 277 .6 milj. kr. 

Jag övergår nu till M1gan om SRAB:s lokalbehov och medelstilldelning

en till byggnadsstyrelsen. 

För niista budget{1r har jag gjort upp följande investeringsplan. 

Riillcl«·: S. 45-1 Förskjurningar av sifferrader iir riillal i lahellen 
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Byggnadsobjekt Kostnadsrarn (tkr) Medelsförbrukning ftkr) Byggstart 
fir-m[inad 

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beriiknad för 
t.o.m 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Objekt fördigstiillda 
eller förvärvade 
före 1982-07-01 men 
iinnu ej slutredovisade (i5 88(i (il 08(i 602fi2 817 7 

Tillhyggnad av TV-hus 
iLuld 3 200 3200 2 517 (iOO 83 82-09 

Ombyggnad av kvarteret 
Laven i Umeå 9200 98110 8 373 I 000 427 82-09 

Tillbyggnad av radio-
C>ch TV-hus i Sundsvall 12 500 1 13 500 1099 IOOtlO 2 \)(\() 83-09 

Utbyggnad inom kvar-
teret Förrådsbacken i 
Stockholm 284000 307000 20899 _"i(i()()0 98400 

Ombyggnad av radio-
huset i Stockholm 
m.m. 21 ooo~ 22 700~ 2000 

Kontorshus i Malmö 14 100 933 7000 
Projektering 1244 1000 I 000 

Summa 395 786 431 38fi 95 327 69417 110917 

Erfarenhetsmiissig 
reduktion av 
medclsbehovet -3917 --2917 

Beräknat medelshehov 65500 lll8000 

1 Tidigareläggning enligt regeringsheslut den 21 april 1983 om vissa syssclsiittnings-
skapande åtgiirdei" m. m. 
: Preliminiir ram 

Som framgår av investeringsplanen beräknar jag en medelsförbrukning 

om 108 milj. kr. för nästa budgetår. Huvuddelen av detta helopp, 98 milj. 

kr .• avser de nya TV-lokalerna inom kvarteret Fördidsbackcn i Stock

holm. 

83-09 

84-03 
84-08 

Regeringen uppdrog den 30 juni 1983 åt hyggnadsstyrclscn att i samråd 

med SRAB och inom en sammanlagd kostnadsram om 284 milj. kr. i 

prisläget den I januari 1982 utföra nybyggnad av nyhetshus och skyddad 

produktionsplats samt till- och ombyggnad av TV-huset. Byggnadsarbete

na påbörjades i oktober 1983 och beriiknas vara avslutade hösten 1987. 

Av den ursprungliga. preliminära kostnadsramen om 320 milj. kr. för 

utbyggnaden inom kvarteret Förrådshackcn återstfir diirmed för ombygg

nad av radiohuset m. m. 36 milj. kr. Föreslagen förtätning av kontorslo

kalcr i radiohuset kommer enligt regeringens heslut den 24 november 1983 

att successivt genomföras av SR-koncernen inom ramen för den normala 

medelstilldelningen. För resterande byggnadsåtgiirder inom kvarteret har 

Färdig-
ställande 
år-n1åriad 

83-02 

83-04 

84-on 

87-08 

87-12 
85-07 
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uppförts en preliminär ram om 22,7 milj. kr. i prisläget den I januari 1983. I 

investeringsplanen angiven medelsförbrukning under 1984/85 avser energi

besparande åtgärder i radiohuset. 

För planeringen av lokaler för radio- och TV-verksamheten i övrigt 

gäller följande. 

Den av riksdagen beslutade regionala utbyggnaden har förutsatt investe

ringar främst för televisionens behov. På grundval av förslag i 1980 års 

budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 83) har riksdagen fastställt 

en planeringsram om 90 milj. kr. i prisläget den 1 april 1979 för investering

ar i byggnader och utrustning för TV i de åtta mindre distrikten. Plane

ringsramen gäller för den förlängda reformperioden, dvs. t. o. m. budget

året 1988/89 (prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 84). Av dessa har planerade 

åtgärder för fyra av distrikten - Norrbotten (Luleå), Västerbotten 

(Umeå), Nedre Norrland (Sundsvall) och Småland (Växjö) - genomförts 

eller igångsatts. Lokalförbättringar för Östra (Norrköping) och Mellan

svenska distrikten (Örebro) är under projektering resp. utredning och ryms 

enligt planerna inom 90-miljonersramen. Större investeringar i Värmland 

(Karlstad) och Gävle-Dala (Falun) planeras f. n. få anstå till budgetåret 

1989/90 eller senare. Eventuella omprioriteringar inom 90-miljonersramen 

kan dock ske. 

Det sedan ett par år färdigprojekterade kontorshuset i Malmö bör nu 

uppföras. Därmed får Sydsvenska distriktet de samlade och ändamålsenli

ga lokalresurser som motsvarar den regionala satsningen på detta distrikt. 

För Göteborgs del planeras en om- och tillbyggnad av radio- och TV-huset. 

En rimlig förutsättning för planeringen av utbyggnaden i Västra distriktet 

är att investeringen i Göteborg kommer till utförande inom reformperioden 

med byggstart under budgetåret 1986/87. 

Regeringen bör bemyndigas att av konjukturmässiga eller andra skäl 

anvisa ytterligare högst 10 % av nu föreslagna totala investeringsmedel till 

televerket och byggnadsstyrelsen: 

Förslaget till med e Is t i I Ide In in g för S R AB baseras på samma 

principer som tidigare år, med undantag för kostnadsökningskompensa

tionen. 

För kalenderåret 1984 införs i enlighet med förslag i prop. 1983/84: 40 en 

förändring i företagets planeringsförutsättningar så till vida att den kom

pensation för kostnadsökningar som tidigare beräknades enligt basbe

loppsindex, kommer att följa en justerad konsumentprisindex upp till 4 %. 

varefter medelstilldelningen låses på denna nivå för resten av budgetåret. I 

det fall den faktiska kostnadsökningen överstiger 4 % skall ingen ytterliga

re kompensation utgå. Om prisökningen för perioden understiger 4 % bör 

kompensationen för SRAB:s del motsvara den faktiska ökningen. 

Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att besluta om ny 

indexkonstruktion för beräkning av kompensation för kostnadsökningar 

för SR-koncernens avgiftsfinansierade verksamhet för andra delen av bud

getåret 1984/85. 
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I övrigt bör samma förutsättningar som tidigare år gälla. dvs. c:tt reform

tillskott på 2.3 % och ett rationaliseringskrav på 2 %. 

Medelstilldelningen till SRAB blir därmed 1705.3 milj. kr. i 1982/83 års 

prisläge. 

SRAB bör som nu ha möjlighet att i kostnadsutjämnande syfte från 

rundradiofonden rekvirera högst 30 milj. kr. med skyldighet att under 

nästföljande budgetår återbetala motsvarande belopp. Denna dragningsrätt 

skall avse kortare tidsperiod. De medel som erhålls genom utnyttjande av 

dragningsrätten får ej behållas som ett permanent lån till koncernen. Rege

ringen, eller efter beslut av regeringen SRAB. bör därför ges ett bemyndi

gande att i kostnadsutjämnande syfte från rundradiofonden rekvirera högst 

30 milj. kr. 

SRAB har på regeringens uppdrag redovisat en verksamhctsplan för 

perioden 1984/85-1988/89 för SR-koncernens försvars beredskap . 

Planen följer de riktlinjer som angavs i den proposition om säkerhetspoliti

ken och totalförsvaret (prop. 1981/82: 102. FöU 18. rskr 374) som. vad 

beträffar SR-koncernens verksamhet. antogs av riksdagen våren 1982. I 

medelsberäkningarna för den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksam

heten har hänsyn tagits till kostnader för beredskapsåtgärder. 

Mitt förslag avseende radion ä m n den innebär att jag vid mina beräk

ningar har tagit hänsyn till kända löneökningar och till prisutvecklingen 

samt att i likhet med föregående år ett begränsat huvudförslag har tilläm

pats. Vidare har ~n engångsanvisning om 70000 kr. för inköp av ny teknisk 

utrustning avräknats. Min medelsberäkning för budgetåret 1984/85 uppgår 

därmed till I 653 000 kr. Därav utgör medlen för lönekostnader högst 

I 308 000 kr. och medlen för lokalkostnader 128 000 kr. 

Normalt anvisas medel för statliga myndigheters kostnader över stats

budgeten och via förslagsanslag. Detta gäller även i de fall d~L verksam

heter avgiftsfinansieras. För radionämndens del belastar televerket radio

fonden med nämndens kostnader direkt, dvs. utan att ett anslag utnyttjas. 

Det har till konsekvens att samtliga ej förutsebara kostnadsökningar som 

för nämndens del inträffar under ett löpande budgetår måste rymmas inom 

de mcdelsramar som riksdagen fastställt för året i fråga. Myndigheter med 

förslagsanslag kan däremot överskrida dessa med hänsyn till både kost

nadsökningar till följd av löneavtal och ökningar av lokalkostnader på 

grund av t. ex. hyreshöjningar. En liknande ordning bör enligt min mening 

gälla även för radionämnden. Regeringen, eller den myndighet som rege

ringen bestämmer, bör därför ges ett bemyndigande att överskrida medels

anvisningarna för radionämndens verksamhet på grund av kostnadsök

ningar av här nämnt slag. 

Fr.o.m. den I juli 1983 är mottagaravgiften 548 kr. och färg-TV

tillägget 160 kr. För budgetåret 1984/85 bör avgiften höjas för att kompen

sern för kostnadsökningar. Höjningen bör dock begränsas till 28 kr. vilket 

motsvarar 4% av den nuvarande totala avgiften. Med den föreslagna 
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höjningen beräknas fondbehållningen vid budgetårets slut uppgå till ca 60 

milj. kr. Mitt förslag om höjning av den allmänna mottagaravgiften förut

sätter att lagen ( 1978: 478) om avgift för innehav av televisionsmottagare 

ändras. Förslag härtill har upprättats inom utbildningsdepartementet och 

bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 10.5. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1978: 478) om avgift för 

innehav av televisionsmottagare. 

2. godkänna förlängningen av televerkets investeringsplan med ett 

år, 

3. godkänna den förändring av utbyggnadsplanen för bättre 

TV-täckning som jag har förordat. 

4. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för televerkets inves

teringar. 

5. bemyndiga regeringen, eller efter beslut av regeringen telever

ket, att föra högst 5 000 000 kr. mellan budgetåren 1984/85 och 

1985/86 som skuld resp. tillgodohavande. 

6. medge att regeringen lämnar televerket ett beställningsbemyndi

gande om 30000000 kr. för budgetåret 1985/86 avseende investe

ringsändamål, 

7. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för televerkets drifts

kostnader, 

8. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för radio

och TV-verksamheten inom de kostnadsramar jag har förordat. 

9. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra skäl 

anvisa ytterligare högst 10 % av föreslagna totala investerings

medel till televerket och byggnadsstyrelsen, 

10. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinan

sierade verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen, 

11. bemyndiga regeringen att beräkna kompensation för kostnadsök

ningar för radio- och TV-verksamhet på det sätt som jag har 

förordat. 

12. bemyndiga regeringen, eller efter beslut av regeringen Sveriges 

Radio aktiebolag, att rekvirera högst 30000000 kr. från rundra

diofonden i kostnadsutjämnande syfte, 

13. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för radionämndens 

verksamhet, 

14. bemyndiga regeringen, eller myndighet som regeringen bestäm

mer, att belasta radiofonden med ej kända kostnadsökningar för 

radionämndens verksamhet till följd av löneavtal eller ökade 

lokalkostnader. 
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H. INTERNATIONELLT KULTURELLT 
SAMARBETE 

Vissa gemensamma frågor 

Föredragandens överväganden 

Anslagen till internationellt kulturellt samarbete avser både bilateralt 

utbyte och multilateralt samarbete. exempelvis inom Förenta nationernas 

organisation för utbildning. vetenskap och kultur ( Unescol. Sveriges delta

gande i Europarådets verksamhet på kultur- och utbildningsområdet lik

som i Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECDJ 

utbildnings- och forskningssamarbete bekostas till största delen genom 

anslag under tredje huvudtiteln. I övrigt bedrivs den större delen av ut

landskontakterna och det internationella samarbetet inom utbildningens. 

forskningens och kulturens områden inom ramarna för de berörda myndig

heternas och institutionernas allmänna verksamhetsmedel. 

Jag kommer senare att anmäla frågan om Sveriges andel av Nordiska 

ministerrådets kulturbudget för verksamheten år 1985. I det följande kom

mer jag endast att redovisa ett preliminärt beräknat belopp för detta 

ändamål. 
Mina förslag vad gäller den särskilda budgeten för det internationella 

kulturella samarbetet präglas liksom inom övriga områden av den återhåll

samhet som betingas av det statsfinansiclla läget. Jag föreslår i huvudsak 

endast sådana nya åtaganden som kan finansieras genom omprioriteringar 

mellan befintliga anslag eller anslagsposter. 
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H 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3777413 

4306000 

5135000 

I. Statens kulturråd för interna-
tionellt kulturutbyte 

2. Svenska institutet för 
a) internationellt kulturut-

hy te 
bl viss stipendicverksamhet 

3. Skolöverstyrelsen för inter-
nationellt utbyte på skolans 
område 

4. Svenska studenthemmet i 
Paris 

5. Nämnden för svenskt-amcri-
kanskt forskarutbvte 
(Fulbright Commi.ssion) 

6. Riksföreningen Sverige-
kontakt 

7. Folkrörelsernas inter-
nationella kulturkontakter 

Summa 

Statens kulturråd 

Reservation 157125 

1983/84 Beräknad ändring I 9·84/85 

2238000 

616000 
54000 

426000 

177000 

271 000 

310000 

214000 

4306000 

Anslagsfrnm
ställningar 

+ 134000 

+ 53000 
+ 5000 

+ 75000 

+ 67000 

+ 509000 

+ 390000 

+1233000 

Före
draganden 

+ 60000 

+ 18000 
+ 2000 

+ 20000 

.,_ 7000 

+714000 

+ 8000 

of. 

+1129000 

Kulturrådet framhåller att behovet av bidrag för internationell verksam

het är stort och att intresset för internationellt kulturutbyte har ökat 

märkbart under senare år. Det är därför väsentligt att den nuvarande 

anslagsnivån inte sänks. 

Sl'enska institutet 

Institutet konstaterar att efterfrågan på institutets insatser ifråga om 

kontakter och praktisk service samt ekonomiskt bistånd fortsiitter att öka 

både inom och utom Sverige. 

Sk11/ii1·erstyrelse11 ( SÖJ 

Från anslagsposten. bestrids bl. a. kostnader för bidrag till stip·~ndier åt 

svenska elever·vid United World College of the Atlantic. stipendier till 

svenska gymnasieskolelever för studier i Frankrike. den av Svenska för

bundet för internationella barnbyar bedrivna barnbyverksamheten i Sveri

ge. svenskt medlemskap i internationella förbundet för hushållsundcrvis

ningens befrämjande samt svenska elevers deltagande i de {irliga interna

tionella skolungdomstävlingarna. de s. k. olympiaderna. i naturvetenskap. 

SÖ anh;lller utöver prisomriikning om kompensation för devalveringen. 
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Svenska st11de11themmet i Paris 

Utöver kompensation för kostnadsökningar anhåller styrelsen om ett 

med 39 000 kr. förhöjt statsbidrag. Med ett förhöjt bidrag skulle student

hemmets hela kapacitet kunna utnyttjas för studerande. 

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ( Fulbright C om mission) 

Medel till Fulbrightkommissionen anvisas med 271 000 kr. från föreva

rande anslag och med 205 000 kr. från anslaget E 28. Vissa särskilda 

utgifter inom högskolan m. m., anslagsposten I. Till universitets- och 

högskoleämbetets disposition. 

Den av nämnden föreslagna ökningen av anslaget om 509 000 kr. är ett 

led i syfte att uppnå paritet mellan det svenska och det amerikanska 

bidraget. Det svenska bidraget har hittills, framhåller nämnden, va~it rela

tivt lågt i förhållande till det amerikanska. Svenska akademiska rektors

konferensen har som bilaga till Fulbrightkommissionens anslagsframställ

ning överlämnat en skrivelse där den uttalar sitt stöd för Fulbrightprogram

met. 

Föredragandens överväganden 

Svenska akademiska rektorskonfcrensen har i en skrivelse förordat en 

förstärkning av anslaget till Fulbrightkommissionen. För att möjliggöra att 

det svenska bidraget kommer i paritet med det amerikanska föreslår jag i 

anslutning härtill att anslaget, utöver prisomräkning, ökas med 495 000 kr. 

Därutöver har jag u·nder förevarande anslag beräknat 205 000 kr. som 

innevarande budgetår bestrids från anslaget E 28. Vissa särskilda utgifter 

inom högskolan m. m., anslagspost,;n I. Till universitets- och högskoleäm

betets disposition. 

Jag förordar härutöver en viss uppräkning av anslaget för nästa budgetår 

med hänsyn till prisutvecklingen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kulturellt utbyte med utlandet för budMeläret 1984185 anl'i.rn 

ett reservationsans/ag av 5135 000 kr. 
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H 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

19444933 

32241000 

19446000 

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sveriges överenskommelser 

med främmande makter 1950: 114). Svenska unescorådet är ett med stöd av 

Unescos stadga inrättat nationellt råd med uppgift att i Sverige främja 

Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisa

tionens program. 

Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om Unesco, för vilken 

svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Unesco- Före-
rådet draganden 

I. Årsbidrag till Unesco 31872000 -12872000 -12 872000 
2. Svenska unescorådet för 

a) rådets möten 106000 + 14000 + 3000 
bl utrednings- och program-

verksamhet 133000 + 27000 + 4000 
3. Deltagande i Unescos 

generalkonferens år 1983 130000 130000 130000 
4. Anslutning till konvention om 

världens kultur- och naturarv + 200000 -

Summa 32241000 -12961000 -12795000 

Svenska unescorådet 

Medlemsländernas bidrag till Unescos reguljära budget fa:>tställs vid 

generalkonferensen. Vid Unescos 22:e generalkonferens hösten 1983 har 

organisationens budget för tvåårsperioden 1984-85 fastställts. För budget

året 1984/85 bör anvisas medel motsvarande den svenska andelen för år 

1985, ca 19 milj. kr. 

Rådet föreslår att Sverige nu ansluter sig till 1972 års Unescokonvention 

om skydd för världens kultur- och naturarv. 

Föredragandens överväganden 

Det svenska bidraget till Unescos budget bör öka i enlighet m·~d Sveriges 

åtagande vid 1983 års generalkonferens. 

Jag delar Unescorådets uppfattning att Sverige nu bör ansluta sig till 

1972 års U nescokonvention om skydd för världens kultur- och naturarv. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till särskild 

proposition bl. a. i denna fråga. Jag har preliminärt beräknat kostnaden för 

anslutning till en procent av Sveriges års bidrag till lJ nesco. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 19 446000 kr. 

H 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

523 543 

577000 

594000 

Reservation 43577 

Från anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse- och 

administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella kon

gresser och symposier företrädesvis på utbildningens och forskningens 

områden. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 594000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 594000 kr. 

H 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

l 984/85 Förslag 

2086000 

2260000 

2639000 

Under detta anslag utgår f. n. bidrag till tre svenska icke-statliga forsk

nings- och kulturinstitut i utlandet. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Instituten Före-
draganden 

Svenska institutet i Rom 1945000 +534000 +219000 
Svenska institutet i Athcn 282000 +300000 + 159000 
Svenska forskningsinstitutet 

i lstanbul 33000 + 27000 + I 000 

Summa 2260000 +861000 +379000 
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Instituten 

Styrelsen för Sl'enska institutet i Rom begär, utöver kompensation för 

pris- och löneökningar samt ökad hyra, medel för att kunna anställa en 

forskarassistent. 

Styrelsen för Svenska institutet i Athen framhåller att institutets inkoms

ter inte håller takten med de kraftiga kostnadsökningarna i Grekland och 

att institutet räknar med underskott i verksamheten. Om ekonomin inte 

förbättras ser styrelsen ingen annan möjlighet än att sälja institutets fastig

het i Kavalla i Tessaloniki. Styrelsen anhåller vidare att regeringen över

väger att överlämna förvaltningsansvaret för institutets fastighet i Kavalla 

till byggnadsstyrelsen. 

Styrelsen för Sl'enska forskningsinstitutet i /stanbul begär medel för 

ökade lokalkostnader samt för stipendier och kursverksamhet. 

Föredragandens överväganden 

Styrelsen för Svenska institutet i Athen har anfört att institutets ekono

mi är hårt ansträngd och att man, om inte de ekonomiska förhållandena 

förbättras, får överväga att sälja institutets fastighet i Kavalla i Tessalo

niki. 

Ett antal kulturellt verksamma personer har i en skrivelse till utbild

ningsdepartementet vädjat om att institutet bör få ekonomiska möjligheter 

att behålla Kavalla. 

Fastigheten i Kavalla har kommit att bli en bas för kulturutbytet mellan 

Grekland och Sverige. Det är enligt min mening värdefullt om denna länk 

mellan det moderna Grekland och Sverige kan bestå och utvecklas. 

Jag har utöver prisomräkning räknat med ökade medel för institutet i 

Athen med 150000 kr. Därmed bör institutets ekonomi kunna stabiliseras. 

Jag räknar med att en försäljning av fastigheten i Kavalla inte skall komma 

i fråga. 

Jag är inte nu beredd att lägga fram förslag om att överföra institutets 

fastighet i Athen i statlig ägo för vård och förvaltning av byggnadsstyrel

sen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till srenska institut i wlandet för budgetiiret 1984/85 

anvisa ett anslag av 2639000 kr. 

H 5. Nordiska ministerrådets kulturbudget 

Genom 1971 års nordiska kulturavtal har en för de nordiska länderna 

gemensam kulturbudget upprättats. Denna budget fastställs av Nordiska 
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ministerrådet med förbehåll för de nationella parlamentens godkännande 

och avser ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. I statsbudge

ten för 1983/84 har under anslaget Nordiska ministerrådets kulturbudget 

anvisats 46 700000 kr. som svensk andel av denna budget för år 1984 (prop. 

1982/83:164, KrU 29, rskr 331). 

Föredragandens överväganden 

Budgetarbetet beträffande Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 

1985 pågår f. n. i ministerrådets olika organ. Jag avser att senare föreslå 

regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande denna budget. I 

avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp fÖr den svens

ka andelen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska minis

terrådets kulturbudf:et för budgetåret 1984/85 beräkna ett för
slagsanslag av 46 700 000 kr. 

H 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

14145 136 

5659000 

5840000 

Reservation 87933 

Från detta anslag anvisas medel för vissa ändamål. bl. a. av bilateral 

karaktär. som inte ingår i Nordiska ministerrådets kulturbudget. 

Ändamål 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

S1·enska Före11inge11 
Nordt'n 

I. Föreningens allmänna 

Anslags
framställ
ningarna 

verksamhet I 453 000 + 247 000 
2. Fortbildning av lärare i de 

nordiska språken 
3. Lärarutbyte mellan de 

nordiska länderna 
4. Nordiska studieutbvtesresor 546000 + 54000 

för skolungdom -
5. Stipendier till svenska gym

nasieskolelever för studie
resor i Norden 

30 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 

Före
draganden 

+ 40000 

+ 15000 
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Ändamål 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Anslags- Före-
framställ- draganden 
ningarna 

6. Stipendier till kulturkritiker 
och kulturjournalister 39000 + 6000 of. 

7. Stipendier till isländska 
folkhögskolelever 69000 + 6000 + 2000 

8. Kulturellt utbvte med Island 102000 + 8000 + 3000 
9. Kulturellt utbyte med 

Färöarna 32000 + 3000 of. 
10. Föreningen Nordens institut 176000 + 23000 of. 

Samarhe1e med Finland 
11. Kurser i finska och svenska 

inom Norrbottensdistriktet 
av föreningen Norden 233 000 + 19000 + 6000 

12. Kurser i svenska för 
finländska lärare 34000 + 3000 + I 000 

13. Nordkalottlinjen vid Torne-
dalens folkhögskola 29000 + 2000 of. 

14. Kommitten för översiittning 
till svenska av finsk fack: 
litteratur 55000 + 45000 + 2000 

15. Sverigefinska språk-
nämnden 268000 + 92000 + 18000 

16. Hanaholmen. kulturcentrum 
för Sverige och Finland 245000 + 235 500 + 6500 

Samarbele med Island 
17. Bidrag till inköp av svensk 

litteratur till Islands riks-
bibliotek 10000 + I 000 of. 

18. Stipendier till isländska 
forskare och forskar-
studerande 97000 + 8000 + 3000 

19. Stipendier till islänningar för 
yrkesutbildning i Sverige 46000 + 2000 + I 000 

20. Kurs i svenska för 

} islänningar 
80000 + 120000 + 2000 21. Kurs i isländska för del-

tagare från Nordkalouen 

Samarbele med Nor!(e 

22. Svenskhemmet Voksenasen 
AiS 
a) Lokalkostnader 1255 000 + 49000 + 49000 
b) Kulturell verksamhet 

vid hemmet 159000 + 14000 + 4000 
23. Svensk-norska samarbets-

fonden 157000 + 18000 + 4000 

Nordisk/ samarhclc 
24. Föreningen Nordisk folk-

högskola i Genen: 128000 + 182000 + 4000 
25. S:te Genevieve-bibliorekel i 

Paris 
a) Lönctillägg för en nor-

disk bibliotekarie 8500 + 14000 + 14000 
bJ Inköp av svensk lillera-

tur till biblioteket 19000 + 3000 of. 
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26. :-Jordiska kurser i språk och 
littt:ratur 

27. Nordiska författarstipendier 
28. Nordiskt författarsamarbetc 
29. Nordiskt musiksamarbete 
30. Till regeringens disposition 

Summa 

Ur anslag.1framstiillningarna 

1983/84 

117000 
41500 
17000 
97000 

146000 

5659000 

Beräknad ändring 1984/85 

Anslags
framstiill
ningarna 

+ 59000 
+ 17 500 

+ 5980 

+1237000 

Före
draganden 

of. 
of. 
of. 
of. 

+ 6500 

+181000 

S1·enska föreningen Norden begär ett med 247 000 kr. höjt statsbidrag, 

för föreningens administration och allmänna verksamhet. 

Styrelsen för kulturcentret l!a11aholmen ansöker om ett anslag av 

480000 kr. som bidrag för svenskars deltagande i centrets vcrksamhctspro

jekt. Höjningen motiveras förutom av den allmänna kostnadsökningen av 

att anslaget från finska staten successivt höjts. 

S\'erige.flnska språkniimnden begär en uppräkning av statsbidraget till 

360000 kr. Uppräkningen är nödvändig för att kostnader för bl. a. löner 

och hyra skall kunna täckas. 

Expertkommittcn fiir ih·ersiittning m· finskspråkig facklitteratur till 

Sl'enska anhåller om att statsbidraget räknas upp med 45 000 kr. Kommit

ten hänvisar bl. a. till att det finska bidraget är större än det svenska. 

Styrelsen för Svenskhemmet Voksenåsen begär en ökning av statsbidra

get för höjda hyreskostnader. För den kulturella verksamheten vid hem

met inskränker styrelsen sig till att begära prisomräkning. Styrelsen fram

håller emellertid att uppbyggnaden och underhållet av basresurserna för 

denna verksamhet är nödvändig för alt skapa en kulturell miljö som kan 

främja Voksenåsens syfte. 

Föredragandens överväganden 

För Svenska föreningen Norden och de särskilda ändamål föreningen 

har att tillgodose beräknar jag en sammanlagd bidragshöjning av 70000 kr. 

som kompensation för kostnadsstegringar m. m. 

Enligt statsmakternas beslut hösten 1976 om ny förvaltningsform för 

Svenskhemmet Voksenåsen (prop. 1976177:25 s. 73-77, KrU 27, rskr 72l 

ankommer det på regeringen att varje år i förslaget till statsbudget ta 

ställning till i vilken mån Voksenåsens drift kan belastas med kostnaderna 

för lokalhyra. Regeringen beslutade år 1980 om en ombyggnad och moder

nisering av Voksenåsens äldre del. Ombyggnaden slutfördes i mars 1981. 

Som en följd av ombyggnaden har hyran höjts för den delen av fastigheten. 

Denna hyreshöjning täcks av ökade intäkter varför jag inte beräknar medel 
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härför. Det överskott i verksamheten som därutöver uppstår bör användas 

för avskrivning av inventarier och vissa nyinvesteringar. Resterande 

hyresbelopp bör täckas av bidrag från detta anslag. För detta ändamål 

beräknar jag 1'304000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bilateralt nordiskt kultursamarbete 111. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 5 840 000 kr. 
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I. INVESTERINGAR M.M. 

I 1. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

8364000 

8277000 

8471000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) är en central 

förvaltningsmyndighet med uppgift att utrusta institutioner och andra ar

betsenheter vid de statliga högskoleenheterna, de statliga arkiven, bibliote

ken och museerna, Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrätt

ningar som regeringen bestämmer särskilt. För UUH gäller förordningen 

( 1978: 498) med instruktion för utrustningsnämmlen för universitet och 

högskolor (ändrad 1979: 476). 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

I. Förvaltningskostnader 
(varav lönekostnader 

2. Lokalkostnader 

45 

7496000 
6 739000 

78i 000 

82"/7000 

UUH 

of. 

+207000 
+ 187000 
- 10000 

+197000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

UUH:s anslagsframställning innebär i huvudsak följande. 

Före-
draganden 

of. 

+258000 
+271000) 
- 64000 

+194000 

I. Huvudförslag + 197 000 kr. Vid beräkningen har beaktats att en 

tjänst i F 13 överförs till riksarkivet enligt regeringsbeslut den 30 juni 1983. 

2. Pris- och löneomräkning + 515 000 kr. 

3. Med hänvisning till arbetsbelastningen hemställer nämnden om att 

UUH undantas från besparingskravet (-173000 kr.) och att nämnden får 

disponera ytterligare resurser för förvaltningsändamål motsvarande de 

rammedel som UUH för innevarande budgetår medgivits att ta i anspråk 

för förvaltningsuppgifter. 

Föredragandens överväganden 

För närvarande pågår inom utbildningsdepartementet en översyn av 

ordningen för upphandling av utrustning för högskole- och kulturområ-

' 
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dena m.m. I avvaktan på resultat av övcrsynsarbetet föreslår jag att medel 

för utrustningsnämndens verksamhet för nästa budgetår beräknas enligt 

huvudförslaget. Med hänsyn till att arbetsbelastningen vid U UH ökat 

under senare år till följd av utvecklingen av utrustningsfrågorna och till att 

ytterligare ökade utrustningsresurser föreslås för nästa budgetår anser jag 

det vara nödvändigt - för att motverka flaskhalsproblem - att vissa medel 

från kostnadsramar får användas av nämnden för upphandlingsändamål. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga. I min beräk

ning har jag fört över lönemedel motsvarande en tjänst i F 13 ( 146000 kr.) 

till anslaget för riksarkivet i enlighet med regcringsbeslut den 30juni 1983. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för bud

getåret 1984/85 anvisa ·ett förslagsanslag av 8471 OOOkr. 

I 2. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets
område 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

301885 715 

34801000 1 

283 000000 

Behållning 355 045 478 

1 varav 14 800 000 kr. disponerat av finansfullmakten samt.:~O 000 000 kr. i prop. 
1982/83: 120 bil. 2 !UbU 32, rskr 380). 

Detta reservationsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sekto

rerna utbildning, forskning och kultur - med undantag för verksamheten 

vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdepartementets 

huvudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokalförsörjningen. 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen har i sin anslagsframställning redovisat prioriterade 

byggnadsobjekt inom utbildningsdepartementets område till en samman

lagd kostnad om 58.9 milj. kr. och hemställt om ett reservationsanslag om 

291 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Byggnadsstyrelsen har därutöver re

dovisat ett antal byggnadsobjekt med möjlig byggstart under budgetåren 

1983/84 och 1984/85 till en sammanlagd kostnad om ca 130 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen har i samråd med universitets- och högskoleämbetet 

upprättat en gemensam prioriteringslista för byggnadsobjekt vid högsko

leenheterna, vilken upptar ett trettio-tal projekt. Enligt byggnads:;tyrelsens 

beräkningar motsvarar dessa en investeringskostnad om ca 67.5 milj. kr. 

exkl. s. k. diverse objekt. 
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I prioriteringslistan redovisas vidare en förteckning på ett tio-tal från 

utbildnings- och forskningssynpunkt viktiga lokalförsörjningsärenden där 

lokalbehoven m. m. ännu inte fastställts. Dessa ärenden kommer succes

sivt att tas in i prioriteringslistan så snart förutsättningarna för projekten 

har klarlagts. 

Byggnadsstyrelsen har vidare upprättat en prioriteringslista omfattande 

byggnadsobjekt inom kultur- och arkivområdet. Listan omfattar 15 projekt 

med en sammanlagd investeringskostnad om ca 275 milj. kr. exkl. s. k. 

diverse objekt. 

I den följande redogörelsen för byggnadsstyrelsens förslag redovisas 

endast de byggnadsobjekt för vilka åtgärder kommer att föreslås för bud

getåret 1984185. 

Sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 

kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller 

sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna utvecklingen av 

byggnadskostnaderna kommer inte att behandlas särskilt. Regeringen har 

under budgetåren 1982/83 och 1983/84 med stöd av riksdagens bemyndi

gande (senast i prop. 1982/83: 50 bil. 2, FiU 21. rskr 108). uppdragit åt 

byggnadsstyrelsen att utföra vissa sysselsättningsskapande åtgärder. Re

dogörelse för samtliga dessa byggnadsobjekt lämnas i det följande. 

För tiden den I januari 1982 till den I januari 1983 beräknar byggnadssty

relsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 8%. Kostnaderna 

redovisas i det följande i prisläget den I januari 1983 om inte annat anges. 

UTBILDNING OCH FORSKNING 

Stockholm 

Om- och tillbyggnad för musikhögskolan i Stockholm, etapp 11. Med 

stöd av riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den 28 april 1983 åt 

byggnadsstyrelsen att inom ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgär

der utföra etapp Il av om- och tillbyggnad av lokaler för musikhögskolan i 

Stockholm. Etappen omfattar ombyggnad av aula och ensemblesal samt av 

det s.k. slagverksblocket i f.d. statens normalskolas västra flygel, sam

manlagt I 350 m~ bruksarea för arbetsutrymmen. Kostnaderna för etappen 

har beräknats motsvara 13,5 milj. kr. i prisläget den I januari 1983. Bygg

nadsarbetena beräknas avslutade under sista kvartalet 1984. 

Uppsala 

Om- och tillbyggnad för Gustar Werners institut. I gällande investe

ringsplan är uppförd en preliminär kostnadsram motsvarande 37 milj. kr. i 

prisläget den 1 januari 1983 för om- och tillbyggnad av lokaler för accelera

torbaserad forskning vid Gustav Werners institut. Kostnadsramen innefat-
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tar även en preliminär kostnad för tillbyggnad för den s.k. Celsius-ringen. 

Redogörelse för projektet har lämnats senast i prop. 1982/83: 100 bil. 10 (s. 

646). 

Byggnadsstyrelsen har redovisat byggnadsprogram med förnyad kost

nadsberäkning för tillbyggnaden för Celsius-ringen och föreslagit en höj

ning av kostnadsramen med 7,8 milj. kr., vilket innebär en total kostnads

ram om 44.8 milj. kr. för hela projektet. 

Linköping 

Nybyggnad för temaforskning. Enligt systemhandlingarna omfattar ny

byggnaden 3 370 m2 bruksarea för arbetsutrymmen. Kostnaden för projek

tet beräknas till 49,3 milj. kr. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Byggti

den är beräknad till 24 månader. 

Lund 

Om- och tillbyggnad för li1'.rn1eddsteknik. Med stöd av riksdagens be

myndigande uppdrog regeringen den 28 april 1983 åt byggnadsstyrelsen att 

inom ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder projektera och 

utföra om- och tillbyggnad av lokaler för livsmedelsteknik vid universitetet 

i Lund. Kostnaden för projektet beräknas motsvara 36.6 milj. kr. i prislä

get den I januari 1983. 

Göteborg 

Ombyggnad för institutionen för genetik. Med stöd av riksdagens be

myndigande uppdrog regeringen den 28 april 1983 åt byggnadsstyrelsen att 

inom ramen för vissa sysselsättningsskapande åtgärder projektera och 

utföra ombyggnad av lokaler för institutionen för genetik inom, en kost

nadsram motsvarande 5 950 000 kr. i prisläget den I januari 1983. Förslaget 

innebär att institutionen flyttar till lokaler i f.d. Änggårdens yrkesskola i 

Göteborg. 

Umeå 

Tillbyggnad för u11iversitet.~fön·altni11gen m.m. Med stöd av riksdagens 

bemyndigande uppdrog regeringen den 28 april 1983 åt byggnadsstyrelsen 

att inom ramen för vissa syssclsättningsskapande åtgärder proj1:ktera och 

utföra tillbyggnad av lokaler för universitetsförvaltningen m.m. vid univer

sitetet i Umeå. Tillbyggnaden omfattar 3 339 m2 bruksarea för arbetsut

rymmen och kostnaden för projektet beräknas motsvara 18,3 milj. kr. i 

prisläget den l januari 1983. 
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KULTURÄNDAMÅL M. M. 

Ombyggnad för regionmusiken i Stockholm. Regeringen uppdrog den 26 
februari I 981 åt byggnadsstyrelsen att utreda alternativa förslag till nya 
lokaler för regionmusiken i Stockholm. Byggnadsstyrelsen har föreslagit 

att regionkansliet, Stockholms musikavdelning och centrala notbiblioteket 
får permanenta lokaler motsvarande ca I 700 m2 bruksarea för arbetsut

rymmen i tre av byggnaderna i kvarteret Kungl. Myntet i Stockholm. 
Kostnaden för föreslagen ombyggnad för regionmusiken beräknas till to
talt 9 ,2 milj. kr. 

ÖVRIGT 

Kostnadsramarna för Diverse objekt disponeras delvis av byggnadssty
relsen för sådana smärre byggnadsåtgärder för vilka kostnaderna inte 
överstiger 2 milj. kr. Kostnadsramarna får i övrigt tas i anspråk för bygg
nadsobjekt till en kostnad av högst 4 milj. kr. efter beslut av regeringen 
(prop. 1980/81: 100 bil. 12 s. 686). Kostnadsramarna Diverse objekt får 

även användas för etappvis upprustning av lokaler inom kultursektorn och 
högskoleområdet (prop. 1981/82: 100 bil. 12 s. 652-653, prop. 1982/83: 100 

bil. 12 s. 642-648). 
I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram för Dil'erse objekt 

(budgetåret 1983184) om 68 milj. kr i prisläget den I januari 1982. Med stöd 
av riksdagens bemyndigande uppdrog regeringen den I 0 oktober 1983 åt 
byggnadsstyrelsen att tidigarelägga byggnadsåtgärder som finansieras 
inom denna kostnadsram till en sammanlagd kostnad av 14.8 milj. kr. 
Byggnadsstyrelsen föreslår för Dii·erse objekt (budgettlret 1984185) en 

kostnadsram om 80 milj. kr. 

Föredragandens iiverväganden 

I jämförelse med föregående års investeringsplaner redovisar jag nya 
eller ändrade kostnadsramar om totalt 178 milj. kr. dels för redan beslutade 

tidigarelagda byggnadsobjekt, dels för vissa ytterligare byggnadsobjekt. 
För utbildning och forskning föreslås följande nya kostnadsramar: 

Om- och tillbyggnad för musikhögskolan i Stockholm, etapp l/1 

Nybyggnad för temaforskning i Linköping 

Om- och tillbyggnad för livsmedelsteknik i Lund' 

Ombyggnad för institutionen för genetik i Göteborg' 

Tillbyggnad för 11niversitet.1förvaltningen m .m. i Umeå' 

För kulwrändamål m.m. föreslås följande kostnadsram: 

Ombyggnad för regionmusiken i Stockholm 

1 Disponerat av finansfullmakten 
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Till följd av bl.a. tidigareläggning av flera byggnadsobjekt ligger medels

förbrukningen för innevarande och nästa budgetår på en hög nivå. För att 

åstadkomma en jämnare fördelning av medelsbehovet för de kommande 

budgetåren föreslår jag därför att byggstarten för nybyggnad för tema

fnrskningen i Linköping senareläggs till mars månad 1985. 

I samråd med chefen för industridepartementet föreslår jag att de bygg

nadsarbeten som hittills redovisats under anslaget Byggnadsarbeten för 

teknisk utveckling m.m. i fortsättningen skall redovisas under detta anslag. 

Motivet för detta är att samordna handläggningen av dessa lokalförsörj

ningsärenden. som ofta har nära anknytning till de tekniska högskolorna 

(motsvarande). Med anledning härav har jag fört över en av riksdagen 

beslutad kostnadsram Om- och tillbyggnad al' lokaler för Srenska trii

forskningsinstitutet m.m. till detta anslag. Även mindre byggnadsarbeten 

för teknisk utveckling m. m. bör i fortsättningen kunna belasta kostnadsra

men Diverse objekt under förevarande anslag fr.o.m. budgetåret 1984i85. 
I mitt förslag till investeringsplan har jag under rubriken Projekterings

kostnader beräknat medel för projektering av sådana byggnadsobjekt där 
arbetet inte nått så långt att objekten kan redovisas för riksdagen. 

Efter samråd med statsrådet Göransson förordar jag för nästa budgetår 

följande investeringsplaner (I 000-tal kr. L 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

82-01-01 83-01-01 Berhknad för Faktisk 
t. o. m. 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Utbildning och 
forskning 
Objekt färdigställda 

före 1982-07-01 men 
ej slutredovisade 

Stockholm 
Försörjningsåtgärder 

inom Frescatiområdet: 
Anslutningsavgifter 
Övriga åtgärder 
Ombyggnad för beteende-

vetenskapligt centrum, 
etapp I 

Nybyggnad för biologi 
inom Frescatiområdet 

Fastighetsövcrvak
ningsanläggning 
för tekniska högskolan 

Strömförsörjningsanlägg
ning vid tekniska hög
skolan 

Ombyggnad av byggnad 4 
vid tekniska högskolan 

274 130 261 305 239 633 

4950 5100 4027 
31225 32500 18618 

16100 16100 13726 

147600 158400 29922 

7000 7 500 2 895 

6200 6500 4 782 

12800 13 800 4803 

18020 3 652 

I 070 3 
5000 3000 

1800 500 

60000 39100 

3400 I 000 

1300 300 

7000 I 150 

Bygg-
start 
år-mån 

81-09 

82-11 

82-02 

81-09 

82-12 

Färdig
stäl
!ande 
år-mån 

82-09 

85-04 

83-12 

82-08 

84-01 

\, 
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Byggnadsobjekt Kostnads ram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån !ande 
t. o. m. år-mån 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Om- och tillbyggnad för 
sektion kemi vid lek-
niska högskolan, 
etapp I 56100 60200 9243 18000 22000 83-03 85-04 

Försörjningsåtgärder 
inom karolinska 
institutets område: 

Anslutningsavgifter 700 700 651 40 9 
Om- och tillbyggnad 

för bibliotek vid 
karolinska 
institutet 10800 11600 I 108 6000 3000 83-08 84-12 

Om- och tillbyggnad 
för musikhögskolan i 
Stockholm. etapp I 12600 13 500 800 3700 7000 83-11 84-11 · 

Om- och tillbyggnad 
av lokaler för 
Svenska träforsk-
ningsinstitutet m.m.' 27 200 28400 19051 500 500 80-12 88-12 

Upp.rnlu 

Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 6710 6770 5991 400 379 
Nybyggnader på 

Artillerifältat, 
etapp IV 92200 97 500 48798 30000 16000 79-09 84-06 

Ombyggnad av Regnet-
lianum 5100 5 320 5041 270 9 81-11 82-07 

Om- och tillbyggnad för 
Gustaf Werners 
institut. etapp I 
och Il 34400 44800 7489 22000 10000 82-12 84-03 

Om- och tillbyggnad 
för Uppsala jonosfär-
observatorium 5 550 5500 3 830 1500 170 82-09 83-06 

Om- och tillbyggnad 
av djurlokaler för 
zoofysiologi och zoo-
logi 12200 13 200 I 21,7 6000 5700 83-11 84-11 

Linköping 

Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsa vgiftcr 2 115 2 115 2038 70 7 
Tillbyggnad av 

hus B för datalogi 27900 30100 3062 10000 12000 83-11 85-05 . 
Nybyggnad för tema-

forskning 49300 3 618 4000 85-03 87-03 

Lund/Mu/mö 

Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 6150 6400 3405 1500 1400 successivt 
Övriga åtgärder 10900 11400 5417 3000 2000 successivt 
Nybyggnad för musikut-

bildning i Malmö 48000 47 500 43 110 3500 800 80-11 82-08 
Nybyggnad i kv. Paradis, 

f. d. Patologen 16800. 17700 14 262 2500 500 81-12 83-05 
Ombyggnad av 

Palaestra et Odeum 5 300 5700 I 131 3800 700 83-03 83-12 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån I ande 
t.o. m. år-mån 
83-06-30 19!!3/84 1984/85 

Nybyggnad i kv. 
Paradis, f.d. 
Tvätten 26700 22600 3 122 12000 6000 83-05 84-10 

Lokaler för extern-
finansierad forsk-
ning 60002 11900 9000 1900 83-06 84-03 

Om- och lillbyggnad 
för livsmedelsteknik 33900 36600 648 12000 17000 83-11 84-12 

Göteborg 
Försörjningsåtgärder 

för humanistiska 
fakulteten m. m.: 

Anslutningsavgifter 154 160 83 70 7 
Försörjningsåtgärder 

inom medicinarområdet: 
f\nslutningsavgifter } 
Ovriga åtgärder 3 100 3310 I 173 600 600 successivt 

Ombyggnad för högskole-
utbildning i Mölndal 83502 90002 744 5000 84-10 85-10 

Om- och tillbyggnad 
för icke-laborativa 
institutioner m. m. 134500 135000 31 119 30000 30000 83-02 86-03 

Ombyggnad för insti-
tutionen för genetik 5 500 5950 4500 I 000 83-09 84-03 

Försörjningsåtgärder 
inom Chalmers tekniska 
högskolas område: 

f\nslutningsavgifter 2000 2000 1859 140 I 
Ovriga åtgärder 4 350 4 750 2664 I 000 500 successivt 
Om- och tillbyggnad för 

administrationen inom 
Chalmers tekniska hög-
skola 8350 8600 7714 880 6 81-09 82-10 

Umeå 
Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 1200 1250 575 625 50 successivt 
Övriga åtgärder 5000 5400 801 I 000 I 000 successivt 
Brandskyddsåtgärder 5850 5 850 3 389 1500 900 82-06 84-08 
Nybyggnad av fält-

station i Norrbyn 14 7002 13000 1246 8000 3 100 83-09 84-08 
Tillbyggnad för uni-

vcrsitetsförvalt-
ningen m.m. 17000 18300 7 500 7 500 83-11 84-10 

Luleå 
Försörjningsåtgärder: 
f\.nslutningsavgifter } 
Ovriga åtgärder 6800 6800 4228 500 500 successivt 

Nybyggnader för 
högskolan· 6450 3800 2352 1400 48 72-08 82-10 

Lokaler för extern-
finansierad forsk-
ning. 200003 21600 12300 5 300 83-09 84-12 

1190634 J 274780 559385 313385 215291 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

82-01-01 83-01-01 Faktisk Beräknad för år-mån lande 
t. o. m. år-mån 
83-06-30 1983/84 1984/85 

Kulturändamål m. m. 
Objekt färdigställda 

före 1982-07-01 men 
ej slutredovisade 10350 10370 10005 350 IS 

Upprustning av Operan, 
etapp IV 37200 38700 27 537 6000 2000 81-04 82-12 

Närverkstad vid 
Dramatiska teatern 4000 3900 3417 400 83 82-03 83-01 

Ombyggnader för riksan-
tikvarieämbetet och sta-
tens historiska museer 15800 15800 12 257 3000 543 81-04 83-09 

Ombyggnad av fastigheten 
Ostindiefararen I, 
etapp I 15100 15500 14120 I 080 300 80-12 82-11 

Om- och tillbyggnad 
för naturhistoriska 
riksmuseet, etapp I 13200 14 1()0 1488 7400 4082 83-04 84-10 

Värmeförsörjning rn. rn. 
för Tekniska museet 
m. fl. 6450 6600 5927 600 73 81-05 82-09 

Ombyggnad i kv. 
Garnisonen för Sveriges 
Radio AB 27900 29900 16540 8200 2500 82-09 83-10 

Ombyggnad för region-
musiken i Stockholm 9200 1300 3 630 84-07 85-07 

Om- och tillbyggnad 
av Vadstena slott 
för tandsarkivet 31650 31650 11892 9000 8000 82-08 85-10 

Ombyggnad för 
landsarkivet i 
Härnösand 23600 24800 21606 2500 694 81-11 83-05 

185250 200520 124789 39830 21920 

ärrigt 
Diverse objekt 

jw~ (budgetåret 1984/85) 73000 
Diverse objekt }%~ (budgetåret 1983/84) 68000 730004 

Diverse objekt 
168 2005 (tidigare budgetår) 127611 105974 

Projektcringskostnader 2 710 15000 15000 

Totalt l 571495 1789500 792858 458215 332211 

Erfarenhetsmässig 
reducering av medels-
behovet 68369 49211 

Beräknat medelsbehov 389 846 283000 

1 Senast redovisat i prop. 1982/83: 100 bil. 14, s. 246 
2 Preliminär kostnadsram 
3 Jfr. prop. 1982/83: 120 bil. 2. UbU 32, rskr 380 
4 Härtill kommer 14.8 milj. kr. disponerat av finansfullmakten enligt regeringsbeslut 1983-10-06. 
5 Varav 12,7 milj. kr. disponerat av finansfullmakten enligt regeringsbesluten 1982-09-09 och 1983-04-28 
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I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investerings

planer gjort en på erfarenhet grundad reducering av summan av de beräk

nade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina 

förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning. 

Ans/agsberäkning (! 000-tal kr.). 

Medelstillgång 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 

355 045 
34801 1 

283000 
672846 

Beräknad mcdelsförbrukning 

1983/84 
1984/85 

389846 
283 000 

672846 

1 varav 14800000 kr. disponerat av finansfullmakten samt 20000000 kr. i prop. 
1982/83: 120 bil. 2 (UbU 32. rskr. 380) 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbet.en inom ut

bildningsdepartementet5 verksamhetsområde inom de kostnads

ramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Byggnadsarbeten inom uthildningsdepartementcts l'erksam

hetsområde för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag 
om 283000000 kr. 

I 3. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 
m.m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

192 141 366 

222000000 

295000000 

Reservation 35 311068 

Från detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och utrust

ning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol

och kulturområdena. 

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 47 milj. kr. av byggnads

styrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrustnings

nämnden för universitet och högskolor (UUH) disponerar 175 milj. kr. 

enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen hemställer att 106 milj. kr. anvisas för verkets inrcd

ningsverksamhct budgetåret 1984/85. UUH föreslår med överlämnande av 

förslag från berörda myndigheter m. fl att den för UUH:s verksamhetsom

råde avsedda anslagsposten för budgetåret 1984/85 beräknas till 265 
milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

För inredning föreslår byggnadsstyrelsen kostnadsramar till ett sam

manlagt belopp av ca 61 milj. kr. fördelade på 14 olika inredningsobjekt. 

Utrustningsnämnden föreslår inom sitt ansvarsområde kostnadsramar för 

utrustning till särskilt redovisade utrustningsobjckt för sammanlagt ca 123 

milj. kr. Av beloppet avser ca 82 milj. kr. utrustning till följd av pågående 

byggnadsobjekt, medan ca 41 miij. kr. avser medel för ny ijusregleringsan

läggning till Dramaten, ersättningsanskaffningar av utrustning till tandlä

karutbildningen i Göteborg, maskinrumssimulator till sjöbefälsutbildning

en och ny telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola samt basutrustning 

för professur i materiefysik vid universitetet i Lin~öping. Vidare har re
gionmusiken hemställt om särskilda medel för inredning med anledning av 

nya lokaler för musikavdelningarna i Stockholm och Umeå. Flertalet av de 

nya eller ändrade kostnadsramar. som byggnadsstyrelsen resp. utrust

ningsnämnden redovisar. är således konsekvenser av beslutade och på
gående byggnadsobjekt. Mot bakgrund härav föreslår jag att en samlad 

kostnadsram för inredning resp. utrustning förs upp för nästa budgetår. 

Efter riksdagens beslut bör det ankomma på regeringen att. efter hörande 

av myndigheterna, fastställa kostnadsramarna för de enskilda objekten 

inom de ekonomiska ramar som riksdagen angivit. 

Med utgångspunkt i redovisat förslag föreslår jag att en samlad kost

nadsram om 45 milj. kr. förs upp i inredningsplanen för följande objekt. 

Nybyggnad för biologi i Stockholm 

Ombyggnad av Södra huset inom Frescatiområdet i Stockholm 

Ombyggnad m• lokaler.för musikutbildning i Stockholm 

Ombyggnad för regionmusiken i Stockholm 

Ombyggnad avf.d. biokemibyggnaden i Uppsala 

Tillbyggnad för datalogi i Linköping 

Lokaler för externjinansierad forskning i Lund 

Om- och tillbyggnad för livsmedelsteknik i Lund 

Icke-laboratim institutioner m.m. i Renströmsparken i Göteborg 

Tillbyggnad för uniFersitet.~förvaltningen i Umeå 

Tillbyggnad för högskolan i Luleä 

Elevbostäder för specialsko/an 

Jag är inte beredd att föreslå särskilda kostnadsramar för inredning till 

ombyggnaden för naturgeografi vid universitetet i Stockholm, om- och 

tillbyggnaden vid Tjämö marinbiologiska station och för institutionen 

Va/ands konsthögskola vid universitetet i Göteborg. Inredning får därför 

prioriteras tillsammans med andra behov inom kostnadsramen Till bygg

nadsstyrelsens disposition. 
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För utrustningsändamål föreslår jag att en samlad kostnadsram om 60 

milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för följande objekt: 

Biologi m.m. i Stockholm 

Kemi vid tekniska högskolan i Stockholm 

Gustav Werners institut i Uppsala 

Livsmedelsteknik m.m. i Lund 

Icke-laborativa institutioner m.m. i Göteborg inkl. flyttningskostnader 

Tandläkarutbildning i Umeå 

Med hänvisning till förslaget i prop. 1983/84:40 (bil. 6 s. 15-17) avseen

de bl.a. nedläggning av tandläkarutbildningen i Göteborg anser jag det inte 

motiverat att föreslå särskilda medel för ersättningsanskaffning av utrust

ning till odontologi vid universitetet i Göteborg. De behov av ersättnings
anskaffningar som eventuellt kan föreligga bör prövas mot övriga behov 
inom UHÄ-ramen. F. n. utreds den framtida omfattningen oc:h lokalise
ringen av sjöbefälsutbildningen. Mot bakgrund härav är jag inte nu beredd 
att ta ställning till anskaffning av en maskinrumssimulator. 

Jag är inte beredd att föreslå en särskild kostnadsram för matcriefysik 

vid universitetet i Linköping. Utrustning får därför prioriteras tillsammans 

med andra behov inom ramen för de medel som ställts till UHÄ:s resp. 
FRN:s disposition. 

För ersättningsanskajfningar m.m. för inredning och utrustning föreslår 

byggnadsstyrelsen resp. UHÄ kraftigt höjda kostnadsramar för nästa bud

getår. Båda myndigheterna framhåller behovet av ökade resurser för dels 

den planmässiga ersättningsanskaffningen, dels nyanskaffningar av inred

ning resp. utrustning inom ramen fär myndigheternas bemyndiganden och 

nämner bl.a. de behov som uppstår till följd av mindre om- och nybygg

nadsprojekt, ändrad utbildning och dimensionering, kompletteringar m.m. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen Till byggnadsstyrelsens dis

position för budgetåret 1984/85 förs upp med ett belopp om 66 milj. kr. Till 

UHÄ:s disposition för nästa budgetår beräknar UHÄ i samråd med UUH 

ett belopp om 175 milj. kr., varav ca 75 milj. kr. avser nyanskaffning av 

utrustning enligt särskilda program och för prioriterade satsningar bl.a. 

inom dataområdet. Statens kulturråd beräknar kostnadsramen Till statens 

kulturråds disposition för budgetåret 1984/85 till ett belopp om 3,5 milj. kr., 

varav ca 2 milj. kr. avser fortsatt utbyggnad av säkerhets~kyddet vid 

museerna. 
Med hänvisning till det begränsade ekonomiska utrymmet är det enligt 

min mening inte möjligt att öka resurserna för ersättningsanskaffning av 

inredning eller utrustning. Ifrågavarande kostnadsramar måste i första 

hand användas vad avser inredning för nyanskaffningar och komplette

ringar liksom för riktade insatser och liknande särskilda åtgärder - t. ex. 

byte av dragskåp - samt vad avser utrustning för programmernde, dyrbara 

nyanskaffningar och för riktade insatser. Detta innebär att er:;ättningsan-
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skaffningar delvis måste finansieras med utnyttjande av medel från myn

digheternas reguljära anslag. Inköp av inredning och utrustning från dessa 

anslag görs i viss utsträckning redan idag. Enligt min mening bör man 

närmare undersöka förutsättningarna för att på sikt föra över, löpande 

kompletteringar av utrustning och all crsättningsanskaffning till myndighe

ternas reguljära anslag, dvs. för högskoleenheternas del till sektors- och 

fakultetsanslag. Med hänsyn till att myndigheterna bör ha en möjlighet att 

anpassa sig till ett nytt system anser jag att en sådan förändring bör 

genomföras tidigast den l juli 1985. 

Till hygwwdsstyrel.vens disposition för budgetåret 1984/85 har jag beräk

nat 31.2 milj. kr. 

Vad gäller utrustningsresurser för prioriterade områden delar jag UHÄ:s 

uppfattning om att ytterligare medel behövs för utrustning inom dessa 

områden. För att de resursförstärkningar som görs inom utbildning och 

forskning på dataområdet skall kunna utnyttjas effektivt är det enligt min 

mening angeläget att även tillgången på utrustning för detta ändamål tillgo

doses. Mot bakgrund härav beräknar jag kostnadsramcn Till UllÄ :s dispo

sition för budgetåret 1984/85 till 100 milj. kr. Av kostnadsramen skall 50 

milj. kr. avsättas för komplettering av utrustning enligt särskilda utrust

ningsprogram och för riktade insatser inom nämnda prioriterade områden 

vid samtliga berörda högskoleenheter. Diirutöver skall minst 20 milj. kr. 

användas för anskaffning av utrustning inom dataområdet. innefattande 

mikroelektronik. vid högskoleenheter med fasta forskningsresurser. 

Resterande medel får tas i anspråk för ersättningsanskaffning m. m. 

Jag föreslår vidare att kostnadsramen Till statens ku/turräds disposition 

för budgetåret 1984/85 förs upp med ett belopp om 1,7 milj. kr. Anskaff

ningen av säkerhctsutrustning får ske inom ramen för anvisade medel. 

Kostnadsramarna Till forsk11i11gsråd.rniimndc11s disposition för kom

mande budgetår avser jag att redovisa i den forskningspolitiska proposition 

som kommer att föreläggas riksdagen under våren 1984. I avvaktan härpå 

föreslår jag att oförändrade belopp förs upp. 

Med utgångspunkt i de förslag som redovisats har jag efter samrf1d med 

statsråden Carlsson och Göransson gjort upp följande förslag till inred

nings- och ulrustningspl;mer. 

-~I Ribd11gc11 /<i83i8.J_ I sam/_ Sr /IHI_ Bi/11g11 /(I 

Riittt'i.H·: S. 496. Allmiin spn\kkunskap - Arskurs 4 Utgilr: J 
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lnredninf.:splan (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjekt 

Objekt färdigställda före 
1982-07-01 men ännu ej 
slutredovisade 
Pågående och beslutade 
objekt 
Inredning budgetåret 
191W85 
Till byggnadsstyrelsens 

disposition 
budgetåret 1984/8.'i 
!tidigare budgetår) 

Till hyggnadsstyrclsens 
disposition för extra 
inredning 
(budgetiirct 1984/R.'il 
(tidigare budgctfirl 

Utrustninf.:splan (I 000-tal kr.) 

Utrustning~ohjekt 

Förordad ram 
eller förordad 
ändring av 
tidigare ram 

+45000 

+31 ~00 

+ I 000 

+77200 

Förordad ram 
eller förordad 
iindrinc av 
tidigar~ ram 

Fiirdigstiillda ej slutredovisade objekt 
Pt1c~lende och beslutade 
oh_iekt 
Utrustning hudgetåret 
191\4/85 + 60 000 
Till universitets- och 

höcskoleiimhctets 
dis-position 
hmh!ctilrct 1984/85 +I 00 000 
(tidigare budgetiirJ 

Till universitets- och 
högskokämhetets 
disposition för extra 
utrustning 
hudget<lret 1984/85 + 4000 · 
!tidigare hudget{irl 

Till statens kulturritds 
disp1lsition 
hudgetflret 1984185 + I 700 
(tidigare budgetår) 

Till forskningsri\d~niimmlcns 
disposition 
( budgettirer 1985/86> 
( hlllh:eti1rer I 984iK5 l 
thudgcti1ret 198VR4l 
!hudj!c:t{m::t 1982/831 

+165700 

Kostnadsram Medelsför
brukning 
t.o.m. 
83-06-30 

17400 

144905 

45000 

31200 
!02000 

I 000 
4000 

345 505 

16439 

84 936 

56493 

I 562 

1594_'11 

Kostnadsram ~edelsför
brukning 
t.o.m. 
1\3-06-.~0 

285 637 

54 220 

60000 

100000 
206000 

4000 
8000 

1700 
J 100 

32 500 
32 500 
65 300 
47000 

1199957 

261 751 

20 289 

50006 

1506 

735 

26808 

_,61 09S 
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Vid utgången av budgetåret 1982/83 utgjorde behållningen på de anslags

poster som byggnadsstyrelsen och UUH disponerar 35 311 068 kr. För 

innevarande budgetår har 222 milj. kr. ställts till myndigheternas förfogan

de. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 295 milj. kr. bör 

anvisas. 

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar 

om sammanlagt ( 345 505 000 + 899 957 000 =) I 245 462 000 kr. Inom dessa 

ramar har vid utgången av budgetåret 1982/83 betalats ut sammanlagt 

(159430 000 + 361095000 = l 520 525 000 kr. De föreslagna planerna inne

bär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrust

ning för sammanlagt (I 245 462 000 - 520 525 000 - 35 311 068 - 222 000 000 

- 295000000=) 172625932kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 

1985/86. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

t. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 
och utrustning till lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de 

kostnadsramar som jag förordat i det föregäcnde. 

2. till Inredning och 11tmstni11g av lokaler 1·id högskoleenheterna 

m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag om 

295000000kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga JO Utbildningsdepartementet 484 

Bilaga JO.I 

Förslag till 

Lag om ändring i skollagen (1962: 319) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen ( 1962: 319) 1 

dels att 29 § skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 29 a och 47 ~~.av nedan 

angivna lydelse. 

Nm·arwule lydelse F6reslagl!n lydelse 

29 §2 

Ungdomar, som äro bosatta i ri
ket och som fylla föreskrivna in
trädesfordringar. äga i mån av till
gång på platsjå undervisning i gym
nasieskolan. lntriide.~fordringar mä 
hetinga.1· endast av uthildningens 
sy:fie. Om ytterligare villkor för rätt 
till undervisning i gymnasieskolan 
gälla föreskrifter som regeringen el
ler. efter regeringens bemyndi
gande. annan myndighet meddelar. 

Ungdomar. som äro bosatta i ri
ket och som fylla föreskrivna in
trädesfordringar, äga i mån av till
gång på plats hli allt agna till under
visning i gymnasieskolan. Om in
triide.\/iJrdringar. un·a/sgmndl!r 
och ytterligare villkor för rätt till 
undervisning i gymnasieskolan gäl
la föreskrifter som regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
annan myndighet meddelar. 

Om undervisningen och verksamheten i övrigt skola bestämmelserna i 
26. 27 och 28 ** äga motsvarande tillämpning. 

Gymnasieskolan omfattar skolhälsovård för eleverna på studieväg som 
omfattar minst ett läsår. Sådan elev skall läkarundersökas en gång under 
första läsåret och därefter högst vartannat år enligt bestämmelser som 
regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. annan myndighet med
delar. I övrigt äga 25 a §andra, fjärde. sjätte och sjunde styckena motsva
rande tillämpning. 

1 Lagen omtrvckct 1970: 1026. 
2 Senaste lydelse 1979: 212. 

29 a ~ 

Kommuner får anordna gymna
sial liirlingsutbildning enligt fiire
skrijier som meddelas av regering
en eller myndighet som rl!geringen 
bestämmer. 

Gymnasial liirlingwthildning in
nehär att en ele1· i gymnasieskolan 
samtidigt är lärling hos ett företag 
eller mot.n·arande och diirvid h11-
1·11dsakli1-:en genom ji'iretagets jhr
sorgfilr utbildning }är l!tt visst yrke 
enligt plan som iir fastställd eller 
godkänd m· statlig eller kommunal 
myndighet. 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

Föreskrifterna i 29 § gäller inte 
gymnasial lärli11gsuthild11i11g. Ele-
1·er i {:ymnasial liirlint::sutbildning 
har riitt till skolhiilsm·ård enligt fii
reskr(tier som meddelas 111· rege
ringen eller myndighet som rege
ringen bestiimmer. 

47 §3 

Före.1kriftt'rna i 40-43. 45 och 
46 §§ gäller intl' i ji·äga om gymna
sial liirlingsutbildning. 

Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestiimmerftlr meddela 
.foreskr(fier om ele1·0111råde11 och 
ersättning mellan ko1111111111cr jär 
gymnasial liirling su thildning. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1984. 

3 Förutvarande 47 §upphävd genom 1977: 194. 
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Bilaga 10.2 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagcn ( 1973: 349) 1 

dels att 4 kap. 7 a § skall upphöra att gälla, 
dels att 4 kap. 43 §. 5 kap. 5 och 8 **· 6 kap. 4, 7. 9, 10 och I I§*, samt 7 

kap. 7 och 8 §*skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas sju nya paragrafer, 7 kap. 7a, 7 b, i c, 8 a, 8 b 

och 8 c **samt 9 kap. 2 b *av nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

4kap. 

43 § 

Rätt till studiemedel är förver
kad, om medlen icke lyf!.I' före ut
gången av det kalenderhalvår för 
vilket de beviljats eller om den stu
derande avlider innan han lyji med
len. 

Om särskilda skäl .föreligger, ftlr 
s111diemedel ly.fias efter utgången 
av det kalenderhalvår för vilket de 
beviljats. 

Den .1·uulem11des rätt i:ill studie
medel är förverkad om han inle be
gärt att .fil medlen uthetalade före 
utgången av det kalenderhalvår för 
vilket de har beviljats eller om den 
studerande avlider innan medlen 
har hetalats 111. 

Om en begäran om utbetalning 
m· studiemedel kommer in efter ut
gången av det kalenderhalvår för 
vilket medlen har beviljats, fär 
medlen dock heta/as ut om det 
finns särskilda skäl. 

S kap. 

5 *2 
Timstudiestöd utgör 36 kronor 

för studietimme enligt 3 * första 
stycket I och för timme enligt 3 § 

första stycket 2. 

8 §' 

Timstudiestöd utgör 38 kronor 
för studietimme enligt 3 § första 
stycket I och för timme enligt 3 ~ 
första stycket 2. 

Vid beviljande av timstudiestöd ges företriide åt studerande med särskilt 
svåra arbetsförhållanden. Därefter ges foretriide åt studerande med kort 
tidigare utbildning framför studerande med längre utbildning. 

Kan dl' studerande inte skiljas ät 
enligt första stycket skall tims111-
dies1iid /Jel'i(ias den som med hän
syn till famiUesituation. ekonomis-

1 Lagen omtryckt 1981: 579. Senaste lydelse av 4 kap. 7 a * 1982: 266. 
0 Senaste lydelse 1983: 272. 
'Senaste lydelse 1983: 272. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 487 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

ka för/ull/anden och andra omstän
digheter av vikt bedöms bäst behö
va timstudiestöd. 

6kap. 

4 §4 

Inkomstbidrag utgår för varje 
dygn 

I . under vilket den studerande 
deltager i kurs och på grund därav 
förlorar sin arbetsinkomst, 

0 

2. under vilket den studerande 
reser till eller från den plats där 
kurs äger rum och på grund därav 
förlorar sin arbetsinkomst för detta 
dygn. 

Till samma studerande får under 
ett budgetår utgå inkomstbidrag för 
högst tio dygn enligt första stycket 
I och för högst två dygn enligt förs
ta stycket 2. 

Inkomstbidrag utgår för varje 
dygn 

I. under vilket den studerande 
reser till eller från den plats där en 
kurs äger rum och på grund därav 
förlorar sin arbetsinkomst j(Jr detta 
dygn. 

2. fiir vilket den studerande eljest 
förlorar sin arbetsinkomst på grund 
lll' att han deltar i en kurs. 

Till samma studerande får under 
ett budgetår utgå inkomstbidrag för 
högst två dygn enligt första stycket 
I och för högst tio dygn enligt första 
stycket 2. 

Med arbetsinkomst enligt första stycket jämställs ersättning från arbets
löshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd. 

Inkomstbidrag utgör 216 kronor 
för varje dygn. 

Internatbidrag utgör 180 kronor 
för varje dygn. 

7 §' 

Inkomstbidrag utgör 228 kronor 
för varje dygn. 

lnternatbidrag utgör 190 kronor 
för var:je dygn. 

9§(> 

Dagstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med sam
manlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som regeringen 
meddelar. 

Det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län utgår 
till 

I. arbetstagare som utför sitt arbete huvudsakligen inom länet och för 
vilken facklig organisation ansökt om dagstudiestöd. 

2. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan 
omständighet ej utför sitt arbete inom huvudsakligen ett län men för vilken 
facklig organisation som har sin postadress i länet, har ansökt om dagstu
diestödet, 

3. studerande som själv har ansökt om dagstudiestöd och som är bosatt i 
länet, när han ger in ansökan om sådant stöd. 

4 Senaste lydelse 1982: 266. 
~Senaste lydelse 1983: 272. 
6 Senaste lydelse 1983: 272. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 488 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Vuxenuthildningsnämnden får 
bestämma att viss del av det belopp 
som står till för.fogande fiir dagstu
diestöd inom ett län skall förbehål
las studerande som inte är arbets
tagare. 

10*7 
Vid beviljande av dagstudiestöd till arbetstagare ges företräde åt stude

rande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges företräde åt 
studerande med kort tidigare utbildning framför studerande med längre 
utbildning. 

Vid beviljande av internatbidrag 
till studerande som ej är arbetstaga
re ges företräde åt studerande som 
har särskilt svåra studiehinder på 
grund av att han hor i glesbygd, 
arbetar i hemmet eller är handikap
pad. Därefter ges företräde åt stu
derande med kort tidigare utbild
ning framför studerande med 
längre utbildning. 

Vid beviljande av internatbidrag 
till studerande som inte är arbetsta
gare ges företräde åt studerande 
med kort tidigare utbildning fram
för studerande med längre utbild
ning. Därefter ges företräde åt stu
derande som har särskilt svåra stu
diehinder på grund av att han hor i 
glesbygd, arbetar i hemmet eller är 
handikappad. 

Kan de studerande inte ski(ias ät 
enligt f6rsta och andra Hyckena 
skall dagstudiestöd beviljas den 
som med hänsyn till fami(iesitua
tion. ekonomiska fijrh<lllanden och 
andra omsttlndiglzeter av vikt be
döms häst bchiiva dagstudiest6d. 

Bestämmelser om vad som vid tillämpning av andra stycket skall anses 
vara glesbygd och om vad som skall anses utgöra handikapp meddelas av 
regeringen eller myndighet som regeringen utser. 

11 §8 

Har internatbidrag beviljats facklig organisation för fördelning mellan 
vissa arbetstagare gäller följande utan hinder av vad som eljest föreskrivs i 
detta kapitel. 

I. Bidraget får utgå till den fackliga organisationen i stället för till den 
studerande. 

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och 
logi för den studerande. 

3. För varje kurs får bidragen 
dock aldFig beräknas till högre be
lopp än som motsvarar 180 kronor i 
genomsnitt för varje dygn och varje 
studerande som har rätt till bidra
get. 

7 Senaste lydelse 1983: 272. 
8 Senaste lydelse 1983: 272. 

3. För varje kurs får bidragen 
dock aldrig beräknas till högre be
lopp än som motsvarar 190 kronor i 
genomsnitt för varje dygn och varje 
studerande som har rätt till bidra
get. 

0 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 

7§ 

För 1·arje tidsperiod om 15 kalen
derdagar utgår till heltidsstuderan
de 

I. vuxenstudiebidrag med 65 pro
cent av det helupp som den stude
rande skulle ha fått i uthildningsbi
drag, enligt bestämmelserna om 
dagpe1111i11g, för hel tidsstudier un
der en lika lång sammanhängande 
tidsperiod, om han kunnat fä så
dant bidrag, 

2. äterbetalningspliktiga studie
medel med det belopp som motsva
rar skillnaden mellan följande två 
tal, nämligen 

a) det utbildningsbidrag som 
avses under I efter avdrag för preli
minär A-skatt, 

b) vuxenstudiebidraget enligt I 
efter m•drag för preliminär A-skatt. 

För tidsperiod som omfattar 
mindre än 15 dagar utgår för varje 
kalenderdag vuxenstudiebidrag 
och återbetalningspliktiga studie
medel till heltidsstuderande med en 
femtonde/ ai• de i första stycket an
giwia beloppen. 

Riittc/se: S. 490, rad 11 Utgår: lika lång 
rad 12 Tillkommer: om 15 dagar 

Till en studerande som är med
lem i erkänd arbetslöshetskassa 
och som uppfyller 1•illkoren för er
sättning från kassan vid arbetslös
het eller har uppburit ersättning 
från någon arbetslöshetskassa un
der den längsta tid som ersättninR 
kan betalas ut, utgår vuxenstudie
s/öd enligt 7 a, 7 b, 7c och 8 b §§. 

Till annan studerande utgår sär
skilt vuxenstudiestöd enligt be
stämmelserna i 8, 8 a och 8 b H. 

la§ 

För varje tidsperiod om 15 dagar 
utgår till he/tidsstuderande som 
avses i 7 §första stycket 

I. vuxenstudiebidrag med 65 pro
cent av det belopp som den stude
rande skulle ha fått i utbi/dningsbi
drag, enligt bestämmelserna om 
dagpenning, för he/tidsstudier un
der en lika lång sammanhängande 
tidsperiod, om han kunnat få så
dant bidrag, 

2. återbetalningspliktiga studie
. medel med det belopp som motsva

rar skillnaden mellan följande två 
tal, nämligen 

a) det utbildningsbidrag som 
. avses under 1 efter avdrag för preli

minär A-skatt, 
b) vuxens111diebidraget enligt 1 

efter avdrag för preliminär A-skatt. 

S. 492. not 2 rad I Står: 1983 Rättat till: 1984 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

7b§ 

För vm:ie tidsperiod om 30 dagar 
utgår till de/tidsstuderande som 
avses i 7 §första stycket 

I. 1·11.rcnstudiehidmg med 65 pro
cenT av det belopp som den stude
rande skulle ha fått i utbildningsbi
drag, enligt bestämmelserna om 
dagpenning. fiir heltidsstudier un
der en sammanhängande tidspe
riod 0111 15 dagar, om han kunnat få 
sådant bidrng. 

2. återbetalnin!fspliktiga studie
medel med det belopp som motsva
rar skillnaden mellan ./i:iUande två 
tal, nämligen 

a) det utbildningsbidrag som 
avses under I l'.{tcr avdrag för preli
minär A-skatt, 

b) 1·uxcnstudiehidrage1 enligt I 
efier avdrag för preliminär A-skatt. 

le§ 
Om en studerande, som avses i 7 

§första stycket, har vårdnaden om 
barn som inte har fvllt 16 är eller 
som har fyllt 16 år och går i grund
skola eller motsvarande sko/form 
förhöjs v11xens111diehidmget med 
bamtilliigg. 

Barntillägget ut1ulrför va1je barn 
med 1,39. procent av basbeloppet 
för 1•wje hel, sammanhängande 
tidsperiod om 15 dagar fiir hdtids
st11derande och 30 dagar för de/
tidsstuderande. Motsvarande gäl
ler om den studerande är sk·yldig 
att till fi1/lgörande av lugstadgad 
underhållss/...·y/dighet 11tge 11nder
luU/sbidrag till barn soin inte har 
f):llt 16 år eller som har fyllt 16 år 
och går i grundskola eller motsva
rande skolform. 

F6r en tidsperiod som omfattar 
mindre än 15 dagar för heltidsstu
derande och mindre än JO dagar för 
de/tidsstuderande 11tgår hamtillägg 
för varje barn och kalenderdag med 
0,09 proant al' basbeloppet för 
.heltidsstuderande och med 0,045 
procent av basbeloppet .fbr de/tids
studerande. 
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Nuvarande lydelse 

För varje tidsperiod om 30 kalen
derdagar utgår till de/tidsstuderan
de 

I. vuxenstudiebidrag med 65 pro
cent av det belopp som den stude
rande skulle ha fått i utbildningsbi
drag. enligt bestämmelserna om 
dagpenning. för heltidsstudier un
der en sammanhängande tidsperiod 
om 15 dagar, om han kunnat få så
dant bidrag. 

Föreslagen lydelse 

För varje tidsperiod om 15 dagar 
utgår till lzeltidsst11derande som 
avses i 7 § andra stycket 

I. vuxenstudiebidrag med 32 ,5 
procent av det belopp som den stu
derande skulle ha fått i utbildnings
bidrag. enligt bestämmelserna om 
dagpenning. för heltidsstudier un
der en sammanhängande tidsperiod 
om 15 dagar, om han kunnat få så
dant bidrag. 

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar 
skillnaden mellan följand.e två tal. nämligen 

a) det utbildningsbidrag som avses under I efter avdrag för preliminär 
A-skatt, 

b) vuxenstudiebidraget enligt I efter avdrag för preliminär A-skatt. 

För tidsperiod som omfattar 
mindre än 30 dagar wgår för varje 
kalenderdag vuxenstudiebidrag 
och återbetalningspliktiga studie-
medel till de/tidsstuderande med en 
trettiondel m· de iför.Ha stycket an-
givna beloppen. · · 

8 a .~ 
För varje tidsperiod om 30 dagar 

utgår till deliidsstuderande som 
avses i 7 §andra s(ycket 

I. v11xenst11dieb'idrag med 32 ,5 
procent av det belopp som den stu
derande sk1ille ha fått i utbildnings
bidrag, enligt bestämmelserna om 
dagpenning, för heltidsswdier un
der en sammanluingande tidsperi
'od om 15 dagar, om han kunnat få 
sådant bidrag, 

. 2. återbetalningspliktiga studie
medel med det belopp som motsva
rar skillnaden meUan följande två 
tal, nämligen 

a) det uthildningsbidrag som 
avses under I efter avdrag för preli
minär A-skatt, 

b) vuxenstudiebidraget enligt I 
efter avdrag för preliminär A-skatt.' 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Bb§ 

För en tidsperiod som omfattar 
mindre än 15 dagar för h~ltidsstu
derande och mindre än 30 dagar för 
de/tidsstuderande utgår för varje 
kalenderdag vuxenstudiebidrag 
och återbetalningspliktiga studie
medel, till heltidsstuderande med 
en femtonde/ och till de/tidsstude
rande med en trettiondel av de i 7 a, 
7 h, 8 och 8 a §§angivna beloppen. 

Be§ 

Vid beräkning m· ett barntillägg 
tillämpas det basbelopp som gäller 
vid ingången av den tidsperiod för 
vilken tillägget är avsett. 

9kap. 

2b§ 

Till studerande som tidigare har 
uppburit studiestöd utgår nytt så
dant stöd endast om 

I. debiterad studiemea'elsavgift, 
som förfallit till betalning före det 
kalenderår som de nya swdiemed
/en avser, i sin helhet erlagts eller 
beslut fattats enligt 8 kap. 39, 40 
eller 4449 §§ att avgift inte skall 
utgå, 

2. återkrav av återbetalningsplik
tiga studiemedel enligt 3 kap., stu
diemedel enligt 4 kap. ella särskilt 
vuxenstudiestöd enligt 7 kap., som 
avser högst ett ka/enderhafrår. 
som har återkrävts med stöd av 2 § 
kvarstår oreglerat. 

Om synnerliga skäl föreligger får 
studiestöd dock beviUas utan 
hinder av vad som anges i första 
stycket. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
2. För den som före utgången av juni· 1984 har bedrivit studier och 

beviljats särskilt vuxenstudiestöd även för höstterminen 1984 gäller äldre 
föreskrifter om studiestödets storlek under höstterminen 1984. 
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Bilaf:a 10.3 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 1046) om överlämnande av förvalt
ningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av för
valtningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 
skall införas en ny paragraf. I 0 c§, av nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Fijreslagen lydelse 

IOd 

S1·e11ska gru1ji'ireni11f:l'll utser 
och entledigar en ledamot i nämn
den för isotopgeologi 1·id nmurhis
roriska riksmuseet. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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Bilaga 10.4 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1977: 485) om tillfälligt överlämnande a\' 
förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartementets verlksamhet'l
område 

Härigenom föreskrivs att Jagen ( 1977: 485) om tillfälligt överlämnande av 
förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde, 
som enligt lag ( 1981: 443) gäller till utgången av juni 1984. skall äga fortsatt 
giltighet till utgången av juni 1985. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 
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Bilaga 10.5 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 478) om avgift för innehav a\' televi
sionsmottagare 

Hiirigenorn föreskrivs att I~ lagen (1978:4781 om avgift for innehav av 
televisionsmottagare skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm·am11d1• /yd1·/.\'I' 

Den som innehar mottagare som 
iir avsedd för mottagning av hild
siindning med eller utan ljud (televi
sionsmottagare) skall erliigga all
miin mottagaravgift med 137 kronor 
per kalenderkvartal. Är mottagaren 
avsedd för färgmottagning av bild
siindning med eller utan ljud skall 
innehavaren dessutom erliigga till
liiggsavgift med 40 kronor per ka
lenderkvart al. 

I ~I s 

Fijr1'.~l11gl'11 lyddl'I' 

Den som innehar mottagare som 
iir avsedd för mottagning av hild
siindning med eller utan ljud (televi
sionsmottagare) skall erliigga all
miin mottagaravgift med 144 kronor 
per kalcnderk vartal. Är mottagaren 
avsedd för fiirgmottagning av bild
siindning med eller utan ljud skall 
innehavaren dessutom erliigga till
Higgsavgift med 40 kronor per ka
lenderkvart al. 

Skall avgift första gf1ngen erläggas under löpande avgiftsperiod. skall 
avgiften siittas ned till det helopp som svarar mot antalet kvarvarande 
dagar av perioden. 

/\vgift erliiggs till myndighet snm regeringen hcstiimmcr. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

1 Senaste lydelse 198-~: ~70. 



Arskurs I Arskurs 2 Ar,kurs 3 Arskurs -I 
~ -e o: ... ... 0 
\I} "CS 

E H s N T E H s N T E al Hal Sa) N al :--:T''a) Tal T E.i 
1Q -S\'cnska 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5- 3.5 - 3.5- 3.5 - 3.5- 2.5- - ~ 

OCI - (>I 

Engelska 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -~ 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - ... oc ~ 

B-,pr:'1k/C-sp1-.1k 3/-1 .\/-I 3/4 3/-1 3/4 3 3/0' 3/4' 3 3 3 3/0' 3/0" 3/0 3 -..: ~ 
C-spri1k 0/4' 4 -1/0' 0/3' 3 3/t}' (31' ' 

c: -
. .\llmiin spriikkunskap Ktl. f-0 KIJ rrn HZ: 

!'":> = 3/0 ... = 
Latin 0/7 1 

:.i 
0;6'- Q. 

!'":> ~ 
Hi,loria 2 2 5 5 -I - -1.5 - -1.5- 4/2 - 2 - 2 - -3· E.i 
Rcligionskunskap 2 3 - 3 - 2 2 2 :JQ 

Fikisufi 2 - , - 2/0 - 2/0-
"C :.i 
E.i -Psykolngi 2 - 2 - , - 0/2 - 0/2- :i 0 

Samhiilhkunskap 3 3 3 
, 

2 2.5 ::!.5 ::!.5 2.5 2.5 , - 6/0 - 6 - ~ 

- ... 
s,1.;ialkunskap 0/3' 0/3' =i c:: :;· -
Ergonomi 

, , g: ___ , c:: :i 

\latematik 5 5 5 3/0' 5 5 3 
..... = 6 6 3 13 )' 4 - 4 - 4 - !'":> ;· ... 
:i 1Q 

Naturkunskap 4/0' 4 4 ..i;o 4 :.i "' Q. 
Fysik ::!.5 ~.5 -I -I 4 - -I - -I - ~ ~ 

Kemi 3.5 3.5 3 3 
. "CS 

2 - 2 - :i: :.i 
llillhlgi 

, , 
3 - 3 -

... 
- -.-\ltcrnativiimne 0/2' 0/6'- .'J:. ~ 

3 
Teknulngi 5 4.5 z ~ = 
Ovriga tekniska iimnen 12 -

0 -2K-31 ~ ~ -:r -:X: 
Konst- uch m1hikhi.,toria 2 2 2/0 ~~ 
BilJ/\lusik 2 2 2 r. 
hteti.,kt 'pecialiimne ll/Y O/Y 0/3' ll/3' 

~ - ""'" <;::: -0 
hiretagsekc1nc1mi 4 6 2--1 °' ~. 

.-\Jministraliun 2 
Riiti..kunskap 2 
.·\rhet,melc>Jik 
Ekllnomiskt ,p.:ciahimne 6/0 
\laskinskri\'ning 2 3 13)' 
Stem•grafi 0/6 

IJrott 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 ~.5 2.5 2.5 3 3 3 3 2.5 

T i 111 mar till forfnganJe I I I I I I I I I I I 

Summa 30 30 30 30 33 32 32 32 31 33.5 34 34 3-1 3-1.5/35.5 32.5 30 I 35 
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'· '·' Ett iimne väljs i någon av 
grupperna'·'·' 

0/6 0/6 "För elever 
H halv- Alterna- som efter två 
klassisk tivämnc år på T-linjen 
variant vill slutföra 

sina studier 
på N-linjen 

H helklassisk variant med 6 vtr grekiska i utbyte 
mot två av ämnena engelska, B- och C-språk. 
Gr ocksa som alternativämne för icke latin
liisande på H-linjen 

"Timtalen anger högsta självstudietid 

~ Förslaget innebär vissa förändringar av timtalcn för främst N- och T-linjerna. För H- och S-iinjerna görs en iindring i årskurs 3. och E-linjen har 
> tagits med för att ge en fullstiindig överblick över samliisningsmöjligheterna . ..,, 
~ För H- och S-linjerna föreslås följande. 

~Ämne 
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Ämne 

Historia 
Religion~kunskap 
Samhällskunskap 
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Förslag till reviderade alternativa timplaner för tre- och fyraåriga linjer vid begränsat elevunderlag 

Årskurs I Årskurs 2 Årskurs 3 

EHS NT E H s N T E a) H a) s al N 

Svenska 3 3 3 3 3 3 3 3,5- 3.5 - 3,5- J,5/2,5-

Engelska 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 - 3 - 3 -
B-/C-språk 3/4 3 3 3 3 3 3 3 3 3/0 
C-språk 4/QES 3/0 3 3/0 3 
Allmän språkkunskap 3/0 J' 3" 3" 
Latin 0/6,5 0/5,5-

Historia 2 3.5 3.5 4 - 5 - 5 - 4/2 -
Religionskunskap 2 3 - 3 - 2 
Filosofi 2 - 2 - 2/0 -
Psykulogi 2/0 ., - 2 - 0/2 -
Samhällskunskap 3 2 2.5 2,5 2,5 2.5 2.5 2 - 5.5to- 5,5-
Socialkunskap Q/3ES 0/3 0/3 

Matematik 5 6 3 3 5 5 3 3 4 -
Naturkunskap 4 3,5/0 3,5 
Fysik 3.5 3 3 4 -
Kemi 3,5 3 3 1,5 -
Biologi 2 2 3 -
Alternativämne 0/2 0/6 -
Teknologi 
Övriga tekniska ämnen 

3 6,5 

Konst- och musikhistoria 2 2 

:"~ 
Bild/Musik 2 2 2/0 
Företagsekonomi 2 6 
Rätts kunskap 
Arbetsmetodik 3 
Maskinskrivning 2 

Idrott 2 2 2,5 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Timmar till förfogande I I I I I I l I I I I 

Summa 30 32 32 32 32 30 34.5 34 34 34 34 
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0/6,5 La som 
alternativ
ämne på 
H-linjen 

0/2 Alternativämne på 
N-linjen 

0/5.5 La som 
alternativämne 
på H-linjen 

0/6 Altcr
nativiim
ne på N
linjen 

a) Timtalen anger högsta 
sjiilvstudietid 

" För ekvcr som 
efter två år på T
linjen vill slutföra 
sina studier på 
N-linjen 

Förslaget innebär vissa förändringar av timtalen för främst N- och T-linjerna i samband med att utrymme bör beredas för alternativämne på N-linjen. 
För H- och $-linjerna görs en ändring i årskurs 3. och E-linjen har tagits med för att ge en fullstiindig överblick över samläsningsmöjligheterna. 

För H- och $-linjerna föreslås följande. 

Ämne' 

Historia 
Religionskunskap 

Årskurs 3 

-0.5 
+0,5 

För N- och T-linjerna föreslås följande. 
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Förslag till reviderade samordnade timplaner 

E H s So N T' !Övr E H s 
Åk I (iimncn I) 2-år) ÅJ... 2 (iimnen I) - - -

Svenska EHSNT 3 3 3 3 3 I 3 3 3 
Svenska So 4 .. . 

I Rcligionskunskap 

Filosofi 
I 

Engelska/ I 
Engelska S 3 3 3 3 3 3 ~ I 3 3 3 
Engelska A (3) ~ 

B-/C-språk 3 3 3 3 3 "'! I 
I 3 3 3 

C-språk 4 ~ 
I 

,~ 

~1 
- ~ 

Tillvalsiimnc 3 

Matematik EHS 5 5 5 
I 3 3 

Matematik So 3 ~ 

Matematik NT 7 7 I 
Fysik 

I Teknologi 

Idrott 3 ."\ 3 3 3 3 
I 

2 2 2 
Timme till förfogande I I I I I I I I I I - - -

Summa 18 22 18 17 20 20 15 15 15 
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3 3 I 

3 .. 
I 

2 
I 

I 
3 3 3~ I 
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17 18 21 

E H s 
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E H s So N T' 

Åk 1+2 (ämnen Il) 

Allmiin språkkunskap 
Historia 5 5 5 5 5 2.5 
Psykologi 

Samhiillskunskap 
EHSSo 
Samhällskunskap HS 
Samhiillskunskap NT 
S(>cialkunskap 

Naturkunskap EHSSo 4 4 4 4 
Naturkunskap HSSo 4 4 4 
Naturkunskap So 
Biologi 2 2 
Fysik 
Kemi 6\.-2 W2 
Alternativämne 

Bild/\1usik 
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Förslaget innebiir vissa förändringar av 1im1alen för N-linjen i samband med all ulrymme bör beredas för alternativiimne på denna linje. 
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Bilaga 10.7 

Sammanfattning av överväganden och förslag i konservatorsutred
ningens betänkande (Ds U 1981:22) Konservatorn i centrum 

Samhällets helwr ar konserl'Clforer 

Med utgångspunkt i de utredningar och kartläggningar som gjorts av 

statens kulturråd. riksantikvarieämbetet. kungl. biblioteket samt riksarki

vet gör utredningen en analys av samhällets behov av konservatorer. 

Behoven beräknas för två nivåer: en lägre nivå som motsvarar det nyre

kryteringsbehov av konservatorer som finns för att bibehålla konserva

torskårens nuvarande storlek och en högre nivå motsvarande det antal 

konservatorer som behövs för att möjliggöra de vård- och konserveringsin

satser som föranleds av föremåls beståndens vårdbehov. Samhällets behov 

av konservatorer menar utredningen ligger mellan dessa båda nivåer. Var 

man inom dessa gränser vill sätta behovet är en fråga om den ambitions

nivå man vill välja. 

l kapitlet görs försök att kvantifiera behoven för de två nivåerna. Sam

hällets stadigvarande behov beräknas sålunda uppgå till mellan 250 och 

375-400 heltidsverksamma konservatorer. Nyrekryteringsbehovet under 

den närmaste tioårsperioden för att bibehålla konservatorskårens nuvaran

de storlek uppgår totalt till ca I 25 konservatorer. Det akuta behovet av 

nytillskott därutöver för att möjliggöra en utbyggnad av föremålsvårdcn 

motsvarar 125-150 heltidsverksamma konservatorer. 

Under den närmaste tioårsperioden behövs således ett årligt tillskott av 

12-28 heltidsverksamma konservatorer beroende på vilken ambitionsnivå 

man väljer. Därefter behövs ett årligt tillskott på 6-11 konservatorer. 

Genom att det kommer att dröja ett antal år innan en reguljär konservators

utbildning kan starta och ytterligare ett antal år innan några konservatorer 

kommer ut från utbildningen räknar utredningen med att de behov som 

redovisats för den närmaste tioårsperioden kommer att gälla oförändrade 

åtminstone 15-20 år framåt. 

Samhällets behov av konservatorer återspeglas i utredningens förslag 

främst i förslaget till dimensionering av konservatorsutbildningen. Fakto

rer som påverkar samhällets framtida behov av konservatorer är därvid 

viktiga att ta hänsyn till. Ett antal sådana faktorer diskuteras i ett särskilt 

avsnitt innan några sammanfattade slutsatser redovisas sist i kapitlet. 

Grundläggande konscrvators11tbi/d11ing 

Inledningsvis klargör utredningen att i begreppet konscrvatorsutbildning 

inryms såväl yrkesförberedande, grundläggande konservatorsutbildning 

som fortbildning, vidareutbildning och specialistutbildning för konserva

torer. Detta kapitel behandlar den grundläggande konservatorsutbildning- · 
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en. Förslag rörande fortbildning, vidareutbildning och spccialisi:utbildning 

avser utredningen att lägga fram i sitt slutbetänkande. 

Utbildningens mål och nivå 

Den grundläggande konservatorsutbildningens främsta mål är att förbe

reda för en yrkesverksamhet som konservator inom ett visst konserve

ringsområde. Utbildningen skall lägga grunden för verksamhet för såväl 

institutionsanställda som privatutövande konservatorer. De kunskaper 

som krävs för konservators yrket kan enligt utredningens mening inte rym

mas inom ramen för gymnasieskolan. Utbildningen föreslås därl'ör ligga på 

högskolenivå och i princip bygga på genomgången gymnasieskola. Detta är 

också regeln i andra länder. 

Formuleringen av utbildningens mål har sin utgångspunkt i den kom

mande yrkesvcrksamheten som konservator. Målen bör formuleras dels 

som övergripande mål som gäller oberoende av inriktning, dels specifika 

mål avseende en bestämd utbildningsinriktning. 

Utbildningens allmänna organisation 

Tre olika alternativ att organisera en utbildning med uppgift ::.tt tillgodo

se landets behov av konservatorer diskuteras: I J reguljär högskoleutbild

ning inom landet 2J inomverksutbildning förlagd till någon eller några 

större konserveringsatcljccr 3) köp av utbildningsplatser vid konservators

utbildningar utomlands. 

Utredningen föreslår att den grundläggande konservatorsutbildningen 

organiseras som en reguljär utbildning inom högskoleorganisationen. Ett 

samarbete mellan utbildningen och ett antal myndigheter utanför högsko

lan måste dock förutsättas vara både önskvärt och nödvändigt. Detta gäller 

bl. a. all praktisk utbildning. 

Utredningen föreslår vidare att utbildningen inrättas i form av en allmän 

utbildningslinjc med möjlighet till flera inriktningar. Linjen föreslii.s bli 

benämnd konservatorslinjen. Åtminstone under utbildningens uppbygg

nadsskede bör möjligheterna att köpa utbildningsplatser utomlands finnas 

kvar. Detta gäller särskilt inriktningar som kräver speciell utrustning. 

lärare eller andra resurser som för närvarande saknas i Sverige. 

Utbildningsinriktningar 

Utredningens utgångspunkt när det gäller hur många och vilka inrikt

ningar konservatorslinjen bör ha är att dessa i huvudsak bör motsvara de 

skilda konserveringsområdena. Många frågeställningar, problem och ar

betsmetoder bör enligt utredningens bedömning vara gemensamma för alla 

områden. Utredningen föreslår därför lltt konservatorslinjcn läggs upp som 

en utbildning med flera inriktningar där delar av utbildningen är gemensam 

för alla inriktningar. En gemensam bas i utbildningen för samtliga konser

vatorer underlättar också förhoppningsvis kommunikationen och samarbe

tet mellan konservatorer inom olika specialområden. 
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Tre olika modeller för att i mer utbildningsteknisk mening konstruera 

inriktningar av en linje redovisas. Den modell som bäst svarar mot konser

vatorsutbildningens krav är modellen med flera grenar. 

Utredningen föreslår följande sju grenar inom konservatorslinjen: 

I) gren för papper~·, foto- och filmkonservering 

2) gren för målerikonservering 

3) gren för skulpturkonservering 

4) gren för textilkonservering 

5) gren för etnologisk konservering 

6) gren för arkeologisk konservering 

7) gren för naturhistorisk konservering 

Utredningen kommenterar därefter de föreslagna grenarna. Den moti

verar också varför den inte föreslår någon särskild gren för byggnadsres

taurering. När det gäller utbildning på grundnivå anser utredningen att 

behovet av konservatorer inom byggnadsvården tillgodoses av i första 

hand grenarna för måleri- och skulpturkonservering. Framför allt bör dock 

enligt utredningens synsätt utbildning i byggnadsvård och byggnadsteknik 

för konservatorer ligga på vidareutbildningsnivå och vara öppen för såväl 

konservatorer som arkitekter m. fl. 

Utbildningens längd 

Ett antal faktorer som är avgörande för hur lång konservatorslinjen bör 

vara anges och kommenteras. Särskilt viktigt anser utredningen det vara 

att betrakta den grundläggande konservatorsutbildningen som en del av en 

konservators totala utbildning där de övriga delarna utgörs av förutbild

ning och vidareutbildning. En viktig utgångspunkt för utredningens reso

nemang är också att ingen utbildning - oavsett längd och innehåll - kan 

producera helt färdiga yrkesutövare. Den första tiden i ett yrke måste alltid 

betraktas som en sorts utbildning eller inskolning. Utredningen kallar detta 

för färdighetsträning. 

En central fråga för att definitivt kunna avgöra konservatorslinjens längd 

blir därför frågan om färdighetsträningens omfattning och inplacering i 

utbildningsgången. Från nu verksamma konservatorer har rests krav på en 

förhållandevis lång utbildning för verksamhet som konservator med själv

ständigt ansvar. I denna utbildning har då räknats in ett till två års färdig

hctsträning under tillsyn av en konservator med självständigt ansvar. 

Detta är även förhållandet i många andra länder där konscrvatorsutbild

ningen ärt. ex. femårig. En sådan färdighetsträning bör enligt utredningens 

mening kunna åstadkommas under den inledande delen av yrkesutövning

en som konservator. Den bör således inte inrymmas i konscrvatorslinjen 

utan följa därefter. Målet för konservatorslinjen bör vara att bibringa de 

studerande sådana kunskaper att de är väl ägnade att gå in i en yrkesutöv

ning under tillsyn av en konservator med självständigt ansvar. 

Utredningen föreslår att konservatorslinjen blir en treårig utbildning 
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omfattande 120 poäng. Den föreslagna längden bör avse samtliga grenar 

inom linjen. Utbildningen på linjen bör följas av färdighetsträning under 

den inledande delen av yrkesutövningen. Grundutbildningen bör också 

följas av fortbildning och vidareutbildning. 

Färdighetsträning 

Syftet med den inledande fasen av yrkes verksamheten bör således bl. a. 

vara att ge konservatorn den färdighetsträning som krävs för att utöva 

konservatorsyrket med självständigt ansvar. I avsnittet diskuteras utform

ningen av denna färdighetsträning. Denna fråga liksom frågan om färdig

hetsträningens längd ankommer emellertid på de myndigheter och organi

sationer som har ansvar för konserveringsverksamheten att föreslå lös

ningar för. Detta gäller även frågan om eventuell auktorisation för yrkesut

övning med självständigt ansvar. 
Enligt utredningens uppfattning bör dock färdighetsträningen vara styrd 

till sitt innehåll och förlagd till en större konserveringsatelje. 

Behörighetskrav 

Inledningsvis ges en redogörelse för innebörden av begreppen allmän 

och särskild behörighet. Därefter diskuteras de moment som behöver ingå 

i en konservators totala utbildning samt vilka av dessa moment som bör 

ingå i konservatorslinjen och vilka som bör vara delar av förutbildningen. 

Genom förutbildning skaffar sig den sökande till konservatorslinjen de 

förkunskaper som krävs för att vara behörig att antas till linjen. Förkun

skaperna skall enligt utredningens mening i princip gå att inhämta genom 

en gymnasial utbildning. I bilaga 4 till betänkandet lämnar utredningen en 

översiktlig beskrivning av studievägarna inom den nuvarande gymnasie

skolan samt av de utbildningar av relevans för konservatorsutbildningen 

som finns vid sk. enskilda skolor med statsbidrag. 

Utredningen föreslår att som behörighetskrav till konservatorslinjens 

samtliga grenar skall gälla dels krav på allmän behörighet. dels krav på 

särskild behörighet avseende kunskaper i kemi motsvarande tre årskurser 

på treårig naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan. Utöver dessa krav 

rekommenderar utredningen praktiskt handlag för tillträde till samtliga 

grenar samt dessutom vissa kunskaper och/eller förutbildningar för de 

skilda grenarna. t. ex. hantverksutbildningar. I informationen om konser

vatorslinjen bör också framhållas behovet av goda språkkunskaper i kon

servatorsyrket. 

Utbildningens uppläggning och innehåll stort 

I detta avsnitt anges vilka huvudsakliga moment som bör ingå i konser

vatorslinjen. Avvägningen mellan den teoretiska och den prakti:;ka utbild

ningens längd diskuteras. Även avvägningen mellan hur mycket av utbild

ningen som skall vara gemensam för grenarna och hur mycket som skall 
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vara mer specialiserad utbildning uppdelad på grenar tas upp. Utredningen 

ger därefter förslag till gemensamma kurser samt till innehåll i stora drag i 

de sex terminerna på konservatorslinjen. Utredningens mer detaljerade 

förslag framgår av bilaga 5 till betänkandet, förslag till utbildningsplan för 

konservatorslinjen. 

Utredningen föreslår att utbildningen delas upp i poängsatta kurser. 

Vidare föreslås att de två första terminerna skall bestå av helt gemensam

ma kurser samt miljöpraktik och att gemensamma moment därutöver kan 

förekomma som "strimmor" eller kurser som är gemensamma för två eller 

flera grenar även under resterande terminer. Utbildningen de fyra sista 

terminerna föreslås vara huvudsakligen uppdelad på grenar och bestå av 

specialkurser, praktik samt ett självständigt arbete. Praktiken omfattar den 

fjärde terminens studier och förläggs till en större institution. 

Utbildningens dimensionering 

Vid dimensionering av en högskoleutbildning bör man utgå från dels 
samhällets behov av utbildade. dels individernas behov av och önskemål 

om utbildning. Samhällets behov av konservatorer har behandlats i kapitel 

6. Utredningen ger i detta avsnitt några synpunkter på individernas behov 

och önskemål. Den tar även upp några andra faktorer som man bör ta 

hänsyn till vid dimensionering av konservatorslinjen. 

Utredningen föreslår att konservatorslinjen när den är fullt utbyggd 

dimensioneras för en årlig antagning av 20 studerande under en överskåd

lig framtid. I utredningens direktiv sägs att förslag om dimensioneringen 

bör vara så utformat att det möjliggör en successiv uppbyggnad. Utred

ningen föreslår att det första året åtta studerande antas, det andra året 16 

och det tredje året samt därefter 20 studerande. Vid varje antagningstill

fälle bör antagning göras till högst tre-fyra utbildningsgrenar. Man bör i 

framtiden vara öppen för att vid behov föreslå ändringar av konservators

linjens dimensionering. 

Utbildningens lokalisering 

Utredningen anser att det med hänsyn till bl. a. konservatorslinjens 

dimensionering och kostnaderna för utbildningen inte är lämpligt att splitt

ra utbildningen på flera orter. Tänkbara lokaliseringsalternativ är Stock

holm, Göteborg och Lund/Malmö. Ett antal faktorer som bör vara styran

de vid val av lokaliseringsort anges. Utredningen redovisar även förutsätt

ningarna för de tänkbara alternativen vad gäller tillgång till högskoleen

heter, andra utbildningsanstalter, museer, arkiv m. m. av betydelse för 

konservatorsutbildningen. 

Enligt utredningens uppfattning är alla tre alternativen tänkbara. En 

lokalisering till Lund/Malmö skulle kräva samverkan med konservators

skolan i Köpenhamn. Stockholm har dock de klart bästa förutsättningarna 

vad avser resurser för utbildningen. Även kostnadsmässigt blir Stockholm 
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det billigaste lokaliseringsalternativet. Utredningen föreslår därför att kon

servatorslinjen lokaliseras till Stockholm. Detta får dock inte utesluta att 

praktikplatser under praktikperioden bereds även på andra håll i landet. 

Utbildningens sektorstillhörighet och högskoleanknyt

ning 

Konservatorslinjen är en i hög grad tvärvetenskaplig utbildning som inte 

kan sägas höra naturligt hemma i någon utbildningssektor. Valet beträffan

de sektorstillhörighet står främst mellan teknisk sektor och kultur- och 

informationssektor. 

Även om konserveringsverksamheten till helt övervägande del bedrivs 

vid institutioner vilkas övergripande verksamhet ligger inom samhällets 

kultursektor anser utredningen dock att tyngdpunkten i såväl konserva

torns uppgifter som konservatorslinjens innehåll ligger i de naturveten

skapliga och tekniska delarna. Utredningen föreslår att konservatorslinjen 

förs till sektorn för utbildning för tekniska yrken. 

Konservatorslinjens tvärvetenskapliga karaktär iir vidare en av utgångs

punkterna för utredningens förslag till linjens högskoleanknytning. Utred

ningen föreslår att linjen knyts till universitetet i Stockholm. För detta 

förslag är också konservatorsutbildningens humanistiska delar och behov 

av kontakter med andra humanistiska utbildningar av betydelse. Som en 

organisatorisk bas och hemvist för utbildningen tror utredningen att en 

särskild institution för konservatorsutbildning behövs. 

Lärare och läromedel 

För de konserveringstekniska ämnena i konservatorslinjen bör enligt 

utredningens uppfattning konservatorer i stor utsträckning kunna anlitas 

som lärare. I övriga ämnen får man förmodligen tillgodose b·~hovet av 

lärare i första hand genom att köpa lärarkrafter från andra högskoleinstitu

tioner. När det gäller antalet lärartjänster anser utredningen att modellen 

vid konservatorsskolan i Köpenhamn med ett fåtal fasta tjänster och ett 

stort antal timlärare bör vara tillämplig också i Sverige. Utredningen gör 

bedömningen att tre-fyra tjänster som universitetslektor och/eller special

lärare samt därutöver några assistenttjänster kan vara ett lämpligt antal. 

För praktikterminen behövs dessutom handledare. I den mån behovet av 

lärarkrafter inte kan täckas inom Sverige måste man vara öppen för möjlig

heterna att söka lärare utanför landet. 

När det gäller läromedel anser utredningen det vara viktigt att ta tillvara 

erfarenheter från konservatorsutbildning i andra länder inom och utom 

Norden. Den anser det också vara angeläget att det inom konservatorslin

jen kommer att finnas resurser för utarbetande av i första hand kurskom

pendier. 
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Lokaler och utrustning 

Målet på lång sikt bör enligt utredningens uppfattning vara att bygga upp 

en institution med lokaler och utrustning i så fullständig omfattning att 

utbildning kan bedrivas inom institutionen på samtliga föreslagna utbild

ningsgrenar. Uppbyggnaden måste dock ske successivt under en flerårspe

riod. I avsnittet försöker utredningen ange och beräkna lokalbehoven för 

konservatorsutbildning. 

Lokalbehoven när utbildningen är fullt utbyggd uppgår enligt utredning

ens bedömningar till totalt ca I 000 m2
. Under utbildningens uppbygg

nadsskede blir man tvungen att repliera på utrustning och lokaler vid andra 

institutioner inom och utom högskolan. Man måste även överväga möjlig

heten att köpa utbiidningsplatser utomlands för vissa grenar. 

K onse rva t ors assist e Il t 11tbiId11i11 g 

I kapitlet beskrivs först en konservatorsassistents arbetsuppgifter. Ut

redningen menar att de främsta uppgifterna för en konservatorsassistent 

bör vara att kontinuerligt se till och vårda föremål. Under överinseende av 

en konservator kan konservatorsassistenten också göra rutinmässiga kon

serveringsåtgärder. 

Utredningen gör därefter ett försök att uppskatta behovet av konserva

torsassistenter. Ett årligt behov av 5-10 konservatorsassistenter anser 

utredningen vara en rimlig uppskattning. 

Utbildningen till konservatorsassistent bör knyta an till konservatorsut

bildningen. Utredningen diskuterar två alternativ när det gäller att åstad

komma en sådan utbildning: antingen en utbildning på gymnasial nivå som 

kunde utgöra en lämplig förutbildning till konservatorslinjen eller en ut

bildning på högskolenivå ,;om på lämpligt sätt samordnas med konserva

torslinjen. Enligt utredningens mening ställer konservatorsassistentens ar

betsuppgifter sådana krav på kunskaper att utredningen stannar för det 

andra alternativet. 

Utredningen föreslår att konservatorsassistentutbildningen får en om

fattning av tre terminer, 60 poäng. och att den inrättas i form av en allmän 

utbildningslinje benämnd konservatorsassistentlinjen. De två första termi

nerna av linjen föreslås bli gemensamma med de två första terminerna av 

konservatorslinjen. Under den tredje terminen av konservatorsassistent

linjen skall den studerande kunna välja mellan en inriktning mot arkiv och 

bibliotek och en inriktning mot museer och kulturminnesvård. Den tredje 

terminen består av specialkurser och en praktikperiod. Konservatorsassi

stentlinjen blir genom den föreslagna utformningen en i stort sett påbygg

bar första etapp av konservatorslinjen. Behörighetskraven för tillträde till 

konservatorsassistentlinjen föreslås vara desamma som till konservators

linjen. Förslag till utbildningsplan för konservatorsassistentlinjen redovi

sas i bilaga 6 till betänkandet. 
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En första antagning till konservatorsassistentlinjen av fyra studerande 

föreslår utredningen skall göras i samband med den andra antagningen till 

konservatorslinjen. Därefter bör ett årligt intag av 5-10 studerande göras. 

Övriga utbildningar inom konserveringsområdet 

I kapitlets första avsnitt behandlas komplctteringsutbildning för i dag 

verksamma konservatorer. Utredningen anser det vara önskvärt att en 

sådan utbildning kommer igång så snart som möjligt. Kompletteringsut

bildningen skulle också kunna fungera som en vidareutbildning för blivan

de lärare på konservatorslinjen. 

Utredningen föreslår att det första året av konservatorslinjen i princip 

bör kunna fungera som kompletteringsutbildning för de konservatorer som 

önskar sådan utbildning. Åtminstone fram till dess att konservatorslinjen 

kommit igång bör kurser i konserveringskunskap av det slag som sedan år 

1980 anordnas vid universitetet i Göteborg för många konservatorer kunna 

utgöra en värdefull kompletteringsutbildning. 

Utredningen uppmärksammar vidare behovet av utbildning till zoologisk 

preparator. Zoologiska preparatorer är enligt utredningens syn;;ätt en yr

keskategori som inte har några museologiska uppgifter utan i huvudsak 

ägnar sig åt att stoppa upp och preparera fåglar, däggdjur och jakttrofeer 
på uppdrag av privatpersoner. Utbildning till zoologisk preparator föreslår 

utredningen anordnas i form av gymnasial lärlingsutbildning. 

Avslutningsvis berör utredningen det behov som finns av or:ienterings

kurser och andra kortare kurser i konserveringskunskap och angränsande 

områden och som riktar sig till andra yrkeskategorier än konservatorer. 

Utredningen föreslår att sådana kurser anordnas i form av enstaka kurser 

vid högskoleenheter runt om i landet allt efter behov och intresse samt i 

mån av resurser. Det är dock utredningens mening att den högskoleenhet 

till vilken konservatorslinjen knyts bör ha ett visst övergripande plane

ringsansvar även för denna typ av utbildning. 

Genomförande och kostnader 

Utredningen föreslår att den första antagningen till konserv:itorslinjen 

görs till hösten 1983. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 bör resurser bt:räknas för 

utbildningen. Utbildningen är helt uppbyggd år 1987/88 och omfattar då 50 

årsstudieplatser. Den första antagningen bör göras till grenen för måleri

konservering och grenen för textilkonservering. Det första intaget till 

konservatorsassistentlinjen bör göras höstterminen 1984. Läsåret 1984/85 

bör även kompletteringsutbildning för redan verksamma konservatorer 

kunna komma igång. För dessa två utbildningar tillsammans räknar utred

ningen med 15 årsstudieplatser. 

Kostnaderna för utbildningarna avser dels utrustningskostnader. dels 

kostnader för den kontinuerliga driften av verksamheten. Utrustningskost

naderna uppskattar utredningen till 1,5-2 milj. kr. Driftkostnaderna base-
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ras på en genomsnittlig årsstudieplatskostnad som utredningen uppskattar 

till 30 000 kr./plats. De totala kostnaderna under uppbyggnadsperioden 

beräknas till följande belopp. 

Budgetår Kkr 

1983/84 480 
1984/85 1100 
1985/86 1 710 
1986/87 1930 
1987/88 2050 

I dessa belopp ingår kostnader för planering och handledararvoden för 

praktikperioderna. 
I och med att de föreslagna utbildningarna inte ersätter några redan 

existerande utbildningar måste finansieringen av utredningens förslag hu

vudsakligen bli en fråga om omfördelning av resurser inom totalramen för 

grundläggande högskoleutbildning. 
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Bilaga 10.8 

Sammanställning över remissyttranden över betänkandet (DsU 
1981: 22) Konservatorn i centrum 

Alla remissinstanser kan sägas vara nöjda eller "hälsa med tillfredsstäl

lelse" att det nu kommit ett förslag till grundläggande konservatorsutbild

ning. 

Så gott som alla instanser har varit övervägande positiva ell.er mycket 

positiva till förslagen i lwvuddrag med invändningar endast på någon eller 

några punkter. Det kan dock nämnas att exempelvis konservatorerna vid 

Malmö museum i sitt yttrande anser att behov och resurser i Sverige inte 

motiverar en utbildningsorganisation enligt utredningens modell. Det vore 

enligt dessa både billigare och effektivare att "köpa" utbildningsplatser 

inom befintliga konservatorsutbildningar utomlands. 

Att den grundläggande konservatorsutbildningen anordnas som en re

guljär utbildning på högskolenivå tillstyrks av nästan alla remissinstanser 

som yttrat sig i denna fråga. Statens institut för byggnadsforskning vill 

emellertid se ett tydligare och mer formaliserat samband mellan konserva

torsutbildningen och en grundläggande hantverksutbildning, vilket bl. a. 

får konsekvenser när det gäller utbildningens allmänna organi:>ation. Ut

redningens resursuppskattning och förslag till plan och organisation av 

utbildningen måste enligt institutet te sig som provisoriska. En mer lång

siktig och permanent lösning kan formuleras först när hantverksutbildning

ens uppläggning är klar. 

De huvudsakliga invändningarna rör annars främst följande sex frågor: 

I) konservatorslinjens förkunskapskrav, 2) grenindelningen, 3) färdighets

träningen, 4) utbildningens lokalisering, 5) linjens sektorstillhörighet samt 

6) konservatorsassistenutbildningen. Den fortsatta redovisningen koncen

treras därför till dessa områden. 

Alla remissinstanser som kommenterat förkunskapskraven - ca 

hälften av samtliga som yttrat sig- anser att praktiska förkunskaper 

och/eller konstnärlig eller hantverksmässig utbildning bör uppställas som 

ett behörighetskrav eller i varje fall tillmätas betydligt större meritvärde än 

vad utredningen har föreslagit. Bl. a. landsarkivet i Uppsala och statens 

musiksamlingar anser att relevanta hantverksutbildningar bör utgöra abso

luta behörighetskrav för tillträde till vissa av konservatorslinje:ns grenar. 

Svenska föreningen för textilkonservering (SFTJ vill se en textilutbildning 

som behörighetskrav för textilgrenen. 

Endast statens konstmuseer och Landstingsförbundet ställer sig tvek

samma till kravet på särskild behörighet i kemi. 

Beträffande förslaget till gren in de In in g av konservatorslinjen går 

åsikterna isär främst när det gäller antalet grenar eller snarare graden av 
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specialisering inom konservatorslinjen. Grovt uttryckt står de centrala 

institutionerna för en önskan om specialisering i stort sett i enlighet med 

utredningsförslaget medan de mindre och medelstora museernas företräda

re hellre vill se en bredare och mindre specialiserad gnmdutbildning. 

Förslaget tillstyrks sålunda i princip av statens försvarshistoriska mu

seer (SFHMl. riksarkivet. riksantikvarieämbetet (RAÄ), livrustkam

maren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH). etnografiska mu

seet samt statens kulturråd. 

SFHM yrkar dock på att en särskild gren för teknikhistorisk konserve

ring inrättas. Nordiska museet avvisar bestämt en sammanslagning av 

pappers- och fotokonservering till en gren. Statens sjöhistoriska museum 

(SSHMJ föreslår en annan grenindelning med följande fyra grenar: 

- konservering av oorganiskt material 

- konservering av måleri 

- konservering av organiskt, kulturhistoriskt material 

- konservering av organiskt, naturhistoriskt material 

Föreningen Sveriges landsantikvarier framhåller att behovet av konser

vatorer vid landets länsmuseer och vid de stockholmska statliga special

museerna inte är jämförbart och av samma slag vad gäller utbildning. 

Länsmuseerna behöver allmänkunniga · 'provinsialkonservatorer' ·. Likar

tade synpunkter rörande behov av skickliga allmänpraktiker framförs av 

Landstingsförbundet. Svenska museiföreningen. Länsmuseernas samar

betsråd, Göteborgs kommun, efter hörande av Göteborgs museer. Riksför

bundet för hembygdsvård (RfHl. utredningen om samordning av viss kon

servering i Västsverige samt Jämtlands läns museum. Enligt dessa kan 

behovet av specialisering tillgodoses i examensarbete och genom påbygg

nadsutbildning. RfH anser att en särskild utbildningsgren för de mindre 

och medelstora museernas behov borde övervägas. Göteborgs kommun 

samt utredningen om samordning av viss konservering i_ Västsverige fram

håller behovet av utbildning inom arkitekturkonserveringens område. 

I ungefär en tredjedel av remissvaren tas frågan om färdighetsträ

n in g upp. Så gott som alla understryker vikten av färdighetsträningen 

men har invändningar mot den föreslagna utformningen. Flera remissin

stanser anser att färdighetsträningen bör knytas till konservatorsutbild

ningen och några föreslår t. o. m. att den bör ingå i utbildningen. Många av 

de presumtiva mottagarmyndigheterna/arbetsgivarna påpekar att de måste 

få ekonomiska förstärkningar för att kunna ställa upp med handledare till 

färdighetsträningen. 

Utredningsförslaget tillstyrks av etnografiska museet och statens konst

museer, det sistnämnda dock under förutsättning att särskilda medel anvi

sas för sådan verksamhet och att de arbetsrättsliga svårigheterna undan

röjs. Endast Landstingsförbundet avvisar förslaget om en färdighetsträ

ning på ett eller två år efter genomgången utbildning. 

Åsikten att färdighetsträningen bör knytas till konservatorsutbildningen, 

33 Riksdagen /IJ83/84. I sam/. Nr 1110. Bilaga JO 
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styras av "konservatorsskolan" samt ge utbildningspoäng eller intyg fram

förs av bl.a. SFHM, riksarkivet och Nordiska konservatorforbundets 

svenska sektion (NKFs). Enligt NKFs bör dock ekonomisk ersättning 

(lön) utgå till de studerande under denna tid. Lantmäteriverkei:, Svenska 

museiföreningen (SMF) och SFT föreslår därutöver att färdighetsträningen 

skall ingå i utbildningen. Vikten av att ekonomiska resurser tillförs de för 

färdighetsträningen ansvariga institutionerna framhålls av hugerådskam

maren, kungl. biblioteket (KB), RAÄ. LSH och Stockholms stadsmu

seum. SACO/SR anser att finansieringen måste klaras inom utbildningslin

jen. 

När det gäller ut bi 1 d ni n gens 1oka1 is er in g finns delade meningar 

bland remissinstanserna. 

En klar majoritet biträder utredningsförslaget att lokalisera konserva

torsutbildningen till Stockholm, bl.a. husgerådskammaren, krigsarkviet, 

statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), riksarkivet, KB. statens konst

museer. LSH, etnografiska museet. universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Nordiska museet, TCO, 

SACO/SR, NKFs samt SFT. Kulturrrådet har förståelse för att Stockholm 

är det lämpligaste lokaliseringsalternativet om utbildningen måste hållas 

samman på en enda ort. Om en sådan koncentration inte är nödvändig vill 

rådet framhålla Göteborg som lämpligaste lokaliseringort för bl.a. utbild

ning i konservering av måleri och moderna textila material. Sveriges för

enade studenkårer (SFS) anser att förslaget att lokalisera utbildningen till 

Stockholm förefaller välgrundat men att en lokalisering av kons1~rvatorsut

bildningen till Göteborg även bör undersökas närmare. 

För en lokalisering till Göteborg eller Västsverige uttalar sig bl. a. LO, 

Nääs-utredningen (U 1978: 08), SMF, Göteborgs kommun efter hörande av 

Göteborgs museer, Föreningen Sveriges landsantikvarier. Göt<:borgs och 

Bohus läns landsting, Hallands läns landstingskommun samt utredningen 

om samordning av viss konservering i Västsverige. 

SFHM och Länsmuseernas samarbetsråd anser att frågan om lokalise

ring behöver utredas vidare. 

Av de 16 remissvar i vilka förslaget till ko11serwlforslinje11s sektorsti/1-

hörighet kommenteras tillstyrks utredningens förslag om placering av lin

jen i den tekniska yrkesutbildningssektorn av tio. nämligen husgeråds

kammaren. statskontoret, riksarkivet. LSH. Nordiska museet. TCO. 

SACO/SR, SMF. NKFs och SFT. 

Landstingsförbundet är tveksamt till förslaget och menar att en nära 

koppling till kulturvetenskapliga och museala utbildningar är önskvärd. 

Avstyrker förslaget gör statens konstmuseer, UHÄ, SFS. Länsmuseer

nas samarbetsråd samt Jämtlands läns museum och förordar i stället en 

placering av linjen inom sektorn för kultur- och informationsyrken. UHÄ 

finner att övervägande skäl talar för att föra linjen till denna sektor. 

Avgörande i sammanhanget är enligt UHÄ:s mening att konservatorns 
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yrkesfunktioner är en del av den kulturbevarande verksamheten i samhäl

let. även om den innehåller väsentliga inslag av teknisk-naturvetenskaplig 

karaktär. 

Beträffande konserrntorsassistentuthildningen slutligen finns en hel di!l 

invändningar mot förslagen. Bland de instanser som kommenterat frågan 

vill en relativt stor andel att denna utbildning läggs på gymnasial nivå och 

med en huvudsakligen praktisk inriktning. Sådana åsikter förs fram av 

SFHM, RRV, LSH. naturhistoriska riksmuseet, SMF. SFT m. fl. 

Utredningsförslaget tillstyrks av KB. RAÄ (för den personalgrupp som 

direkt biträder konservatorn i ateljeerna). etnografiska museet. statens 

kulturråd. AMS, lantmäteriverket, Nordiska museet, TCO, RfH samt För

eningen Sveriges landsantikvarier. Kulturrådet vill dock att man dubblerar 

platsantalet på utbildningen och RfH vill ifrågasätta den relativt korta 

utbildningstiden. Enligt RfH behövs konservatorsassistenter särskilt till 

hembygdsgårdarna och deras samlingar. 

Förslaget avstyrks helt av statens konstmuseer. SSHM och Länsmu

seernas samarbetsråd. Konservatorerna vid Malmö museum betraktar inte 

utbildningen som meningsfylld och SACO/SR är mycket tveksam till den 

föreslagna utbildningen. Riksarkivet anser att förslaget är alltför ofullgång

et för att det skall genomföras och husgerådskammaren föreslår att beslu

tet om inrättande av en eventuell konservatorsassistentutbildning skjuts 

upp. 

När det gäller benämningen konservatorsassistent anser SFHM och 

SFT att föremålsvårdare är en bättre benämning på den aktuella yrkes

gruppen medan naturhistoriska riksmuseet föreslår att den redan etablera

de benämningen museitekniker används. 

Vidare har följande synpunkter från remissinstanserna redovisats. 

Riksarkivet och flera landsarkiv påpekar att utredningen i förslaget till 

konservatorsutbildning inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de 

speciella förhållanden som gäller för konservering vid arkiv och bibliotek. 

Dessa har bl. a. en delvis annorlunda konserveringsetik och andra utbild

ningsbehov än museer och kulturvårdande institutioner. 

Naturhistoriska riksmuseet föreslår en treårig grundläggande konserva

torsutbildning för det naturhistoriska området som till sin uppläggning och 

organisation skiljer sig från utredningsförslaget. Museet föreslår att utbild

ningen skall bestå av två på varandra följande faser enligt följande: Fas I) 

Högst två terminers utbildning gemensam med övriga konservatorer (i 

likhet med utredningsförslaget). Fas 2) Fasta fyra-terminers utbildnings

platser vid de naturhistoriska museerna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, där de studerande kan varva praktik med deltagande i vissa av 

kurserna på universitetens biologlinjer. 

I några remissvar föreslås att konservatorslinjen skall ha en omfattning 

av 140 poäng. 

Statens konstmuseer menar att ingen praktisk utbildning under studieti-
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den kan förläggas till någon av centralmuseernas konserveringsavdelning

ar. 

Flera remissinstanser anser att det är av vikt att ett konserveringstek

niskt centrallaboratorium byggs upp i anslutning till institutionen för kon

servatorsutbildning. 

Etnografiska museet finner det önskvärt att blivande konservatorer från 

utvecklingsländcrna bereds möjligheter att delta i den svenska utbildning

en. 

Behovet av fortbildning och vidareutbildning - inte minst för nu verk

samma konservatorer - understryks i många remissvar. Likaså påpekas 

behovet av handledarutbildning för dem som skall ta emot praktikanter. 

Ett stort antal remissinstanser framhåller vikten av att konservatorsut

bildningen kan starta så snart som möjligt. Det är åtminstone under upp

byggnadsskedet önskvärt att ha kvar utbildningsplatser vid Konservator

skolan i Köpenhamn. Jämtlands läns museum anser att de mest akuta 

uthildningsbehoven finns inom området konservering av måleri på trä 

(polykromt trä). Det är därför enligt museet viktigt att de första kurserna 

vänder sig till studerande som vill arbeta med polykromt trä. 
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Bilaga 10.9 

Sammanfattning av statens kulturråds rapport (1982: 4) Dramatiker
ersättning 

För att stimulera tillkomsten av svensk dramatik infördes budgetåret 

1965/66 ett statligt stöd till svenskt sceniskt verk. Stödet utgår under vissa 

förutsättningar till upphovsmännen till nya svenska taldramatiska. musik

dramatiska och koreografiska verk vid verkens uppförande på svensk 

scen. 
Förutsättningarna för stödet har efter hand förilndrats bl. a. genom ut

vecklingen inom teaterområdet och genom utvecklingen av upphovsmän

nens i avtal reglerade ersättningar vid uppförandet av deras verk. Stödet 

har också vissa tekniska brister. Kulturradet har därför gjort en översyn av 

bidragsformen. 

Stödet utgår i form av ett kontant bidrag till swnska dramatiker. koreo

grafer och tonsättare. och kan utgfa för samma verk högst två gånger. 

Ersättningens storlek iir bl. a. beroende av verkets längd. För taldramatik 

är högsta ersättning 7 000 kr. per gång !uppsättning). för musikdramatik 

och koreografiska verk högst 14000 kr. per gång. Ersättningen till en och 

samma upphovsman iir också i de senare fallen begränsad till högst 7 000 

kr. per uppsättning. Stöd kan utgå för uppförande vid institutionsteatrar 

<inklusive privatteatrar). av fria grupper och. om särskilda skäl föreligger. 

av amatörgrupper. Uppförande i radio och TV är inte crsättningsbcrätti

gandc. 

Budgctaret 1981/82 fördelades ca 930000 kr. i stöd till sceniskt verk. 

Ungefär hälften av stödbeloppet gällde uppsättningar på institutionsteatrar 

och hälften uppsättningar inom fria grupper. 

Kulturrådet finner vid sin bedömning av stödet att det förmodligen 

spelat en viss roll vid utvecklingen av den svenska dramatiken. För de fria 

grupperna har stödet ibland som komplement till det upphovsrättsligt 

grundade arvodet möjliggjort att verk har kunnat uppföras. Stödet har i 

praktiken i viss utsträckning fungerat som ett allmänt verksamhetsbidrag 

till fria grupper. bl. a. därför att verken ofta skrivs kollektivt av gruppmed

lemmarna. För institutionsteatrarnas del torde man kunna utgå från att 

stödet inte på något avgörande sätt bidragit till att ny svensk dramatik 

spelas. För amatörteatern har stödet till sce~iskt verk inte varit av någon 

betydelse. vilket knappast heller varit avsikten. 

Vad som nyss anförts om svensk dramatik torde också giilla svenska 

koreografiska verk. 

Stödet till sceniskt verk kan ha haft stor ekonomisk betydelse för vissa 

enskilda upphovsmän. Generellt sett torde dock den ekonomiska betydel

sen för upphovsmännen med tiden ha minskat. En avgörande faktor vid 

bedömningen av stödets ekonomiska betydelse för berörda upphovsmän är 
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att stödet kommer dem till del vid fel tidpunkt, nämligen i samband med att 

de tillförsäkras upphovsrättsliga ersättningar för uppförandet av deras 

verk. Det är en stor brist att det inte ger något bistånd då upphovsmännen 

behöver arbetsro för att helhjärtat kunna ägna sig åt skapande under en 

längre sammanhängande period. 

Stödet är dessutom administrativt svårhanterligt genom att stödreglerna 

i många fall är svåra att tillämpa. Effekterna av ersättningen torde inte 

motsvara det omfattande administrativa arbete som handläggningen inne

bär. 

Kulturrådet anser att stödet i sin nuvarande utformning bör avvecklas 

och ersättas med stimulansåtgärder i andra former. Om stödet trots allt 

behålls i huvudsak i sin nuvarande form bör vissa ändringar göras för att 

förenkla handläggningen. 

Bortfallet av stödet till sceniskt verk bör enligt kulturrådet kompenseras 

av andra statliga insatser med syfte att främja tillkomsten av svensk 

dramatik och koreografi. De skall bl. a. öka möjligheterna att kunna verka 

som dramatiker. översättare av dramatik och koreograf på heltid och 

därmed att odelat kunna utveckla de speciella färdigheter som är förknip

pade med dessa former av konstnärligt skapande. Dessa insatser skall 
också syfta till att stärka den svenska dramatikens och koreografins ställ

ning. Kulturrådet har utgått från att kostnaderna för ett genomförande av 

förslagen i stort sett skall motsvaras av besparingar och omdisponeringar 

av redan förefintliga statliga anslag inom de områden förslagen avser. 

De insatser som skall ersätta det nuvarande stödet till sceniski: verk bör i 

huvudsak riktas direkt till upphovsmännen. Kulturrådet har övervägt två 

alternativ för dessa insatser. Det första är att de medel, som nu utgår som 

stöd till sceniskt verk, överförs till konstnärsnämnden för att där fördelas 

till dramatiker och koreografer samt tonsättare som komponerar musik för 

scenen. Det andra alternativet är att medlen överförs till en eller flera 

fonder för dessa upphovsmannakategorier. 

Kulturrådet förordar en lösning enligt det andra alternativet. dvs. inrät

tandet av en ny fond för dramatiker. översättare av dramatiska verk och 

koreografer - Sveriges scenauktorsfond. Också koreologer - en yrkes

grupp som noterar koreografi - föreslås bli innefattade i fondens verksam

het. 

Det vore från vissa synpunkter önskvärt att fonden kunde omfatta 

samtliga auktorer på scenkonstens område, dvs. utöver de nyss niimnda 

också åtminstone tonsättare som komponerar för scenen och sc:enografer. 

Det är emellertid konstlat att skilja de tonsättare som är verksamma inom 

scenkonstens område från övriga tonsättare vad gäller de organisatoriska 

formerna för bidrag och ersättningar. Dessutom kan en pågående, av 

Musikaliska akademien initierad. utredning komma att aktuali~.era tanken 

på en särskild fond för tonsättare. Vad beträffar scenograferna får utveck

lingen visa om det senare kan finnas anledning att inlemma dem i scenauk

torsfondens verksamhet. 
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Fonden föreslås varje år tillföras medel över statsbudgeten. Den bör 

dessutom få möjlighet att ta emot uppdrag från upphovsmännens organisa

tioner att förvalta och fördela medel som organisationerna erhållit som 

kollektiv ersättning genom avtal. Enligt rådets mening bör de statliga 

medel som skall tillföras scenauktorsfonden i första hand ses som ett 

uttryck för samhällets vilja att upprätthålla en nationell dramatik och 

koreografi och att säkerställa kontakten med den internationella utveck

lingen inom dessa konstarter genom att ge dramatiker, dramatiska översät

tare och koreografer möjligheter till arbete under viss tid utan ekonomisk 

press. 

Upphovsmännen bör ha ett avgörande inflytande över användningen av 

till fonden influtna medel. Fondmedlen förutsätts emellertid i första hand 

användas för ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma dramatiker, 

översättare av dramatik och koreografer ekonomisk och arbetsmässig 

trygghet. Kulturrådet förutsätter vidare att detta kommer att ske genom 

bidrag av den typ som författarfonden och konstnärsnämnden fördelar, 
t. ex. femåriga bidrag och bidrag till resor. Det skall också vara möjligt för 

fonden att dela ut en motsvarighet till författarfondens garanterade förfat

tarpenning. Fonden skall även kunna fördela projektbidrag. 

De upphovsmän som omfattas av medelstilldelningen ur scenauktors

fonden skall i fortsättningen inte komma i fråga för konstnärsbidrag från 

konstnärsnämnden. 

Fördelningen av Sveriges scenauktorsfonds medel och övriga angelä

genheter som rör fonden bör handhas av en inom konstnärsnämnden 

verksam fondstyrelse. Styrelsen bör bestå av en ordförande och fyra andra 

ledamöter jämte suppleanter. Ordföranden och en av de andra 

ledamöterna jämte suppleant bör utses av regeringen. Två ledamöter jämte 

suppleanter bör utses av Sveriges dramatikerförbund och en ledamot jämte 

suppleant bör utses av Svenska teaterförbundet. Ordföranden i fondstyrel

sen bör tillika vara ledamot av konstnärsnämnden. 

Kulturrådet föreslår vidare att man inrättar särskilda grundbelopp till 

institutionsteatrarna för anställning av dramatiker, koreografer och tonsät

tare. Rådet föreslår att tre sådana grundbclopp varje år skall fördelas bland 

institutionsteatrarna. De skall alternativt kunna utnyttjas för beställningar 

av verk. 

Kulturrådet föreslår vidare att medel årligen avsätts för att förbättra 

amatörteaterns möjligheter att ersätta dramatikerna och koreograferna för 

utnyttjandet av deras verk. Bidraget föreslås utgå centralt till Amatörtea

terns riksförbund för avräkning gentemot dess egna medlemmar och andra 

amatörgrupper vid köp av uppföranderättigheter via riksförbundet. 

Kulturrådet föreslår också att Amatörteatrarnas riksförbund ges ett 

särskilt bidrag till utvecklandet av sitt pjäsbibliotek. Rådet förklarar sig 

även berett att medverka i ett kommande utvecklingsarbete med sikte på 

att skapa en tillfredsställande informationsförsörjning på teaterområdet i 

sin helhet. 
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Endast ett fåtal dramatiska verk ges ut i bokform. Kulturrådet har därför 

övervägt möjligheterna av att införa ett statligt stöd till utgivningen i tryckt 

form av dramatiska verk. Kulturrådet anser sig emellertid intf: nu kunna 

föreslå ett direkt statligt stöd till förlagsverksamhet inriktad pil utgivning 

av svenska dramatiska verk. Rådet pekar i stället på möjligheten att införa 

ett stöd till dramatiker för kontorsduplicering av originalmanuskript i sam

band med upprättandet av scenauktorsfonden. 

De föreslagna reformerna bör genomföras budgetåret 1984/85. Kostna

derna uppgår enligt kulturrådets förslag inledningsvis till sammanlagt ca 

1.4 milj. kr. årligen. Av detta belopp faller 1.0 milj. kr. på Sveriges 

sccnauktorsfond, ca 0.2 milj. kr. på grundbeloppcn för anställning av 

dramatiker. koreografer och tonsättare vid teaterinstitutioner. 0, I milj. kr. 

på bidraget till Amatörteaterns riksförbund för inköp av uppföranderät

tigheter och (preliminärt) 0, I milj. kr. på bidraget till förbundets pjäsbiblio

tek. 

Reformkostnaderna motsvaras av besparingar om ca 1.5 milj. kr.. varav 

ca 1,0 milj. kr. faller på avvecklingen av dramatikerstödet och o:a 0,5 milj. 

kr. på minskade anslag till konstnärsnämnden. 
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Bilaga JO.JO 

Sammanställning av remissyttranden över kulturrådets rapport 
(1982: 4) Dramatikerersättning 

Flertalet remissinstanser instämmer i kulturrådets beskrivning av dra

matikernas situation och delar rådets uppfattning om behovet av att dra

matikerstödet avvecklas och att det ersätts med andra statliga insatser. 

Det är ett nationellt intresse att det finns en levande dramatikerkår inom 

landet, och att vi har en kvalificerad översättarkår som kan hälla klassi

kerna levande och klä utländska verk i svensk språkdräkt, framhåller 

Si·aiges dramatiker}i)rbund. 

Kulturrådet föreslår i sin rapport att det nuvarande dramatikerstödct 

avvecklas. I stället bör en fond. benämnd Sveriges scen au k t o r s

fo n d inrättas. som skall handhas av en inom konstnärsnämnden verksam 

fondstyrelse. Flertalet remissinstanser ansluter sig till kulturrådets förslag 

att inrätta en fond. men endast hälften. däribland statskontorct. Musika

liska akademien. Si·ensk Tcatemnion - Srenska IT/, Fiireninl{en Sl'enska 

tonsättare. SKAP. ST/AJ och Sl'enska Teaterji'irhundet. förordar att fon

den skall handhas av konstnärsnämnden. 

Flera remissinstanser bl. a. styrelsen för Si·eriges ./iJrj111tm:fi111d. KLYS. 

Sl'erige.1· dramatikerfi'irhund och Si·eriges fiir}ilftar./i'irhund förordar en 

fristående fond med en administrativ samverkan med författarfonden. 

Styrelsen fi)r Siwiges fi'irfattar.f(md och KLYS framför principiella in

vändningar mot det system med inom konstnärsnämnden verksamma 

fondstyrelser. som skapades i och med inrättandet av Sveriges bildkonst

närsfond. Helt självständiga styrelser är bättre för såväl bildkonstniirsfon

den som scenauktorsfonden. Scenauktorsfonden skulle kunna "köpa" de 

nödvändiga administrativa tjänsterna av författarfonden likaväl som av 

konstnärsnämnden. Liknande åsikter framförs av .":ii'eriges dramatikn:fi'ir

hund, som även framhåller att förbundet inte kan acceptera kulturrådets 

förslag. om det skulle innebära att konstnärsnämnden blir det organ som 

slutgiltigt avväger fondens eventuella krav gentemot anslagsgivaren. 

Enligt Sveril{es .f(J1:tlittarfond ligger det närmare till hands att fonden 

administrativt samverkar med Sveriges författarfond. som redan har till

gängligt en god del av den dokumentation som behövs för stipendiearbetet. 

Över hälften av Sveriges dramatikerförbunds medlemmar är också anslut- . 

na till författarfonden. 

Flera remissinstanser bl. a. TCO. Fiireningen si·enska tonsiittare och 

SKAP hävdar att det är en viktig princip att upphovsmännen har det 

avgörande inflytandet på medlens användning. 

RRV och konstniirsnämnden avstyrker kulturrådets förslag om en sär

skild scenauktorsfond. RRV har inget att erinra mot att dramatikerstödet i 

sin nuvarande utformning avvecklas. statsutgifterna kan då minskas med 
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ett belopp motsvarande det nuvarande dramatikerstödet. Om det är ange

läget att stimulera tillkomsten av svensk dramr.tik, anser RRV, att medel 

som motsvarar det nuvarande dramatikerstödet bör överföras till konst

närsnämnden som därefter fördelar medlen. Ko11st11iirs11iim11de11 anser det 

vara tveksamt att blanda ihop civilrättsliga ersättningar med statliga anslag 

i en fond enligt kulturrådets förslag. Det skulle vidare medföra krångligare 

administration och ökade kostnader om konstnärsnämndens medel splitt

rades i små fonder. Konstnärsnämnden föreslår därför att dramatikerstö

det överförs till och utdelas av konstnärsnämnden efter förslag av ett 

särskilt beredningsutskott inom nämnden bestående av företrädare för 

dramatiker och koreografer. 

Några remissinstanser. bl. a. Fiireningen s1·enska tonsättare delar kul

turrådets uppfattning att medlen till fonden skall ha karaktär av ersätt

n in g t i 11 upphovsmännen. medan konstniirsniimnden anser att det 

har marginell betydelse om de statliga medlen benämns stipendier. bidrag 

eller ersättning. Det viktigaste för alla konstnärer är att kunna försörja sig 

genom sitt konstnärliga arbete. 

Styrelsen för S1·eriges ji"irfa11ar_fimd anser att en grund för ersättningen 

bör fastslås, som innebär att ersättningen hänför sig till ett åtminstone 

presumtivt utnyttjande, för vilket upphovsmännen ej på annat sätt kunnat 

få kompensation. 

Bland remissinstanserna råder delade meningar beträffande ber ä k

n in g smet ode r n a för dramatikerersättningen. Statskontoret instäm

mer i kulturrådets förslag att medel tillförs fonden varje år över statsbudge

ten. KLYS anser att det bör finnas en beräkningsmetod som är automatiskt 

verkande i förhållande till nyttjandet och förhandlingsbar. I avsaknad av 

konkreta förslag förordar dock KL YS att medel ställs till scenauktorsfon

dens förfogande i form av ett klumpbelopp. Grunden för ersättningen till 

dramatikerna bör kunna ligga i en kombination av kulturrådets förslag att 

ersättningen skall ha ett samband med nu verksamma upphovsmäns insat

ser och en "klassikerersättning". dvs. en ersättning till nu levande upp

hovsmän för att dessa trängs ut av de klassiska verken. Liknande åsikter 

framförs även av Sveriges fö1fattarförh11nd. Sl'eriges dramatiker.förbund 

föreslår att beräkningsgrunden för Dramatikerfonden skall vara publikan

talet vid teaterföreställningar. S1·enska teaterforhundet finner att en total 

prövning av stödet varje år inte är förenligt med motivet att stödet skall 

utgöra en garant för att det kommer fram dramatik även under mindre goda 

tider. Man kant. ex. i stället koppla stödets storlek till löneutvecklingen på 

arbetsmarknaden. 

Några av remissinstanserna bl. a. A-fusikaliska akademien, KLYS, 

Svensk teaterunion - Sl'e11Ska IT/ och S1·eriges dramatiker.fårhund, finner 

det anmärkningsvärt att de medel som kulturrådet i dag disponerar för 

administrationen av den nuvarande dramatikerersättningcn. enligt försla

get skall kvarstå inom kulturrådet. Styrelsen fiir S1-eriges förfa11arjimd 
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framhåller att anslaget till scenauktorsfonden bör ökas med ett visst belopp 

(förslagsvis 75 000 kr.), vilket - om inga andra finansicringsmöjligheter 

står till buds - rimligen måste tas från kulturrådets förvaltningsanslag. 

De remissinstanser som yttrat sig beträffande kulturrådets förslag att 

tre grundbelopp avsätts för anställning av dramatiker. 

koreografer och tonsättare. är negativa till förslaget och föreslår 

istället att dessa medel förs över till fonden utan öronmärkning. Sl'ensk 

teaterunion - !frenska IT! konstaterar att liknande försök som gjorts i 

Sverige inte har slagit särskilt väl ut. De föreslagna beloppen är dessutom 

alldeles för lågt tilltagna för att försöket skulle få någon egentlig effekt. 

Hälften av remissintanserna bl. a. KLYS. S1-eri1tes förfallarfond och 

Si·ensk teaterunion-Sl'enska JTJ är negativa till kulturrådets förslag att 

koreografer och koreologer skall innefattas i fondens verksam

het. Si·enska 1eaterfiirb111ufr1 och S1·eriges drwnatikerjiJrhund anser att 

koreografernas och koreologcrnas medel kan tillföras dem via konstnärs

nämnden. När dramatikerkårens stipendieansökningar inte längre behand

las där, frigörs både kostnader och arbetskapacitet till förmån för koreo

grafer och koreologer. Även möjligheten att i dramatikerfonden förvalta 

vissa kollektiva ersättningar försvåras av den föreslagna kopplingen till 

koreograferna. 

Föreningen Sl'enska tonsättare vänder sig mot den försämring för ton

sättare som förslaget innebär. I avvaktan på en kommande tonsättarfond. 

dit tonsättarnas andel kan överföras. kan man även i fortsättningen låta 

upphovsmän till musikdramatiska verk erhålla dramatikerstöd. Liknande 

åsikter framförs även av SJJM. 
Av det fåtal remissinstanscr som kommenterat kulturrådets förslag att 

ge A m a t ö r t e a t e rn s R i k s fö r b u n d I 0 0 0 0 0 k r. i b i d r a g fö r 
uppföranderättsersättningar och 100 000 kr. för dess 

pjäs bi b I i o te k, är det bara Amatörteaterns riksförbund som är positiv 

till förslaget. Sreriges dramatikerförbund och KL 'IS avvisar tanken att 

medlen till amatörteatrarnas pjäsbibliotek skall komma från dramatikerna 

och föreslår att medel till amatörteatrarnas organisation fördelas ur anslag 

som ges till folkbildningsorganisationcr och amatörism. Liknande åsikter 

framföres av styrelsen för Sreriges fiirj{lftwfond. 
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Bilaga JO./ I 

Sammanfattning av betänkandet (Ds U 1982: 8) Drottningholms tea
termuseum 

Regeringen beslöt den 6 september 1979 att tillkalla en särskild utredare 

för att se över den framtida verksamheten m. m. vid Stiftelsen Drottning

holms teatermuseum. 

Utredningen konstaterar att slottsteatcrn på Drottningholm 

är att anse som en unik och ovärderlig kulturhistorisk tillgång. Det råder 

enighet om att teaterns autenticitet så långt möjligt bör bevaras och att mer 

omfattande byggnads- och rcstaureringsåtgiirder således inte är lämpliga. 

Utredningen föreslår att slottsteatern även i fortsättningen bör användas 

för föreställningsverksamhet rn. m. trots att detta innebär en viss fortsatt 

förslitning av byggnaden. Verksamheten bör främst omfatta offentliga 

föreställningar i ungefär hittillsvarande omfattning. Användningen för and

ra ändamål bör stå tillbaka om begränsningar i användningen bl.ir nödvän

diga av slitageskäl. 

Den förslitning som blir en följd av fortsatt verksamhet måste begränsas 

till ett minimum, vilket bör åstadkommas genom en noggrann n~glering av 
teaterns användning, avlastande åtgärder bl. a. utflyttning från teatern av 

bl. a. repctitionsverksamhet. restaurering- och byggnadsåtgärder i begrän

sad omfattning samt skyddsåtgärder avseende golv. väggar, inredning 

m.m. 

Det bör ankomma på bygnadsstyrelsen att lägga fram de förslag och 

vidta de åtgärder som föranleds av de i utredningen påvisade behoven. 

varvid lokalprogram. åtgärdsprogram och vårdplan bör utarbetas. Bygg

nadsstyrelsen bör i arbetet biträdas av en rådgivande expertgrupp i vilken 

bör ingå representanter för byggnadsstyrelsen, riksantikvarieämbetet, Stif

telsen Drottningholms teatermuseum och husgcrådskammaren. 

I utredningen framhålls att en huvuddel av repetitionsarbetct för 

föreställningarna bör kunna förläggas till andra lokaler än slottsteatern 

utan att föreställningarnas konstnärliga halt reduceras. En samordning 

med Operan synes bli mest lämplig. Det bör därför ankomma på Operan att 

inom ramen för sin lokalplanering tillgodose Drottningholmstt:aterns be

hov av repetitionslokaler. 

Utredningen konstaterar att Stiftelsen Drottningholms teatermuseum är 

ett centralt specialmuseum och vetenskapligt specialbibliotek med uppgift 

att bl. a. dokumentera landets teaterverksamhet. Samlingarna domineras 

numera av material som belyser den moderna tcaterutvecklingen. Info r

m a tio n s försörjningen på teaterområdet som helhet karaktäri

seras av en rad brister beträffande mål och samordning av i:illgängliga 

resurser. Detta leder bl. a. till att det material som bevaras inte ger någon 
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allsidig bild av landets teaterverksamhet. Aktiv dokumentation bedrivs i 

mycket begränsad omfattning. Dt:t saknas vidare planer, råd och anvis

ningar för teatrarnas dokumentationsarbete. I brist på enhetliga system för 

ordnande och bevarande av teatermaterialet tillvaratas inte existerande 

kunskaper och t:rfarenhter på ett önskvärt sätt. 

Mot denna bakgrund bör målet för den fortsatta utvecklingen vara att 

skapa ett nationellt system i vilket tillgängliga resurser utnyttjas mer effek

tivt än hittills och ansvar för materialinsamling. ordnande och registrering 

m. tl. arbetsuppgifter fördelas på ett planmässigt och rationellt sätt. 

För en sådan utveckling behövs bl. a. en ökad spridning av kunskaper 

bland de teaterverksamma om värdet av att bt:vara material och att doku

mentera verksamheten samt regler och rutiner för teatrarnas bt:varande av 

sitt material. 

Genom en aktiv och planmässig fältdokumentation kan ansvaret mellan 

bt:rörda institutioner samordnas och fördelas. Man bör vidare inrätta en

hetliga system för ordnande och registrering av materialet samt skapa ett 

nationalregister med information om materialet hos skilda institutioner. 

De insatser som erfordras går avsevärt utöver de uppgifter som Stiftel

sen Drottningholms teatermuseum f. n. har. Det behövs diirför ett utred

nings- och utvecklingsarbete vilket bör leda till förslag om åtgärder för att 

skapa en tillfredsställande informationsförsörjning på teaterområdet. 

Utredningsarbetet bör bedrivas av en grupp bestående av företrädare för 

berörda organ och intressenter. bl. a. Stiftelsen Drottningholms teatermu

seum. Göteborgs teatermuseum, Svensk Teaterunion. den teaterveten

skapliga forskningen och expertis i informationsförsörjningsfrågor. Ett 

samordnande ansvar bör läggas på qatens kulturråd. 

Vad beträffar verksamheten vid stiftelsen uttalas i betänkan

det att det är naturligt att denna kommer att ha en central roll även inom ett 

framtida informationsförsörjningssystem men att arbetsuppgifter och orga

nisation längre fram kan behöva ändras som en följd av det föreslagna 

utvecklingsarbetet. 

I frågan om den nuvarande verksamheten bör en närmare samverkan 

ske mellan stiftelsen och Stockholms universitetsbibliotek, kungl. bibliote

ket samt biblioteken vid statens musiksamlingar och Dansmuseet när det 

gäller litteraturförvärven. Det är vidare angeläget att stiftelsen söker åstad

komma en utställningsverksamhet med syfte att belysa modernare svensk 

teaterhistoria. 

Med utgångspunkt från de uppgifter som stiftelsen har f'. n. är personal

resurserna klart otillräckliga. Det är därför angeläget att personalen på 

musei- och bibliotekssidan förstärks. Med hänsyn till det föreslagna ut

vecklingsarbetet bör det till stiftelsen för begränsad tid knytas en expert i 

dokumcntationsfrågor. 

I utredningen framhålls att målet för stiftelsens föres t ii 11 ni n g s

v er k sam h c t bör vara att med Drottningholms slotts teater som utgångs-
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punkt, genom tids- och stiltrogna föreställningar. levandegöra i första hand 

den kulturvärld och den scenkonst som fanns under andra hälften av 

1700-talet. Föreställningarna bör utformas med beaktande av forsknings

resultaten på området och med hög konstnärlig kvalitet. Det är angeläget 

att verksamheten bedrivs så att den utvecklar internationella kontakter 

och ett internationellt samarbete. 

Verksamheten bör kunna innefatta olika programformer - opera. tal

teater, dans. konserter m. m. - men huvudvikten bör läggas på operaföre

ställningar. 

De svårigheter som ligger i att stiftelsen inte har tillgång till 1~n särskild 

instrumentalensemble bör ägnas fortsatt uppmärksamhet. I första hand bör 

möjligheterna till ett fast samarbete med andra musikinstitutioner prövas. 

Stiftelsen bör genom olika åtgärder sträva efter att skapa en så stor och 

bred publik som möjligt. Av betydelse i detta sammanhang är att alla 

föreställningar är offentliga, att programtyperna varierar och även inklude

rar talteater samt att Drottningholmsmiljön utanför teaterbyggnaden också 

utnyttjas. Av speciellt stor betydelse är att föreställningarna k<m sändas i 

TV. 
Utredningen påpekar vidare att Operan har ett särskilt ansvar gentemot 

Drottningholmsverksamheten vilket bör anges i statsbidragsl::estämmel

serna för Operan. Operan bör således svara för minst en nyproduktion och 

en reprisproduktion per säsong på Drottningholmsteatern varvid stiftelsen 

bör deltaga i den konstnärliga planeringen. Operan bör också utan kostnad 

för stiftelsen tillhandahålla lån av kostymer. rekvisita m. m. samt verk

stads- och ateljeresurser för stiftelsens produktioner. 

Efter det att utredningen tillsattes har tidigare föreliggande avtalspro

blem m. m. i fråga om TV -överföringar kunnat lösas. Förutsfötningarna 

för TV-överföringar av Drottningholmsproduktioner är därför gynnsam

ma. Målet bör vara att varje produktion på slottsteatern utnyttjas för 

sändning i TV. Med hänsyn till de olika samarbetsfrågor kring föreställ

ningsverksamheten som finns mellan stiftelsen. Operan och Sveriges Tele

vision AB bör dessa institutioner inrätta ett gemensamt planeringsråd för 

regelbundna överläggningar beträffande repertoarval, arbetsfördelning. fi

nansiering m. m. 
Beträffande organisations- och ekonomifrågor konstaterar ut

redningen att stiftelsen genom sina musei-. biblioteks- och arkivsamlingar 

har nationella serviceuppgifter inom teaterområdet. Inom flertalet andra 

områden gäller att staten har ett direkt ansvar för motsvarande uppgifter. 

Det kan finnas skäl att överväga om inte stiftelsens musei-. biblioteks- och 

arkivverksamhet på sikt borde omorganiseras till en statlig verksamhet. En 

anknytning till statens musiksamlingar kunde härvid komma ifråga. Det 

finns dock f. n. inte underlag för att föreslå någon organisatorisk förändring 

utan frågan bör behandlas närmare i samband med att ställning tas till hur 

dokumentationsfrågorna på teaterområdet skall lösas. 
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Slutligen föreslår utredningen att de båda nuvarande två statliga bidra

gen till stiftelsen bör föras samman till en anslagspost under anslaget 

Bidrag till Operan och Dramatiska teatern. Vid icke förutsedda ökade 

kostnader p. g. a. nya löneavtal bö; tilläggsanslag kunna utgå till stiftelsen 

liksom till de övriga institutionerna under anslaget. 
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Bilaga 10.12 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet (DsU 1982: 8) 
Drottningholms teatermuseum 

Remissinstanserna poängterar värdet av utredningen och anser att den 

tecknar en god bild av Drottningholms teatermuseum och den betydelse

fulla verksamhet som museet svarar för. Redovisningen av den aktuella 

diskussionen rörande dokumentation· och informationsförsörjning på tea

terområdet anges vara av utomordentligt värde. 

Beträffande vården av byggnaderna föreslår utredningen att 

byggnadsstyrelsen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder bl. a. för att 

minska förslitningen. Vidare föreslås att byggnadsstyrelsen skall biträdas 

av en rådgivande expertgrupp i vilken representanter för byggnadssty

relsen, riksantikvarieämbetet. stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

och husgerådskammaren skall ingå. 

Ett fåtal remissinstanser har yttrat sig i frågan. Statens kulturråd instäm

mer i förslaget. Drottningholms teatermuseum har ingen invändning mot 

att ingå i expertgruppen men konstaterar att det iir naturligt att stiftelsen 

som lokalnyttjare i första hand har ett fortlöpande ansvar för slitagepro

blem inom teaterbyggnaden. Liknande åsikter framförs av statskontoret. 

Byggnadsstyrelsen och RAÄ anser dock att samråd kan uppnås inom 

ramen för existerande myndighetsfunktioner. 

I utredningen föreslås att Operan bör förse Drottningholmstcatern med 

repet i o n s 1 ok a I er. Ett tiotal remissinstanser har kommenterat frågan. 

Av dessa instämmer hälften. bl. a. hyggnadsstyre/sen. statens kulturråd 

samt Operan i utrednigens förslag. 

Operan är beredd att samordna resursutnyttjandet med Drottningholms

teatern under förutsättning att den provisoriska lösning av Operans behov 

av repetitionslokaler som nu föreligger blir permanent. 

Några remissinstanser förordar i stället Slottsteatern på Ulriksdal. 

Drottningholms teatermuseum framhåller bl. a. att de provisoriska loka

lerna i Posthuset inte visat sig vara ändamålsenliga. 

I betänkandet föreslås att regler utarbetas för bevarande av teatrarnas 

material samt att ett nationalregister med information om materialet hos 

olika institutioner inrättas. En expert i dokumentationsfrågor 

bör knytas till stiftelsen för begränsad tid. En utredning bör se över 

förutsättningarna för en tillfredsställande informations försörjning 

på teaterområdet. Utredningen bör bestå av representanter för berörda 

organ och intressenter. Ett samordnande ansvar bör läggas på statens 

kulturråd. 

Samtliga remissinstanser som har kommenterat frågan, däribland sta

tens kulturråd. Operan, arkivet fl)r /jud och bild, statens musiksamlingar, 
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delegationen för vetenskaplig och teknisk informatio11.1försörj11ing. Svensk 

teaterunion-Svenska ITl-rådet, Norrhottensteatern, Upsala stadsteater 

och Teaterhistoriska museet i Göteborg ansluter sig till utredningens ana

lys av den aktuella situationen. förordar utredningens förslag och påpekar 

vikten av att informationsförsörjningen på teaterområdet får en tillfreds

ställande utformning. 

Också riksarkivet delar utredningens syn på musei-. biblioteks- och 

arkivverksamheten. Redan i sin år 1973 framlagda utredning om teaterarki

ven förklarade sig riksarkivet berett att acceptera mindre avsteg från 

proveniensprincipen i så måtto att vissa materialtyper kunde förvaras och 

registreras i exempelvis museer. men arkivet vill understryka vikten av 

återhållsamhet vid tillämpningen. 

KB delar utredarens mening att det inte torde vara nödvändigt att sam

manföra allt material till en eller ens några få institutioner. men att det är 

viktigt att samlingarna ordnas. registreras och katalogiseras enligt ett ge

mensamt och enhetligt system samt att informationen i de lokala registren 

sammanförs i ett nationalregister hos en ansvarig central institution. Detta 

register bör enligt KB: s mening lämpligen vara datorbaserat. Liknande 

åsikter framförs även av instit11tionen för litteratun-'etenskap vid Umeå 

universitet. 

Norrhottensteatern och Upsala stadsteater anser att alla teatrar som 

åtnjuter stöd av stat, landsting och kommun bör erhålla centralt utformade 

enhetliga rekommendationer för hur dokumentationen skall göras. 

Norrbottensteatern anser vidare att några teatrar i landet borde åläggas 

att genom samarbete med länsmuseum eller liknande bygga upp regionala 

samlingar. Det övergripande ansvaret för den decentraliserade arkivverk

samheten bör åvila staten, t. ex. genom en statlig tjänst, knuten till kultur

rådet samt genom "fältamanuenser" på ett centralt teatermuseum. 

Teaterhistoriska museet i Göteborg anser att det vore bra med en grupp 

som samordnade sin verksamhet när det gäller insamling, bevarande och 

vård av teatersamlingarna samt en central arbetsgrupp för att tillgodose 

informationsbehovet från landets teatrar. forskare och intresserad allmän

het. 

Delegationenji>r vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning anser 

att ansvarsbiblioteksutredningens resultat bör beaktas när ställning tas till 

den framtida utformningen av informationsförsörjningen inom området 

teatervetenskap. 

Utöver de av utredningen föreslagna organisationer som skall ingå i 

utredningsgruppen finns förslag från remissinstanserna om att även repre

sentanter för riksarkivet och/eller KB. statens konstmuseer. dansmuseet. 

samordningsgruppen för registrering av museiföremål, arkivet för ljud och 

bild samt regionalteatrarna skall delta i utredningsgruppens arbete. Institu

tionen för litteraturvetenskap vid Umeå unirersitet påpekar vikten av att 

landets akademiska teatcrforskning genom såväl avdelningen för teaterve-

34 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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tenskap i Stockholm som avdelningarnaför drama, teater och film i Umeå 

och Lund blir representerade. 

Flertalet remissinstanser betonar att föres t ä Ilnings verksam h e

ten bör fortsätta i nuvarande omfattning, men att stor vikt läggs på 

förs 1 it ni ng s frågorna. 

Riksmarskalksämhetet understryker att slitagefrågorna bör ägnas stor 

uppmärksamhet, och betonar att all aktivitet i eller kring teaterbyggnaden 

bör ske med hänsynstagande till den unika miljö som Drottningholms slott 

och park utgör. Liknande åsikter framföres av kulturrådet, Drottning

lwlms teatermuseum och Föreningen Drottningholmsteaterns vänner. 

Statens musiksamlingtir anser att scendekoren och maskineriet i Drott

ningholms slottsteater bör betraktas som museiföremål. Slitage på dessa är 

vida mer oförsvarbart än det på själva byggnaden. 

En fråga som utredningen anser bör ägnas fortsatt uppmärksamhet är 

frågan om en särskild instrumentalensemble. Utredningen före

slår att man i första hand bör pröva möjligheten att finna ett fast ~;amarbete 

med befintliga institutioner. 

Enligt kulturrådets menig är detta förslag orealistiskt bl. a. m1:d hänsyn 

till att det är få som behärskar att spela på "gamla" instrument. Det skulle 

dessutom möta betydande planeringssvårigheter och problem mt:d fackliga 

avtal. Rådet anser det vara en brist att denna fråga inte beretts större 

utrymme i utredningen. 

Operan menar att om spel med s. k. äldre instrument skall utgöra ett 

väsentligt inslag i föreställningsverksamheten måste stiftelsen förses med 

en egen instrumentalensemble. Att övriga musikinstitutioner, inom ramen 

för ordinarie tjänstgöring. skulle kunna förse Drottningholmsteatern med 

en egen musikensemble låter sig icke kunna göras om dessa institutioner 

skall bedriva den verksamhet man i dag gör. 

Drottningholms teatermuseum avser att ägna fortsatt uppmärksamhet åt 

frågan om att förse teatern med en egen orkester med särskild imiktning på 

musik och instrument från tiden för teaterns tillkomst. En sådan orkester 

bör i första hand byggas upp genom kontakter med enskilda musiker, som 

kan ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd på annat håll. Ur konstnärlig 

synpunkt har tillgången på en grupp kvalificerade musiker med särskilt 

intresse för äldre musik en stor betydelse. 

I utredningen framhålls att Drottningholms teatermuseum genom olika 

åtgärder bör sträva efter att skapa en så stor och bred pub I i k som 

möjligt. 

Kulturrådet noterar att distribution av biljetter i dag sker för Drottning

holmsteaterns del genom väl upparbetade kanaler, dock ej genom Skåde

banan. vars huvudsakliga uppgift ändock är att nå nya publikgrupper. 

Liknande åsikter framföres även av Stockholms läns landsting. 

Utredningen föreslår att 0 per ans ansvar för Drottningholmsteatern 

skall anges i statsbidragsbestämmelserna. Operan bör utan kostnad låna ut 

kostymer m. m. samt tillhandahålla verkstads- och ateljeresurser. 
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Drottningholms teatermuseum anser att ett samutnyttjande av produk

tionsresurserna är en förutsättning för föreställningsverksamheten och 

tillstyrker därför utredningens förslag. Liknande åsikter framföres av insti

tutionen fiir Teater- och film vetenskap l'id Stockholms universitet. 

Statskontoret menar att Operan bör tilldelas hela ansvaret för den konst

närliga ledningen och därmed sammanhängande uppgifter inom föreställ

ningsverksamheten vid slottsteatern. Detta skulle avsevärt underlätta ett 

gemensamt utnyttjande av Operans resurser. 

Operan anser att utredningen utgår från felaktiga förutsättningar. Drott

ningholmsteaterns produktioner måste planeras och genomföras under tid 

då Operans egen ordinarie verksamhet bedrivs för fullt. Under sommar

perioden juni-augusti då Operans egen verksamhet är minimerad måste 

personalen beredas avtalsenlig och lagstadgad ledighet. 

Utredningens förslag om att varje produktion skall sändas i 

TV har kommenterats av ett tiotal remissinstanser. 

RR 'v' anser det värdefullt att föreställningsverksamhctcn genom TY
överföringar når ut till en bredare publik och därigenom sprider kunskap 

om och levandegör en äldre tids teaterkonst enligt de mål som anges i 1974 

års proposition om den statliga kulturpolitiken. 

Även Sveriges Telt!l·ision och Drottningholms teatermuseum tillstyrker 

förslaget. RAA menar att endast om inspelningar av föreställningar på 

Drottningholmsteatern underordnar sig de egenskaper och kvaliteter som 

kännetecknar levande föreställningar på denna teater kan inspelning på 

denna scen motiveras. I annat fall bör TV-inspelning undvikas med hänsyn 

till slitage och övriga risker. Liknande synpunkter framförs också av 

Operan, institutionen fiir Teater- och filmvetenskap vid Stockholms uni-

1-crsitet. SACOISR. S1·erige.1· museimannaförhund och DIK-förbmzdet 1·id 

Drottningholms teatermuseum. 

Drottningholins teatermuseum musei-, biblioteks- och arkivvcrksamhet 

kan på sikt omorganiseras till en stat I i g verksam h c t konstaterar 

utredningen. Frågan bör behandlas i samband med utredningen om doku

mentationsfrågorna. Flertalet av de remissinstanscr som har yttrat sig i 

frågan instämmer i utredningens bedömning, däribland institutionen för 

Teater- och jilm1·etenskap l'id Stockholms unil'ersitet och Sveriges Musei

mannafiirbund. Statskontoret och Kungl. biblioteket anser dock att frågan 

om organisatorisk förändring borde tas upp till behandling omedelbart. 

S1·eriges museima11naförb1111d förordar att Drottningholms teatermu

seums musei-, biblioteks- och arkivverksamhet förstatligas med tanke på 

de stora svårigheterna att inom nuvarande organisation få tillräckliga re

surser för verksamheten. Verksamhetens bristande resurser ekonomiskt, 

personellt och lokalmässigt utgör allvarliga hinder för ett optimalt utnytt

jande av stiftelsens samlingar av bilder, arkivalier och föremål. 

Stockholms kommun anser att det kan ifrågasättas om·sammankoppling

en av så skilda uppgifter som föreställningsverksamheten och en utbyggd 
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informationsverksamhet inom Drottningholms teatermuseum är rationell. 

Det finns skäl. menar kommunen. att överväga fördelarna med att Operan 

på sikt övertar ansvaret för föreställningsverksamheten. I och med detta 

skulle finansieringen av verksamheten kunna hänföras till en huvudman. 

Stockholms stadsteatf.'r framhåller att bl. a. det nationella intresse som 

representeras av Drottningholms teatermuseum talar för att staten som 

huvudm<tn med tiden måste ta över det fulla ekonomiska ansvaret. 

Några remissinstanser är dock kritiska till förslaget. Med hänsyn till det 

naturliga sambandet mellan musei-. biblioteks- och arkivfrågorna och före

ställningsverksamheten anser Riksmarskalksiimht.'tet att det inte finns till

räckliga motiv för en åtskillnad mellan dessa båda verksamheter. Liknande 

åsikter framförs även av Drottningholms teatermuseum, som dessutom 

starkt betonar att denna del av verksamhetetn i stället bör tillföras nödvän

diga resurser. 
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Register 

Sid 
I Översikt 

5 INLEDNING 

5 Allmänt 
6 Vissa övergripande frågor 

10 Grundskolan 
15 Gvmnasicskolan m. m. 
22 G;'mnasicskola - högskola 
26 Högskolan 
32 Vuxenutbildning 
34 Datafrågor 
41 Kultur- och mediefrågor 
51 Vissa b;1rn- och ungdomsfrågor 
53 Översynsprojekt 

A Utbildningsdepartementct m. m. 

59 U tbildningsdepartementcl . .fiirslagsanslag 
59 2 Kommil\eer m. m., resnvation.rnnslai: 
f,() 3 Extra utgifter, reserv111iu11.1ans/ag 

B Skolväsendet 

Ce111ral11 och regionala myndii:heter m. m. 
61 Skolövers! yrelsen, f<>rslag.rnnslag 
65 2 Länsskolnämnderna, förslag .1·11 nslag 
67 3 Länsskolnämndernas utvecklingsst&l. re.1en·atio11.rn11sl11g 
69 4 Statens institut för läromedclsinformation.,f('irslagsans/ag 
70 5 Stöd för produktion av läromedel. reservationsanslag 
n 6 Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade. förslags1111slag 

För skoh·ii.1-e11de1 gemensamma frågor 
75 7 Forskning och centralt utvecklingsarbcte inom 

skolväsendet. re.1·en·ations1111slai: 
76 8 Fortbildning m. m., rescrvatio11.rn11slag 
79 9 Särskilda åtgärder µå skolområdet 
82 10 Mångfaldigande av li•.terära och konstnärliga verk inom 

utbildningsväsendet. förslagsanslag 

Det ohlii:atoriska .1koli·ii.\e11de1 m. m. 
83 Il Bidrag till driften av grundskolor m. m .. förslagsanslai: 
95 12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m .. fiirslai:s-

anslag 
95 13 Sameskolor, förslagsanslai: 

Specialskolan m. m.: 
101 14 U tbildningskostnader. fiinlag.rn11slag 
105 15 Utrustning m. m .. resen·ationsanslag 
106 16 Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, 

Jörslagsanslag 

Gym11a.1iala skolorm. m. 
107 17 Bidrag till driften av gymnasieskolor.förslag.rn11slag 
149 18 Fristående skolor på gymnasial nivå . .fiirslag.rnnslag 
150 19 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare 

m. m., j(irslag.rnns/ag 
152 20 Bidrag till åtgärder inom kommunernas 

uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m. m .. 
j(:irslags1111slag 

* Beräknat belopp 

29928000 
11400000 

568000 

41896000 

137604000 
135085000 

10696000 
5 565 000 
4414000 

12 160000 

24 937 000 
22989000 

230911 000 

5520000 

12 890 000 000 
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12 543 000 

168 180000 
4270000 

I 000 

3 804000000 
*70690000 

I 000000 

257 425 000 
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/nvesfl•ringsbidrag 
156 21 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 

förslagsans/ag 
157 22 Bidrag till undcrvisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m.,förslagsanslag 

C Vuxenutbildning 

163 Sveriges Radio AB för verksamheten vid Sveriges 
Utbildningsradio AB, reserrntionsa11S/ag 
Statliga skolor för vuxna: · 

165 2 Utbildningskostnader.förs/11g.rnns/ag 
167 3 Undervisningsmateriel m. m., reserrntionsans/ag 
168 4 Bidrag till kommunal utbildning för vuxna.förs/11gsa11s/ag 
175 5 Bidrag till studieförbunden m. m.,förs/11gsa11slag 
178 6 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m .. 

förslag sans/ag 
181 7 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m . .fiin/11gsa11slag 
187 8 Bidrag till viss central kursverksamhet 
189 9 Bidrag till kontakttolkutbildning,förs/agsans/ag 

D Högskola och forskning 

191 Vissa am/agsfrägor 
Centrala och regionala myndigheter för luigskolan m. m. 

193 1 Universitets och högskoleämbetet, ji>rslags11n.1/ag 
19.5 2 Regionstyrelserna för högskolan. förslag.rnnslag 

Grundlägga11de högsko/e11tbild11i11g 
196 3 Redovisningscentralerna vid universitetcn,fiirs/11gsw1s/ag 
197 4 Datorcentralen för högre utbildning och forskning i 

Stockholm, fiirs/ag.rnns/ag 
197 5 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

fiirslagsallS/ag 
199 6 Vissa tandvårdskostnadcr,.f<irs/11gsa11s/11g 
202 7 Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m., 

Tl'serv11tions11ns/ag 
205 8 Utbildning för tekniska yrken. reserrntiflnsanslag 
217 9 Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala 

yrken, reser~·atio11.rnns/11g 
224 10 Utbildning för vårdyrken. rescrrntionsans/ag 
234 11 Utbildning för undervisningsyrken, re.H·n·atim1s11n.1·/11g 
243 12 Utbildning för kultur- och informationsyrken. 

resen•ationswzslag 
250 13 Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, 

resen·ation.rnns/ag 
254 14 Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m., 

resern1tionsa11slag 
258 15 Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt 

övriga forskningsändamål 

E Studiestöd m. m. 

261 
265 

267 
267 
269 

Centrala studiestödsnämnden m. m .. förslagsans/ag 
2 Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 

studiesocialt stöd, f(Jrslag.rnns/11g 
3 Studiehjälp m. m.,fiirs/11grnns/11g 
4 Studiemedel m. m . .förs/11gsans/11g 
5 Vuxenstudiestöd m. m .. reserrntion.rnnslag 

* Beräknat belopp 

1000 
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13 052000 
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744600000 
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279 6 Timersättning vid grundutbildning för vuxna, 
förs/agsanslag 

280 7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 
kreditgaranti, förslags anslag 

281 8 Bidrag till vissa studiesociala åtgärder,förslag.1·ans/ag 

F Kulturverksamhet m. m. 

Allmän ku/rurverk.rnmlzet m. m. 

285 Statens kulturråd.förslag.rnns/ag 
288 2 Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m .. 

resen·ationsanslag 
291 3 Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

reservationsanslag 
293 4 Bidrag till samisk kultur 
294 5 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 
295 6 Bidrag till konstnärer, resen•ationsanslag 
298 7 Inkomstgarantier för konstnärer.förs/agsanslag 
300 8 Ersättning. åt författare m. n. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m.,förslagsanslag 
303 9 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 
304 10 Lotterinämnden.förs/agsansla11 

Teater. dans (le/i musik 

305 11 Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsanslag 
308 12 Bidrag till Operan, reservation.rnnslag 
311 13 Täckning av merkostnader för löner n1. m. vid Operan. 

Jörsla11sa11.1·/ag 
312 14 Bidrag till Dramatiska teatern, rl'.H'n•arian.rnnslag 
314 15 Rikskonscrtverksamhet, re.1ervarion.rnnslag 
316 16 Regionmusiken, fiirs/ag.rnnslag 
318 17 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musiki nsti tu tioner, förslag sans/ag 
321 18 Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper, 

reservationsans/ag 
322 19 Bidrag till Musikaliska akademien 
323 20 Vissa bidrag till teater-, dans och musikverksamhet, 

re.1·en·ationsans/ag 
325 21 Stöd till fonogramverksamhet. reserl'llfionsanslag 

Bildkonst 

329 22 Statens konstråd.förs/agsanslag 
330 23 Förv~irv av konst för statens byggnader m. m .. 

resen·ationsanslag 
332 24 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
333 25 Vissa bidrag till bildkonst, rescrvationsa11.1'/ag 

Arkiv 

335 26 Riksarkivet och landsarkiven.fiirs/agrn11s/ag 
339 27 Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. 

förslag sans/ag 
342 28 Svenskt biografiskt lexikon.förslilg.rnnslag 
344 29 Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel 

m. m., reservationsanslag 
346 30 Bidrag till vissa arkiv 

K11/t11rminne.11'ård 
348 31 Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader, 

förslagsansliig 
350 32 Kulturminnesvård, re.\'l'rl'11tion.1·1mslag 
352 33 Riksantikvariciimbetet: Uppdragsverksamhct, 

förs/ag.rnnslag 

* Beräknat belopp 

72600000 

200000 
6990000 

6433163000 

15398000 

13 325 000 

37 960000 
1960000 

20928000 
14180000 
5 949000 

42525000 
5 000000 
I 176000 

104976000 
78957000 

I 000 
70 359000 
46538000 
96322000 

199685000 

27 500000 
1589000 

9568000 
7600000 

2210000 

26000000 
1138000 
7 423000 

63 187 000 

13056000 
1913000 

2 741 000 
2 141 000 

3887:!000 
23468000 

I 000 
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Museer och utställningar 
353 34 Statens historiska museer.förs/agsans/ag 
355 35 Statens konstmuseer. fiirslagsanslag 
357 36 Utställningar av svensk konst i utlandet, 

resen'atio11sans/ag 
357 37 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska 

museet. förs/agsans/ag 
359 38 Naturhistoriska riksmuseet. förslag sans/ag 

Statens sjöhistoriska museum: 
362 39 Förvaltnings kostnader. fiirslag.rnnslag 
364 40 Underhållskostnader m. m .. reservatiu11sanslag I 000 
365 41 Etnografiska museet, förslag sans/ag 
367 42 Arkitekturmuseet, förslag sans/ag 
368 43 Statens musiksamlingar, Jörslagsa11slag 
377 44 Statliga museer: Vissa kostnader för utställningar och 

samlingar m. m .. reserl'ationsans/ag 
371 45 Bidrag till Nordiska museet,förslag.rnnslag 
374 46 Bidrag till Tekniska museet.förslagsans/ag 
376 47 Bidrag till Skansen. förs/ag.rnns/ag 
378 48 Bidrag till vissa museer 
386 49 Bidrag till regionala museer.förs/agsanslag 
388 50 Riksutställningar. reserva1ion.rnnslag 
389 51 Inköp av vissa kulturföremål.försla11sans/ag 

U11gdom.wrga11isa1io11er 
391 52 Statens ungdomsråd. fi.ir.1lava11slag 
393 53 Bidrag til ungdomsorganisationerans centrala verksamhet 

m. m .. fi.irsla[.tsanslag 
396 54 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, 

förslag.rnnslag 
397 55 Bidrag till ferievcrksamhet inom 

ungdomsorganisationerna, resen'atio11sa11slag 

G Massmedier m. m. 

Filmm.m. 

399 Statens biografbyrå. fiirs/agsans/ag 
403 2 Filmstöd. reservationsanslag 

Arkivet för ljud och bild: 
406 3 Förvaltningskostnader.fiirs/ags11ns/11g 
408 4 lnsamlingsverksamhet m. m .. reservatio11.rnnslag 

Dagspress och tidskrifter 

410 5 Presstödsnämnden.förs/11gsa11s/11g 
411 6 Stöd till dagspressen, förslagrnnslag 
415 7 Lån till dagspressen. reservationsans/ag 
416 8 Stöd till organisations tidskrifter. ji)rs/agsanslag 
417 9 Stöd till kulturtidskrifter. reservatio11sa11slag 
418 10 Stöd till tidningar på andra språk än svenska. 

j()rslagsanslag 
420 11 Stöd till taltidningar, re.\"erl"(ilio11sa11slai: 

423 
427 
429 
430 
432 
432 
433 

Litteratur och bibliotek 

12 Litteraturstöd. reserwaiunsanslag 
13 Bokhandelsstöd, fiirslag.rnnslag 
14 Kreditgarantier till förlag och bokhandel. förslava11s/ag 
15 Lån för investeringar i bokhandel, reserrntio11sa11slag 
16 Bidrag till Svenska språknämnden 
17 Bidrag till folkbibliotek, reserw11im1sa11slag 
18 Bidrag till regional biblioteksverksamhet. jörslagsa11slag 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
436 19 
438 20 
443 

Förvaltnings kostnader. fiirs/ags1111s/ag 
Produktionskostnader, resen•atio11sa11slag 

Radio och television 

536 

29005000 
33 978000 

I 060000 

13 281000 
33 242000 

14 398 000 

13097000 
1443000 

10490000 

5 344000 
35 384000 
7853000 
8410000 
9014000 

28 780000 
18411000 

100000 

3 502 000 

46 780000 

86000000 

9065000 

D92284000 

3 457 000 
34040000 

6485000 
380000 

2 300000 
·f-14000000 

25 000000 
39700000 
9907000 

5 365 000 
I06nooo 

30 310000 
2000000 

I 000 
2 200000 
I 257 000 

17108000 
13377000 

14581000 
16955000 

679045000 
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H Internationellt-kulturellt samarbete 

459 Vis.rn Remen.rnmmafrclRor 
460 I Kulturellt utbyte med utlandet. resnl'atio11s1111slag 5 135 000 
462 2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m .. 

förslag sans/ag 19446000 
463 3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige. 

resen•atio11sa11slag 594000 
2639000 

*46700000 
463 4 Bidrag till svenska institut i utlandet 
464 5 Nordiska ministerrådets kulturbudget, /(jrslagsanslag 
465 6 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m .. 

re serl'ationsanslag 5 840000 

80354000 

I Investeringar m. m. 

469 I Utrustningsnämnden för universitet och högskolor. 
Jörslat.:sanslag 8471000 

470 2 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartcmentets 
verksamhetsområde. reserl'ationsanslag 283 000000 

478 3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna 
m. m .. reser\'ation.rnnslag 295000000 

Bilagor 

484 IO. I 

486 10.2 

493 10.3 

494 10.4 

495 10.5 

496 10.6 
503 10.7 

512 10.8 

517 10.9 

521 10.10 

524 10.11 

Förslag till 
Lag om ändring i skollagen (1962:319) 
Förslag till 

586471000 

Summa kr. 35 873 966 000 

Lag om ändring i studicstödslagen (1973:349) 
Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av förvaltnings
uppgifter inom utbildingsdepartementets verksamhetsområde 
Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1977:485) om tillfälligt överlämnande av för-
valtningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhets
område 
Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1978:478) om avgift för innehav av tclcvisions
mottagare 
Förslag till reviderade timplancr för linjerna E. H, S. N och T 
Sammanfattning av överväganden och förslag i konscrvatorsutredning
ens betänkande (Ds U 1981 :22) Konservatorn i centrum 
Sammanställning över remissyttranden över betänkandet (Os U 
1981 :22) Konservatorn i centrum 
Sammanfattning av statens kulturråds rapport (1982:4) Dramatikerer
sättning 
Sammanställning av remissyttranden över kulturrådets rapport ( 1982:4) 
Dramatikerersättning 
Sammanfattning av betänkandet (Ds U 1982:8) Drottningholms teater
museum 

518 10.12 Sammanställning av remissyttranden över betänkandet (Os U 1982:8) 
Drottningholms teatermuseum 

• Beräknat belopp 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 

















Bilaga 11 till budgetpropositionen 1984 Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 11 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till jordbruksdepartementet hör frågor rörande jordbruk, skogsbruk. 

fiske, trädgårdsnäring och rennäring samt högre utbildning. forskning och 

försök för dessa näringar liksom prisreglering på jordbrukets och fiskets 

områden samt miljövård. livsmedelsberedskap, djurskydd, djurens hälso

och sjukvård. livsmcdelskontroll. utsädeskontroll. idrott. turism. rekrea
tion, jakt och viltvård. 

Jordbruksdepartementets budget präglas av den stora återhållsamhet 

som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Det begrän

sade resursutrymmet har gjort det nödvändigt att med stor noggrannhet 

pröva också de mest angelägna behoven. Det förslag till utgiftsram för 

jordbruksdepartementets verksamhetsområde som läggs fram i budgetpro

positionen omfattar drygt 6 125 milj. kr. Detta innebär en minskning med 

807 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Livsmedclssubventioner

na på kött. fläsk och ost har tagits bort fr. o. m. den I december 1983. Det 

medför minskade statsutgifter med ca 850 milj. kr. för helår. 

Den största utgiftsposten blir också under nästa budgetår subventione

ringen av baslivsmedel som har beräknats till ca 3 miljarder kr. 

Jordbruk och trädgårdsnäring 

Den totala åkerarealen år 1982 var 2 950000 ha. Antalet brukningsen

heter var 116000 och medelarealcn 25 ha åker per företag. Antalet stadig

varande sysselsatta vid jordbruksföretag uppgick under år 1982 till 199 000. 

Jordbrukets produktionsvärde för år 1983 beräknas öka med ca 2 % 

jämfört med år 1982 och uppgå till ca 21700 milj. kr. Av detta belopp 

svarar vegetabiliska produkter för 21 % och animaliska produkter för 79 '/i: .. 

Spannmålsskörden år 1983 beräknas uppgå till totalt ca 5.3 milj. ton 

varav ca 1.9 milj. ton brödsäd. Totalskörden är därmed ca 9 % lägre än år 

1982 och ungefär 4 % lägre än medeltalet för de senaste fem åren. Trots att 

brödsädsarealen var avsevärt större under år 1983 än tidigare. ökade 

skörden av brödsäd endast obetydligt. Fodersiidsskörden minskade med 

19 % jämfört med år 1982. beroende på såväl mindre arealer som lägre 

skörd per hektar. 

I Riksdaf.:l'll 198318./. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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Mjölkproduktionen har fortsatt att öka. År 1983 beräknas den uppgå till 

ca 3 587 milj. kg vilket är knappt 2 % mer än år 1982. Nötköttproduktionen 

beräknas år 1983 vara i stort sett oförändrad medan fläskproduktionen 

väntas minska. 

Konsumtionen av mjölk har stabiliserats medan ostkonsumtionen ökat 

under år 1983. Konsumtionen av nötkött och fläsk har under året varit i 

stort sett oförändrad. 

A vräkningspriserna till jordbrukarna steg under tiden juli 1982 - juli 

1983 med 6,5 %. Ökningen för vegetabilier var 9,5 % medan avräkningspri

serna för animalier ökade med knappt 5 %. Avräknings priset för mjölk 

ökade under samma period med ca 3 %. 

Nuvarande riktlinjer för jordbrukspolitiken fastställdes av riksdagen år 

1977. Utvecklingen av samhällsekonomin under slutet av 1970-talet och 

början av 1980-talet har emellertid medfört att jordbrukspolitiken inte 

längre fungerar på det sätt riksdagen förutsatte när den fattade ~.itt beslut år 

1977. Samtidigt har det blivit alltmer angeläget att sätta in jordbrukspoliti

ken i ett samlat livsmedelspolitiskt sammanhang. Mot denna bakgrund 

beslöt regeringen i december 1982 att låta en särskild kommitte göra en 

samlad översyn av livsmedelspolitiken i syfte att belysa de olika leden i vår 

livsmedclsförsörjning. Enligt sina direktiv skall kommitten. 1983 års livs

medelskommitte, med förtur behandla frågor av grundläggande betydelse 

för de överläggningar om priserna på jordbruksprodukter som avser tiden 

efter den 30 juni 1984, närnu löpande prisregleringsperiod går ut. Kommit

ten skall vidare med förtur lämna förslag till åtgärder som ~;narast kan 

åstadkomma bättre balans mellan produktion och konsumtion av jord

bruksprodukter. Under oktober 1983 har kommitten lämnat betänkandet 

(Ds Jo 1983: IO) Vissa jordbrukspolitiska förturs frågor. 

På grundval av betänkandet har regeringen den I decembe:r 1983 lagt 

fram en proposition om vissa livsmedelspolitiska frågor. I propositionen 

läggs fram förslag om övergripande mål för en samlad livsmedclspolitik. 

Vidare redovisas riktlinjer för överläggningarna om jordbruksprisregle

ringen för tiden efter den 30 juni 1984. Huvudmålet för livsmedelspolitiken 

föreslås vara att trygga vår livsmedelsförsörjning såväl i fred som under 

avspärrning och krig. Konsumenternas intresse av livsmedel av god kvali

tet till rimliga priser föreslås bli ett med jordbrukarnas inkomstmål likställt 

delmål. Lagen (1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av 

djurstallar föreslås bli förlängd med ett år. 

Riksdagens beslut våren 1982 om prisregleringcn påjordbruksprodukter 

för perioden juli 1982 - juni 1984 innebär bl. a. justeringar varje halvår till 

följd av kostnadsutvecklingen för inköpta produktionsmedel m. m. Ett 

särskilt etableringsstöd infördes för att underlätta etablering för lantbruka

re utan stort eget kapital. Den I juli 1982 infördes också en avgift på 

handelsgödsel. 

Vid den justering som ägde rum den I juli 1983 tillerkändes jordbruket 
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och viss livsmedelsindustri ettårsbelopp av 666 milj. kr., varav 599 milj. kr. 

avsåg kompensation för kostnadsutvecklingen inom jordbruket. Den I ja

nuari 1984 tillerkändes jordbruket och viss ·Jivsmeddsindustri ytterligare 

517 milj. kr. per år. 

Med hänsyn till behovet av utgiftsbegränsningar på statsbudgeten har 

regeringen beslutat att ta bort subventionerna på kött. fläsk och ost 

fr. o. m. den I december 1983. Även den del av pristillägget på får- och 

lammkött som bestrids från statsbudgeten har borttagits. Kostnaderna for 

livsmedclssubventionerna kan till följd härav beräknas minska med ca 

850 milj. kr. räknat på helår. 

För budgetåret 1984/85 kan kostnadl!rna för livsmedelssubventionerna 

inkl. låginkomstsatsning m. m. beräknas till närmare 3 000 milj. kr. 

Investeringarna inom jordbruket har under budgetåret 1982/83 minskat 

ytterligare jämfört med föregående budgetår. Ramen för de statliga lånega

rantierna till jordbruket utnyttjades inte helt. Orsaken till den liigre inve

steringstakten är bl. a. det rådande ränteläget liksom pris- och kostnitdsut

vecklingen inom jordbruket i övrigt. Härtill kommer det temporära förbu

det mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur. svin och fjäderfä. För 

nästa budgetår föreslås att kreditgarantiramen för jordbrukets rationalise

ring minskas till 400 milj. kr. En minskning sker också av garantiramarna 

för trädgårdsnäringens rationalisering med I 0 milj. kr. och för rennäringens 

rationalisering med 0.5 milj. kr. Kreditgarantiramen för inköp av avels- och 

ridhästar m. m. tas bort. 

Ramarna för statsbidrag till jordbrukets rationalisering uppgår för bud

getåret 1983/84 till sammanlagt 50 milj. kr. Av samma skäl som redovisats 

för kreditgarantiramen kan bidragsramen minskas. För budgetåret 1984/85 

föreslås en total ram av 40 milj. kr. 

Lantbruksnämndernas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter 

sker med anlitande av jordfonden. Lantbruksstyrelsen disponerar för jord

fondsändamål även en rörlig kredit av 25 milj. kr. intill den 30juni 1985. 

Härutöver disponerar styrelsen för förvärv av mark från domänverket och 

skogsbolag en rörlig kredit av r. n. 150milj. kr. Denna kredit föreslås nu 

minska till 75 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Krediten föreslås också löpa 

på budgetår i stället som r. n. per kalenderår. 

Huvudmannaskapet för hästavelsarbetet föreslås bli överfört på häst

avclsföreningarna. De medel som anvisas för stöd åt hästaveln bör därmed 

anvandas i syfte att underlätta ett sådant övertagande. 

I augusti I 983 överlämnade en av chefen för jordbruksdepartementet 

utsedd utredare sin promemoria rörande skördeskadeskyddets framtida 

utformning. Frågan bereds f. n. 

Jordbruks-. skogsbruks- och fiskeadministrativa samordningskommitten 

avgav i september 1983 ett delbetänkande (Ds Jo 1983: 14) Den statliga 

rådgivningen till jordbruket. Betänkandet har nyligen remissbehandlats 

och bereds f. n. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga Il Jordbruksdepartementet 4 

Skogsbruk 

Bruttoavverkningen under innevarande säsong beräknas bli drygt 68 

milj. m\k. Det är en markant ökning i förhiillande till avverkningarna för 

ett par år sedan. Lagren av virkesråvara har dessutom ökat till normal 

nivå. För innevaramlc säsong är därmed skogsindustrins virkesförsörjning 

säkrad. Såvitt nu. kan bedömas bör försör:iningen även för nii.sta siisong 

kunna klaras om det inte blir en påtagligt minskad aktivitet i skogsbruket. 

En aktivitet i skogsbruket av här redovisad omfattning innebilr att några 

ytterligare statliga åtgärder av mera genomgripande slag för ökade avverk

ningar inte nu behövs. Ett problem som emellertid måste angripas är den 

bristfälliga fostighetsstrukturen inom jordbruket och skogsbruket. Struk

turutredningen för jord- och skogsbruket har nyligen i betänkandet 1SOU 

1983: 71 J Bättre struktur i jord- och skogsbruk. tagit upp denna fråga. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Fi\r nästa budgetår föreslås att anslaget till översiktliga skogsinvente

ringar räknas upp med 9 milj. kr. och att 3 milj. kr. avs~ltts för bidrag till 

anläggning och skötsel av ädellövskogar. Bidraget till åtgärder i lågprodu

cerande skogar riiknas ned med 23 milj. kr. För investeringar i skogsplant

skolor m. m. föreslås 55 milj. kr. vilket ilr en ökning med 10 milj. kr. 

fiske 

Ar 1982 fångades inom yrkesfisket 243 000 ton fisk el kr ungefär lika 

mycket som året före. F:ingstvärdet ökade med rn IO~;i till 560milj. kr. 

Sill/strömming dominerar fortfarande fiingsten. Torskfångstens andel av 

värdet har emellertid ökat. Östersjön är numera värt mest betydande 

fångstområde. Antalet yrkesfiskare som bedriver licensierat fiske är ca· 

4600. 

Starkt styrande faktorer för fiskeh utveckling har under senare år varit 

dels priserna på sill och torsk på den internationella marknad.en, dels de 

snabbt ökande driftskostnaderna i fisket. Utvecklingen har varit silrskilt 

ogynnsam för det specialiserade utsjöfisket efter sill med stora fartyg. 

Sillpriserna har under de senaste {1ren varit biga och sillfiskd ;iar haft ett 

kontinuerligt behov av prisstöd via prisreglcringssystemet. Samtidigt har 

de ökande drivmedelskostnaclerna varit särskilt bt::tungande för detta slag 

av fiske. 

För torsk iir en framtida ökning av föngsterna möjlig. Däremot iir det 

sviirt att bedöma utvecklingen för andra fiskslag som iir efterfdgade pä 

den svenska marknaden t. ex. rödspotta. kolja och kummel. Detsamma 

giiller i hög grad laxfisket i Östersjön. 

Fiskefiottan har under de senaste {iren genomgi'ltl en rationalisering. 

delvis med hjälp av statligt stöd. Kusttonnaget ~w mindre biitar har i stor 

utstriickning förnyats och utsjötonnaget har forbiittrats genom (imhygg-
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nader och nyutrustning. Förnyelsen av fiskeflottan motverkas emellertid 

av svårigheterna att lösgöra kapital genom försäljning av äldre fartyg. 

Möjligheterna att ge bidrag, s. k. skrotningspremier, för skrotning av äldre 

fartyg spelar en viktig roll i detta sammanhang. Sedan skrotningspremierna 

infördes år 1980 har viss förnyelse och anpassning av fiskeflottan skett. 

Övergången från sillfiske till torskfiske har främjats av statliga bidrag. 

Bidrag har framför allt lämnats till installationer av torskrensningsmaski

ner. 

Statliga lån och lånegarantier har möjliggjort tillkomsten av stora anlägg

ningar för framställning av torskfileer i Visby och Karlskrona. I Simris

hamn har en industri byggts ut kraftigt. 

I propositionen ( 1983/84: 10) om svensk havsresursverksamhet har rege

ringen redovisat sin syn på den verksamhet som baseras på odling av fisk, 

skaldjur och alger. Bl. a. aviseras ökade insatser för forsknings- och ut

vecklingsarbete på detta område. 

Budgetförslaget för år 1984/85 innebär bl. a. att medel avsätts för modern 

utrustning till fiskeriundersökningsfartyget Argos. Vidare föreslås viss 

ökning av anslaget till fiskevårdsbidrag. För budgetåret 1984/85 föreslås 

också att I milj. kr. av statsmedel tillskjuts för att avlöna den personal som 

sysslar med fiskeutredningar i vattenmål. För premier till skrotning av 

fiskefartyg föreslås 1,6 milj. kr. vilket är en ökning med 0,6 milj. kr. 

Service och kontroll 

Den nuvarande lagstiftningen och organisationen inom livsmedclskon

trollens område har tillämpats i drygt tio år. Det finns flera skäl att efter en 

sådan relativt lång tidsperiod utvärdera de erfarenheter som gjorts. En 

kommitte med uppgift att se över livsmedelskontrollcn har därför tillkal

lats. I enlighet med riksdagens beslut kommer därvid även bl. a. länsveteri

närernas ställning och arbetsuppgifter att utredas. 

Expertkommittcn med uppgift att utreda vissa frågor rörande bestrål

ning av livsmedel har lämnat sin rapport (SOU 1983: 26) Bestrålning av 

livsmedel? Rapporten har remissbehandlats. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium föreslås upphöra som sjiilvstiin

dig myndighet den I juli 1984 och Jantbruksstyrclsen får ansvar för den 

lantbrukskemiska laboratorie verksamheten. 

Riksdagen antog våren 1983 en ny Jag om bekämpande av salmonella hos 

djur. Lagen träder i kraft den I januari 1984. Den viktigaste nyheten är att 

alla som yrkesmässigt driver verksamhet för uppfödning av fjäderfä till 

slakt blir skyldiga att låta kontrollera djuren med avseende på salmonella. 

Riksdagen har vidare i december 1983 beslutat att statens utgifter för 

salmonellabekämpningen skall reduceras genom att ersiittningen till djur

ägarna och bidraget till veterinärmedicinska Jaboratorit:r skärs nt:r. 

Sedan den I januari 1983 finansieras djurens hälso- och sjukvård delvis 
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med djursjukvårdsavgifter. Riksdagen uttalade våren 1983 att finansiering

en av djurens hälso- och sjukvård i ökad utsträckning bör bli en angelägen

het för djurägarna. En minskning av bidragen till djurens hälso·· och sjuk

vård föreslås därför med 4 milj. kr. till 40,5 milj. kr. För att få b:.ilans krävs 

härvid att uttaget av djursjukvårdsavgifter uppgår till 30 milj. kr. 

Forskning och utbildning 

En forskningspolitisk proposition skall föreläggas riksdagen under våren 

1984. I det sammanhanget kommer huvuddelen av jordbruksd(:partemen

tets forskningsanslag och anslagen till Sveriges lantbruksuniversitet att tas 

upp. 

Ett nytt avtal har träffats mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruks

teknisk forskning om en fortsatt gemensam finansiering av forsknings- och 

utvecklingsarbetc på det jordbrukstekniska området. Enligt avtalet, som 

avser tiden den I juli 1984-den 30juni 1987. åtar sig staten att medverka i 

finansieringen av verksamheten genom att tillskjuta 7 ,5 milj. kr., varav 

2,5 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1984/85-1986/87. Stiftelsen 

åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst motsvarande belopp, varav 

sammanlagt minst 4,8 milj. kr. i form av direkt bidrag. 

Miljöl'ård 

Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö är målet för miljöpoli

tiken. Miljöförstörelse måste hejdas och förstörd miljö så långt möjligt 

återställas. En rättvisare fördelning av naturresurserna kräver en planmäs

sig. långsiktig hushållning med begränsade tillgångar. Hänsyn och om

tanke om miljön måste vara vägledande för den långsiktiga planeringen. 

Den stora användningen av kemikalier är ett allvarligt hot mot miljön. 

Kemikalieanvändningen framstår i dag som ett av de allvarliga~.te långsik

tiga hälso- och miljöproblemen. En särskild kemikommission arbetar f. n. 

med att ta fram förslag för att effektivisera och samordna samhällets 

kontroll av användningen av kemiska ämnen och produkter. En ytterligare 

påbyggnad av produktregistret har påbörjats under år 1983. 

Utredningen om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbru

ket m. m. har avlämnat sina betänkanden (SOU 1983: 10) Användning av 

växtnäring och (SOU 1983: 11 I Bekämpning av växtskadegörare och ogräs. 

Utredningens förslag bereds f. n. i jordbruksdepartementet. 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligast·~ miljöpro

blem. Det krävs ett omfattande internationellt samarbete för att nedbringa 

de försurande utsläppen. Konventionen om långväga, gränsöverskridande 

luftföroreningar trädde i kraft under våren 1983. Inom konventionens ram 

har utarbetats ett nordiskt förslag för att uppnå en väsentlig minskning av 

de totala svavelutsläppen från varje land. Förslaget innebär att de för-
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dragsslutande parterna skall minska sina totala svavelutsläpp med 30% 

under tioårsperioden 1983-1993. Kanada. Förbundsrepubliken Tyskland. 

Schweiz och Österrike har stött det nordiska förslaget. Det nordiska sam

arbetet fortsätter med syfte att ytterligare öka uppslutningen kring försla

get. Ökade insatser förbereds också när det gäller frågan om reduktion av 

kväveoxidutsläppen. 

När det gäller begränsningen av svavelutsläppen inom Sverige förbereds 

en redovisning till riksdagen av riktlinjer avseende utsläpp från nya kolel

dade förbränningsanläggningar. Vidare fortsätter insatserna för kalkning 

av sjöar och vattendrag och försöksverksamheten med kalkning av mark 

och grundvatten. Anslaget till åtgärder mot försurningen föreslås öka med 

20milj. kr. till 85 milj. kr. 

Mark för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller 

vetenskapliga ändamål har hittills avsatts i första hand som naturreservat, 

medan bildandet av nationalparker bl. a. med hänsyn till de särskilda krav 

som gäller för dessa, skett i mindre omfattning. Under år 1983 har den nya 

nationalparken Tiveden, landets 18:e nationalpark, invigts. Förslag om en 

ny nationalpark vid Stenshuvud i Skåne läggs fram. 

Skogsmarken i Sverige domineras av tall, gran och björk. S. k. ädla 

lövträd som alm, ask. ek, lind och lönn finns endast på en halv procent av 

skogsmarksarealen. Regeringen har nyligen fattat beslut om att i proposi

tion föreslå riksdagen att anta dels förslag om en särskild lag till skydd för 

våra ädellövskogar, dels förslag till lagregler om hänsynstagande inom 

jordbruket till naturvårdens intressen. 
I Sverige har ett omfattande utredningsarbete bedrivits på bilavgasområ

det. Bilavgaskommitten, som tillsattes år 1977, överlämnade sina förslag 

till regeringen under år 1983. Kommittens bedömning var att bilavgasut

släppen medför så stora risker för hälsa och miljö att ytterligare åtgärder 

bör vidtas. Sedan bilavgasko!Tlmitten lagt fram sina förslag har Storbritan

nien. Förbundsrepubliken Tyskland och Holland inom EG lagt fram för

slag om införande av blyfri bensin och fått stöd för detta från flera andra 

länder. Förbundsrepublikens regering har vidare tillkännagett sin avsikt att 

införa skärpta avgasbestämmelser att gälla fr. o. m. den I januari 1986. 

Dessa förslag och beslut pejrnr mot att bilavgasproblemen på sikt bör. 

kunna få en tillfreds.ställande lösning. 

Inom strålskyddsområdet har en översyn av strålskyddslagen påbörjats. 

En fortsatt utbyggnad pågår av beredskapen mot kärnkraftsolyckor. Ra

donutredningen har lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 1983: 6) Radon i 

bostäder. Utredningens förslag har remissbehandlats. 

Naturresurs- och miljökommittcn har lagt fram sitt slutbetänkande 

(SOU 1983: 56) Naturresursers nyttjande och hävd. Kommittens förslag 

remissbehandlas under våren 1984. 

Miljöskyddsutredningen har lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 

1983: 20) Bättre miljöskydd Il. Utredningens förslag har remissbehandlats. 
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Riksdagen har under år 1983 beslutat om införande dels av en avgift för 

prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. dels också av en täktavgift. 

Avgiftsbestämmelserna skall träda i kraft den I juli 1984. Vidare har prin

cipbeslut fattats om miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsme

del. Ökade resurser föreslås för tillsynen på miljöskyddsområdet. 

Idrott, turism och rekreation 

Stödet till idrottsrörelsen räknas upp kraftigt. Medel anslås för särskilda 

insatser för att aktivera fler kvinnor, invandrare och handikappade inom 

idrottsrörelsen. Betydelsen av ledareutbildning understryks. M·~del anslås 

för att täcka kostnaderna för deltagande i sommarolympiaden i Los An

geles. Ett särskilt anslag lämnas till deltagande i hamlikapp-OS. Upprust

ningen av Vålådalen samt kompletteringar av anläggningarna vid Bosön 

föreslås bli genomförda under budgetåret. Anslaget till föreningsanlägg

ningar höjs. Totalt sett höjs anslaget till drygt 188 milj. kr. 

Utredningen om den statliga rekreations- och turistpolitikcn har den 

13 september 1983 avgivit betänkandet (SOU 1983: 45) Turism och frilufts

liv 2. Rekreationsberedningen har den I september 1983 avgivit betänkan

det (SOU 1983:43) Områden för turism och rekreation. Under våren 1984 

kommer en särskild proposition om verksamhetsinriktning och organisa

tionsfrågor på turism- och rekreationsområdet att läggas fram. 

Jakt- och viltvård 

Jakt- och viltvårdsberedningens huvudbetänkande !SOU 1983: :!I) Vilt och 

jakt avlämnades i maj 1983. Betänkandet som bl. a. behandlar kronviltets 

framtid i Sverige, älgjakten. principerna för jakt- och viltv:'ird. en ny 

jaktlagstiftning, forskning. utbildning. information samt jaktens och vilt

vårdens administration. remissbehandlas f. n. 

Internationellt samarbete 

Världslivsmedelsrådets nionde session hölls i juni 1983 i New York. Vid 

sessionen diskuterades och antogs förslag beträffande bl. a. världens livs

medelsförsörjning. Rådets tionde session kommer att äga rum i Addis 

Abeba i juni 1984. Inför denna session förbereder rådets sekretariat en 

studie över hur rekommendationerna från Världslivsmedelskonferensen 

1974 och handlingsprogram och riktlinjer antagna vid Rådets olika ses

sioner har genomförts på internationell och nationell nivå. 

Verksamheten i FN: s livsmedelsorganisation. F AO. präglades under 

året av förberedelser inför FAO:s 22:a konferens vilken hölls i Rom i 

november 1983. De frågor som under konferensen intog en framskjuten 

plats gällde frågan om en förbättrad säkerhet för världens livsmedelsför

sörjning samt frågan om tillvaratagandet av växtgenetiska resurser omfat-
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tande bl. a. ett internationellt åtagande i frågan. Från svensk sida under

ströks angelägenheten av att skogsfrågorna ägnas större uppmärksamhet 

inom FAO. Under året intensifierades även förberedelsearbetet inför 1984 
års världsfiskekonferens. Under den verksamhetsperiod som F AO: s ar

betsprogram omfattar (1984-1985> kommer stor vikt att läggas vid åtgär

der för att främja det afrikanska jordbruket. 

Den inom ramen för det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) år 

1982 tillsatta jordbrukskommitten har under år 1983 bö1jat ett omfattande 

arbete med att analysera medlemsländernas skyddsåtgärder rörande han

deln med jordbruksprodukter. 

Förhandlingar om ett nytt internationellt sockeravtal i UNCT AD: s regi 

har ägt rum i maj och september 1983 utan att enighet kunnat uppnås. Om 

de största soekerexportörerna EG. Australien. Brasilien och Kuba kan 

enas om avtalets principiella utformning, kommer en tredje förhandlings

omgång att inledas under våren 1984. Det nuvarande avtalet har förlängts 

t. o. m. den 31 december 1984. 
[nom Internationella veterådet har de senaste årens diskussioner om ett 

nytt internationellt vetehandclsavtal strandat på grund av motstånd från 

främst de största exportländerna USA och Kanada. Det nuvarande avtalet 

gäller till utgången av juni 1986. 

Det nordiska samarbetet har bl. a. bedrivits i kontaktorganen för jord

bruk och fiske samt i ämbetsmannakommittcerna för miljövård resp. jord

och skogsbruk. I den senare kommitten har en omfattande utredning 

igångsatts rörande möjligheterna för en utökning av samarbetet på berörda 

områden. Dessutom har bilaterala svensk-norska resp. svensk-finska pro

blem dryftats i de översynskommitteer som upprättats i enlighet med 

gällande jordbruksavtal. Inom Nordiska Ministerrådets turismkommitte 

har ett arbete påbörjats för revidering av 1978 års nordiska turistprogram. 

Inom ramen för Europarådets idrottssamarbete hölls informella idrotts

ministermöten i Paris i januari och Rotterdam i november 1983. Under året 

har Sverige invalts i UNESCO:s idrottskommitte. 

EG:s beslut från år 1981 att ersätta tidigare tullfrihet avseende importen 

av sill med tullfria globalkvoter medförde under den första kvoteringspe

rioden fram till februari 1983 inte någon tullbeläggning av svensk sillex

port. Exporten drabbades likväl åonomiskt till följd av prissänkningar. 

som föranletts av osäkerhet huruvida tull skulle komma att utgå. Utsik

terna för den fortsatta svenska sillexporten till EG inger oro. Prognoserna 

för de andra och tredje kvoteringsperioderna pekar entydigt på att tullbe

läggning av väsentliga kvantiteter kommer att ske. De överläggningar som 

ägt rum med EG i syfte finna en lösning har hittills varit resultatlösa. 

Vid sammanträde i Warszawa med fiskerikommissionen för Östersjön 

har beslut fattats om kvotering av fisket av sill och skarpsill under år 1984. 
För Sverige innebär beslutet bl. a. att det svenska fiskets fångstmöjligheter 

i Östersjön för år 1984 är oförändrade vad gäller sill men har ökats beträf-
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fande skarpsill. För torsk och lax har enighet om en kvotering inte nåtts. 

För att skydda Östersjöns laxbestånd har dock fiskerikommissionen även i 

år beslutat förlänga den normalt rådande fredningstiden. Den tidigare 

överenskommelsen att låta EG inträda som medlem av fiskerikommis

sionen för Östersjön i stället för Danmark och Förbundsrepubliken Tysk

land har inte trätt i kraft då kommissionens östeuropeiska medlemsländer 

ännu inte ratificerat konventionsändringen. 

Sverige kommer under år 1984 att ratificera konventionen om skydd av 

Nordatlantens laxbestånd. Konventionen trädde i kraft under hösten 1983. 

I samband med under hösten 1983 genomförda gränsförhandlingar med 

Danmark har en principöverenskommelse träffats om visst g{:mensamt 

fiske i ett område nordost om Bornholm samt om en i praktiken förlängd 

giltighetstid för 1932 års konvention rörande fisket i Kattegatt m. m. 

FN:s miljöstyrelse <UNEPJ höll i maj 1983 i Nairobi sin tolfte session. 

Vid sessionen antogs ett program för FN-systemets insatser på miljöområ

det för perioden 1982-1985. Styrelsen fattade vidare beslut om att rekom

mendera FN: s generalförsamling att inkalla en särskild kommi~.sion med 

uppgift att utarbeta en rappport med förslag till långsiktiga miljöstrategier i 

syfte att uppnå en varaktig soCial och ekonomisk utveckling. G·~neralför

samlingen fattade beslut i enlighet med miljöstyrelsens rekomm1:ndation i 

november 1983. 

ECE- konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar 

trädde i kraft i mars 1983 då 24 stater ratificerat densamma. Ett första möte 

med det verkställande organet (EB) för konventionen hölls den 7-11 juni i 

Geneve. 

Förbundsrepubliken Tyskland har inbjudit till en ministerkonferens hös

ten 1984 om skyddet av Nordsjöns marina miljö. För att högtidlnghålla att 

tio år förflutit sedan konventionen om skydd för Östersjöområdets marina 

miljö undertecknades. kommer 1984 års kommissionsmöte att äga rum på 

ministernivå. Vidare kommer under våren 1984 Europarådet att anordna 

ett miljöministermöte. Sverige deltar aktivt i förberedelsearbetet inför 

angivna möten. 

Sammanställning m. m. 

Anslagsförändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksam

hetsområde i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1983/84 fram

går av följande sammanställning uttryckt i milj. kr. 
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Anvisat Förslag 
1983i84 1984/85 

A. Jordbruksd.:partement!!l 
m.m. 31.3 31.7 

B. Jordbrukets rationali-
sering m. m. 362.0 349,5 

c. Jordbruksprisreglering 4 321.5 3 551.2 
D. Skogsbruk 558.3 588.2 
E. Fiske 126.1 102.1 
F. Service och kontroll 204,7 170.5 
G. Utbildning och forskning 654,l 644,2 
H. Miljövård 404.4 395,2 
I. Idrott. rekreation och 

turism 237.6 253,6 
J. Diverse 32, I 39.1 

Totalt för jordbruks-
dcrartementct 6932,3 6125,3 

Il 

Föriind
ring 

+ 0.3 

- 12.5 
- 770.4 
+ 29.9 
- 23.9 
- 34.2 
- 9.9 
- 9.2 

+ 16,0 
+ 7.0 

-807,0 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Lundkvist 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträdc 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt a\·ser jordbruksde

partementets verksamhetsområde 

Nionde hm·wltiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEME~TET M. M. 

A I. Jordbruksdepartementet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskost nader 
!därav lönekostnaden 

18616163 

18155000 

18739000 

198V84 

105 

18155000 
110 755 oooi 
18155 000 

Beräknad ändring 1984;85 

Före
draganden 

+584000 
I+ 554 000! 

+58-1000 

För niisla budgetår hör medel för jordbruksdcpartemenlels verksamhet 

beräknas med utgängspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 18 739 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att
1 
till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 18739000kr. 
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A 2. Lantbruksråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3652559 

3159000 

3922000 

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmedla kunskaper om 

jordbruket, skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängande näring

ar ävensom miljövården i de länder eller internationella organisationer som 

ingår i deras verksamhetsområden. F. n: är lantbruksråden placerade i 

Bryssel. Moskva. Nairobi. Rom och Washington. 

Personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar ocb expenser 

inom verksarnbetsområdet 
Ersättningar för resor till och 

från Sverige vid tjiinsteupp-
drag och semester 

Ersättning för kostnader för 
förhyrning av bostäder 

1983/84 

8 

I 722 000 
471 000 

5000 

193000 

:mooo 

535 000 

3159000 

Beräknad ändring 1984/85 

Före
draganden 

+380000 
+176000 

+ 39000 

+ 48000 

+ 120000 

+763000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lanthruksrtld för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 3 922 000 kr. 
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A 3. Kommitteer m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

16471413 

9500000 

8500000 

Reservation 

Utöver utgifterna för departementets kommitteer bestrids från anslaget 

kostnadernfi för miljövårdsberedningen samt beredningen för livsmedels

och näringsfrågor. 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsv·erksamhe

ten bör anslaget föras upp med 8,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 8 500 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1982/83 utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

438984 
500000 
500000 

Reservation 384659 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Eara utgifter för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations
anslag av 500 000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M. 

B I. Lantbruksstyrelsen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

42651830 

42348000 

43962000 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 

lantbruket och lantbrukets rationalisering. trädgårdsnäringen och träd

gårdsnäringens rationalisering, rennäringen och rennäringens rationalise

ring. stöd till företag i glesbygd, kontroll och inspektion på växtskyddsom

rådet, den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren. djurskyddet 

samt veterinärväsendet. i den mån sådana ärenden inte ankommer på. 

annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämndcrna 

och deras ortsombud samt distriktsvcterinärorganisationen. Styrelsen är 

också tillsynsmyndighet över avbytarverksamheten inom jordbruket, sta

tens utsädeskontroll och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att 

utföra statsplombering av utsäde samt de lokala lantbrukskemiska kon

trollanstalter vars stadgar styrelsen fastställt. Styrelsen skall vidare följa 

verksamheten vid de hushållningssällskap för vilka styrelsen fastställt 

stadgar. 

Lantbruksstyrelscn leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrelsen är en 

generaldirektör. Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar. nämligen 

administrativa avdelningen, företagsavdclningen. växtodlingsavdelningen 

samt veterinär- och husdjursavdelningen. Dessutom finns en planerings

och rådgivningsenhet, en enhet för internationella ärenden och en informa

tionsenhet. 
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Personal 

Anslag 

Utg(fter 

Förvaltningskostnadcr 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Kostnader för reglering 

av skadestilnd 
Engangsanvisning 

lnkomsta 
Medel från oljeersättnings

fonden 
Försålda formulär. blanketter 

och kungörelser 

:"Jc:ttoutgift 

1983/84 

241 

38624000 
(30964000) 

3715000 

30000 
280000 

42649000 

300000 

I 000 

42348000 

Beräknad ändring 1984/85 

Lantbruks
styrelsen 

-4 

+I 719000 
(+ 6680001 
+ 317000 

280000 

+1756000 

+ 100000 

+1656000 

Före
draganden 

-4 

+1737000 
< + 10240001 
+ 57000 

280000 

+1514000 

- 100000 

+1614000 

1 För budgetilret 1984/85 från tolfte huvudtitelns anslag Stöd för olj1:ersätlande 
i1tgärder. m. m. 

Avgifter för växtskyddsinspcktion m. m .. som redovisas på statshudge

tens inkomstsida under ruhriken 2500 Offentligrättsliga avgifter. beräknas 

till 8.2 milj. kr. för niista hudgctår (1983/84 7.4 milj. kr.). 

Lan tbruksstyre/se 11 

Nu kända förhållanden och utveckJingstendenser tyder p<'t att [1tgiirds

och resursbehovet för att lantbruks verket skall kunna fullfölja sina huvud

uppgiflcr enligt statsmakternas riktlinjer snarare kommer att fortsätta att 

öka än att minska under de närmaste åren. Det gäller inte minst uppgiften 

att i ekonomiskt kärva tider medverka till fortsatt uppbyggnad. utveckling 

och vidmakthållande av rationella företag inom jordbruk. trädgårdsnäring 

och rennäring. För att verket skall kunna lösa sina uppgifter samtidigt som 

en årlig tvåprocentig resursnedskärning fortstitter krävs hårda prioritering

ar. fortsatta insatser för intern personalutveckling, administrativ rationali

sering och verksamhets planering. Lantbruksstyrelsen framhåller att priori

teringen av vissa angelägna omr(1den leder till betydande ambitionsnivå

sänkningar inom andra områden. 

Vid nuvarande marknadslägc för vissa jordbruks produkter iir möjlighe

terna begränsade för lantbrukarna att som tidigare genom storleks- och 

produktionsökning förbiittra sitt ekonomiska resultat. Lantbruksnämn

dcrna kommer dä1for de närmaste <'tren att inrikta sin verksamhet på olika 

åtgärder som höjer effektiviteten och forhiittrar ekonomin vid företagen 

men som totalt sett inte verkar produktionshöjande. 
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Även under de närmaste åren kommer det att finnas ett behov av att 

stödja de företagare som genomfört större nyinvesteringar eller etablerat 

sig under 1970-talets senare del. Ett viktigt led i lantbruksnämndernas 

insatser för att överlag åstadkomma lönsamhetsförbättringar inom lant

bruksföretagen är att genom rådgivning och utbildning öka företagarnas 

ekonomiska medvetenhet. 

1 vissa delar av landet är förhållandena vad gäller fastighets- och ägar

struktur sådana att rationellt skogsbruk försvåras. Härigenom begränsas 

möjligheterna för brukarna på kombinerade jord- och skogsbruksföretag 

att uppnå godtagbar inkomst genom ökad verksamhet i egen skog. Lant

bruksnämnderna kommer efter hand att ge ökat utrymme för insatser vad 

gäller den ordinarie skogliga strukturrationaliseringen. 

l 1980/81 års energipolitiska beslut erhöll lantbruksverket 9milj. kr. för 

energirådgivning till jordbruks- och triidgårdsnäringarna under perioden 

den 1 juli 1981 - den 30 juni 1984. Denna rådgivningsverksamhet har visat 

sig fylla en stor uppgift. Lantbruksstyrelsen anser därför att en utbyggnad 

bör ske så att samtliga lantbruksnämnder får en hel tidstjänst för energiråd

givning. Anslagsbehovet för budgetåret 1984/85 är 5 milj. kr. varav 

0,4 milj. kr. bör anvisas till anslaget Lantbruksstyrelsen och 4,6 milj. kr. 

tillförs anslaget Lantbruksnämnderna. 

Lantbruksstyrelscn har beräknat medclsbehovet i en nivå som utgör 

pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1983/84 minskat med 2 %. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 992 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en sänkning av ambitionsnivån. Besparingen 

uppgår till 901 OOOkr. och motsvarar fyra tjänster. (+2091 OOOkr.J 

3. Indexuppräkning av hittillsvarande medel till energirådgivning 

( + 100000 kr.). 

Föredragandens ö1•erviiga11de11 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksstyrclsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat I 00 000 kr. 

för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Jag har vidare räknat 

medel ( + 140000 kr.) för uppgifter i samband med att styrelsen får ansvaret 

för den lantbrukskemiska verksamheten. Jag återkommer till denna fråga 

under punkten F 9. 

I regeringens proposition 1983/84:62 om fortsatt stöd för åtgärder för att 

ersätta olja. m. m. samt för investeringar inom energiområdet föreslås att 

sådant stöd fr. o. m. den 1 januari 1984 tas upp på statsbudgeten. Medlen 

anvisas över tolfte huvudtitelns anslag Stöd för oljeersättande åtgärder, 

m. m. När det gäller energirådgivningen till jordbruks- och trädgårdsnii

ringarna föreslår jag i samråd med statsrådet Dahl att för budgetåret 

1984/85 totalt 2.5 milj. kr. anvisas. Jag beräknar därvid 200000 kr. under 

förevarande anslag. 

2 Riksdaf!en 198318..f. I sam/. Nr 100. Bila!!a 11 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 43962000 kr. 

B 2. Lantbruksnämnderna 

Jordbruks-. skogs- och fiskeadministrativa utredningen har i september 

1983 lagt fram delbetänkandet !Ds Jo 1983: 14l Den statliga rådgivningen 

till jordbruket. Ärendet bereds f. n. i jordbruksdepartementet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Lanthruksnämn

derna för budgetåret 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 

222 390 000 kr. 

B 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

80973 636 

65000000 

50000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisaing enligt 

förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 

(ändrad senast 1983: 209). Därutöver används anslaget för vissa speciella 

ändamål. 

Bidrag till jordbrukets rationalisering 

Budgetår 

1982/83 
1983/84 
1984/85 (förslag) 

Lant h ru kss ty re Isen 

Ram 

56000000 
50000000 
40000000 

Beviljade bidrag m. m. 

53010000 

Anslaget bör föras upp med 65 milj. kr. och därav bör få tas i anspråk 

medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetår. Styrelsen förutsätter därvid att lantbruksnämnden i Norrbottens 

läo i enlighet med prop. 1982/83: 120 bil. 3 får bevilja bidrag till uppbyggnad 

av pälsdjursföretag i N orrbottcns län med sammanlagt högst 2 milj. kr. 

Vid beräkningen av medclsbehovet under anslaget har beaktats bl. a. de 

överskott som tillförs anslaget i samband med försäljningen av jordfonds

fastigheter och att beviljade. ej utbetalda bidragsbelopp per den 30 juni 
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1983 uppgår till 72,2 milj. kr. Vidare har beaktats det medelsbchov som 

erfordras för att under budgetåret 1984/85 bestrida statsbidrag till åtgärda 

mot översvämningar i Emån. Under budgetåret 1984/85 beräknas anslaget 

därutöver bli belastat med ca 20 milj. kr. i räntekostnader för den rörliga 

kredit om 150 milj. kr. som ställts till styrelsens förfogande för år 1984 hos 

riksgäldskontoret för inköp av skogsfastigheter. 

Bidragsramen för yttre rationalisering har under de senaste åren belas

tats med särskilt stora kostnader för omfattande skiftesprojekt i Koppar

bergs län. Dessa kommer även fortsättningsvis att kräva betydande me

dc\sinsatser. Fr. o. m. budgetåret 1981/82 har ramen för bidrag till yttre 

rationalisering sänkts från 12 till 9 milj. kr. Ramen har därefter blivit fullt 

utnyttjad. För bidrag till yttre rationalisering behövs 9milj. kr. för budget

året 1984/85. 

Bidragsramen för inre rationalisering. som under budgetäret 1981/82 

. uppgick till 55 milj. kr., har därefter sänkts till 47 milj. kr. för budgetåret 

1982/83. Ramen har likväl täckt behoven beroende på den kraftiga nedgång 

i investeringsverksamheten som skett på grund av högt ränteliige och 

försämrad lönsamhet. För budgetåret 1983/84 har ramen fastställts till 

41 milj. kr. vilket belopp beräknas motsvara behovet. Bidragsramen före

slås vara oförändrad. 

Lantbruksstyrclsen föreslår således att ramen för statsbidrag till jord

brukets rationalisering under budgetåret 1984/85 fastställs till oförändrat 

50milj. kr .. varav 9milj. kr. för bidrag till yttre och 41 milj. kr. för bidrag till 

inre rationalisering. Enligt gällande ordning kan regeringen jämka mellan 

ändamålen. I de få fall jämkningar skett har jämkningsbeloppct varit be

gränsat. Lantbruksstyrelsen anser därför att möjligheten till jiimkning i 

fortsättningen bör ankomma på styrelsen. 

Föredragand<•ns överväganden 

Det statliga finansiella stödet till jordbruket ges huvudsakligen i form av 

lånegarantier. Vid sidan härav lämnas från detta anslag bidrag till yttre och 

inre rationalisering. 

Som framgår av lantbruksstyrelsens redovisning har rationaliserings

vcrksamheten minskat i omfattning. Riksdagen har vidare beslutat om lag 

om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar. Regeringen har i 

prop. 1983/84: 76 om vissa livsmedelspolitiska frågor föreslagit riksdagen 

att förlänga förbudet fram till den I juli 1985. Därigenom torde behovet av 

medel för rationaliseringsstöd minska ytterligare. Jag bedömer mot bak

grund av det sagda att bidragsramcn kan minskas till 40milj. kr. Detta 

belopp bör möjliggöra de från regional- och jordbrukspolitisk synpunkt 

motiverade investeringarna i norra Sverige. 

För budgetåret 1984185 bör ramen för statsbidrag kunna minskas till 

40 milj. kr.. varav 9 milj. kr. till yttre och 31 milj. kr. till inre rationalisering. 

Liksom f. n. bör det ankomma på regeringen att besluta om jämkning 

mellan dessa ändamål. 
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Med hänsyn till den ramminskning som jag har föreslagit och de ytterli· 

gare åtgärder som jag kommer att föreslå under punkten B 4 beräknar jag 

utgifterna från anslaget till 50 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1984/85 statsbidrag beviljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 40 000 000 kr.. 

2. till Bidrag till jordbrukets rationaliseri11g, m. m. för budgetåret 

1984185 anvisa ett förslagsanslag av 50000000 kr. 

B 4. Markförvärv för jordbrukets rationalisering 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Reservation 

Jordfonden uppgår. sedan den för budgetåret 1983/84 tillförts 1 OOOkr .. 

till 367 186000 kr. Lantbruksstyrclsen disponerar dessutom en riirlig kredit 

i riksgäldskontoret intill 25 milj. kr. t. o. m. den 30juni 1985. 

Jordfonden används för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för 

fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på lant

brukets område. 

I enlighet med vad som anförts i prop. 1978/79: 101 har till styrelsens 

förfogande dessutom ställts en rörlig krdit för vissa skogsmarksförvärv 

vilken särredovisas under jordfonden. Fr. o. m. den I januari 1984 omfattar 

krediten 150 milj. kr. och skall enligt riksdagens beslut successivt avveck

las. Pä medel som tas i anspråk utgår ränta efter räntefot som fa:>tställts av 

riksgäldskontoret. 

Vinster och förluster i jordfondsverksamheten liksom räntor på utnytt

jade rörliga krediter redovisas under anslaget Bidrag till jordbrukets ratio

nalisering, m. m. 

Lanthruksstyrelsen 

Fastighetsinköpen har under kalendertiret 1982 legat på en oförändrat 

hög nivå. Det allmänna ekonomiska .läget i samhället torde medföra att 

verksamheten även kommande år kommer att ligga på en hög nivå. Inkö

pen med hjälp av den särskilda rörliga krediten har upphört. 

Omsättningen på fastighetsmarknaden har under de senaste åren ökat. 

Antalet ansökningar enligt jordförvärvslagen har mellan budgetåren 

1980/81 och 1981/82 ökat med ca 20 %·. Preliminär statistik visar att ökning

en fortsätter. 
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Överföringen av kompcnsationsmark som kyrkan skall lämna för gjorda 

större förvärv pågår och kommer att fortsätta. Med hänsyn till att det 

kyrkliga markinnehavet är starkt splittrat kommer detta att även fortsätt

ningsvis behÖva beröras av strukturförbättrande åtgärder. 

Kraven påjordfondsmedel för att kunna förvärva hembjudna fastigheter 

av betydelse för strukturrationaliseringen och för att klara kraven enligt 

jonlförvärvslagen kommer enligt lantbruksstyrelsen att vara stora kom

mande år. 

Försäljningsverksamheten är oförändrat hög. Företrädesvis försäljs 

mark som förvärvats med hjälp av den särskilda rörliga krediten. 

Den rörliga krediten om 25 milj. kr. är även i fortsättningen nödvändig 

för att fastighetsverksamheten skall kunna bedrivas i oförändrad omfatt

ning. Detta främst på grund av de stora växlingar i likviditeten som väntas 

uppkomma bl. a. beroende på att försäljningen av mark förvärvad med 

utnyttjande av den särskilda rörliga krediten prioriterats i försäljningsverk

samheten. Detta kommer även att vara fallet under budgetåren 1983/84 och 

1984/85. 

Lantbruksstyrelsen anser det angeläget att inköps- och försäljnings verk

samheten kan ligga på en oförändrat hög nivå. Med hänsyn till att både 

ägo- och ägarstrukturen i vissa delar av landet är helt otillfredsställande. 

inte minst vad det gäller skogsmarken. anser styrelsen att det är viktigt att 

lantbruksnämnderna kan driva en aktiv inköpsverksamhet. 

Med utnyttjande av den särskilda rörliga krediten för förvärv av främst 

skogsmark hade vid utgången av juni månad 1983 markförvärv gjorts för 

sammanlagt 402milj. kr. Totalt har 105000ha mark förvärvats. Försälj

ningen av marken fortsätter på ett tillfredsställande sätt och lantbrukssty

relsen beräknar att den osålda delen av markinnehavet kommer att ligga 

strax under 150milj. kr. den !januari 1984. Lantbruksnämnderna torde nu 

ha sålt de lättsålda delarna av förvärven vaiiör avvecklingen av markinne

havet i fortsättningen kan komma att kräva mer arbete och ta längre tid. 

Fortsätter försäljningarna i nuvarande omfattning beräknar styrelsen att 

markinnehavet skall kunna avvecklas före utgången av år 1986. 

Det återstående markinnehavet, förvärvat med utnyttjande av den rör

liga krediten. innehåller inga delar som är lämpade eller av intresse för 

storskogsbruket utan utgör huvudsakligen mark lämpad för strukturratio

nalisering av det enskilda aktiva jord- och skogsbruket. 

Lantbruksstyrelsen föreslår att den successiva avvecklingen av den 

rörliga krediten bör ske genom att krediten får uppgå till högst I 00 milj. kr.· 

under år 1985 och till högst 50 milj. kr. under år 1986. 

f"öredraganden.1· ii1·e1Tiiga11den 

Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker 

med anlitande av jordfondcn. har stor betydelse för jordbrukets rationali

sering. Fonden uppgår f. n. till närmare 370 milj. kr. Lantbruksstyrelsen 
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disponerar dessutom en rörlig kredit i riksgäldskontoret intill 25 milj. kr. 

t. o. m. den 30juni 1985 för jordfondsändamål. 

Härutöver har till lantbruksstyrelsen~ förfogande ställts en '.'.ärskild rör

lig kredit för större förvärv av mark som utbjudits till försLUjning huvudsak

ligen från olika skogsföretag (prop. 1978179: 101. JoU 17. rskr 166). I 
enlighet med vad som anförts i proposition 1983/84: 40 om vissa ekono

mi~k-politiska åtgärder. m. m. bör krediten nu kunna minskas kraftigt. 

Samtidigt bör krediten löpa på budgetår i stället som f. n. på kalenderår. 

Jag föreslår att en rörlig kredit på högst 75 milj. kr. får disponeras för 

budgetåret 1984/85. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att lantbruksstyrelsen för förvärv av viss skogsmark un

der budgetåret 1984/85 får disponera en rörlig kredit av 

75 000 000 kr. i riksgäldskontoret, 

., till Mar~fi'in·ii1'I' fiir jordbrukets rationalisering för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

B 5. Lån med uppskjuten ränta 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

400000 

I 000 

I 000 

Reservation 6 738000 

Medlen disponeras av lantbruksstyrelsen för lån med uppskjuten rilnta 

enligt förordningen ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalise

ring (ändrad senast 1983: 209). 

Lan tbruksstyre/sen 

Långivningen påbörjades budgetåret 1978/79 och för ändam~ilet anvi

sades då ett inveskringsanslag av 15 milj. kr. Det höga ränteläget under de 

senaste åren har wrkat återhållande på långivningen. 

Med det anslag av 5 milj. kr. som erhållits för budgetåret 1982/83 be

dömer styrelsen att tillgängliga medel kommer att vara tillräckliga. varför 

styrelsen föreslår att anslaget tas upp med f 000 kr. 

Fiiredrngandens ii1·en·iiga11de11 

Jag bitriider lantbruksstyrelsens förslag att anslaget för budgetåret 

1984/85 förs upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån med uppskjuten riinta för budgetåret 1984i85 anvisa ett 

reservationsanslag av I 000 kr. 
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B 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

19651933 

20000000 

20000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 

garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och 

drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m .. rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av 

avelshästar och ridhästar. 

Lant hru ks styre Isen 

A. AnslaR 111. 111. 

Av den förlust som redovisats budgetåret 1982/83 hänför sig 17 .6 

milj. kr. till jordbruksföretag och 2.0milj. kr. till trädgårdsföretag. Med 

hänsyn till den allmänt försämrade lönsamheten för såväl jordbruks- som 

trädgårdsföretag kan betydande förluster förväntas under de närmaste 

åren. Anslaget bör därför uppgå till 20 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

B. Kreditgarantira111ar 

Krcditgaranti
ramar. milj. kr. 

1981/82 1982/83 1983/84 Hcriiknad ändring 
1984/85 

I. Yttre ratio-
nalisering 

') Inre ratio-
nalisering 

3. Jordför-
värvs lån 

4. Driftslän 
5. :\i askinlån 
6. Trädgårds-

näringens 
rationali-
sering m. m. 

7. Rennäringens 
rationalise-
ring m. m. 

8. Inköp av 
avels~ och 
ridhästar m. m. 

Summa milj. kr. 

Anvisad 
ram 

708.0 

40.0 

2.5 

0,5 

751,0 

Jämkad 
ram 

698,0 

50.0 

2.5 

0.5 

751.0 

Bcvilj. 
garanti 

41.0 

111.0 

51.3 
172.2 

6.1 

50.0 

0.8 

0,2 

432,6 

Anvisad 
ram 

497.0 

50.0 

2.5 

0,5 

550,0 

Bevilj. 
garanti 

323.9 

39,2 

0.6 

0.1 

363.8 

Anvisad 
ram 

452,0 

65.0 

2.5 

0.5 

520.0 

Lant
bruks
styrelsen 

Före
draganden 

-52.0 

-IO.O 

- 0,5 

- 0,5 

-63,0 
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I - 5. Investeringsbenägenheten har kraftigt avtagit beroende på försäm

rad lönsamhet och högt ränteläge samt de överskottsproblem som förelig

ger på animaliesidan. Behovet av lånegarantier har därför minskat till en 

årlig förbrukning av 400-500 milj. kr. mot nästan det dubbla i _slutet av 

1970-talet. 

Även om det är angeläget från rationaliseringssynpunkt m1!d en fort~ 

gående förnyelse av ekonomibyggnadsbeståndet kommer verksamheten 

åtminstone under det närmaste året att vara fortsatt svag bl. a. till följd av 

lagen ( 1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar. 

Aktiviteten på torrläggningsområdet har däremot ökat, bl. a. i de nordli

gaste länen. Behovet av driftslån. bl. a. för kreditsanering. har under de 

senaste åren ökat kraftigt och utgör nu den största andelen av totalt 

beviljade lånegarantier. En bidragande orsak därtill är de utlandslån som 

upptogs under åren 1978 - 1980 då investeringsverksamheten var stor och 

kreditmöjligheterna inom landet var otillrä<.:kliga. Dessa lån börjar nu 

förfalla till inlösen och har vanligen inneburit mycket betydande kursför

luster för låntagaren. 

6. Kreditgarantiramen för trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 

avser garanti för rationalisehngslån, förvärvslån och driftslån till träd

gårdsföretag. maskinlån. lån till samverkansföretag samt till inrättande av 

lagerhus och auktionslokaler för trädgårdsprodukter. 

Garantiramen fastställdes för öudgl!tåret 1982/83 till 50 milj. kr. Av detta 

har ca 40 milj. kr. utnyttjats. För budgetåret 1983/84 har ramen fastställts 

till 65 milj. kr. 

F. n. märks en optimism inom vissa branscher av växthusodlingen. Av 

hela växthusheståndet är ca 40 % äldre än 20 år. Det är därför att förvänta 

att efterfrågan på garantier blir oförändrad. Styrelsen föreslår därför att 

garantiramen för budgetåret 1984/85 förblir oförändrad dvs. 65 miij. kr. 

7. Kreditgarantiramen för rennäringens rationalisering avser garanti för 

rationaliseringslån. rendriftslån och rcdskapslån. Ramen hör v;;,ra oföränd

rad. 

8. Kreditgarantiramen för lån till inköp av avelshästar och ridhästar bör 

beht1llas oförändrad. 

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att en viss ökning av garantibe

hovet kommer att föreligga budgetåret 1984/85 men att en ram av nuvaran

de storlek bör vara tillräcklig. Styrelsen föreslår således oförändrad ram på 

totalt 520milj. kr. för kreditgarantier till jordbrukets rationalisering under 

budgetåret 1984/85. 

Fiiredrt1Randens ö1·en·iiga11de11 

Det statliga finansieringsstödet till jordbrukets och trädgårdsnäringens 

rationalisering lämnas i huvudsak som kreditgarantier. Efterfrågan på så

dana garantier har minskat kraftigt sedan år 1980 till följd av att investe

ringarna i jordbruket har avtagit. Sedan våren 1983 råder som tidigare 
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nämnts också ett temporärt förbud mot nybyggnad av djurstallar. Till följd 

av de minskade investeringarna har kreditgarantiramarna också minskat 

under senare år. Likväl har det anvisade rambeloppet inte utnyttjats fullt 

ut. För budgetåret 1982/83 beviljades garantier för 363.8 milj. kr. medan 

ramen uppgick till 550milj. kr. Ramen för kreditgarantier till jordbrukets 

rationalisering bör mot bakgrund av förväntad efterfrågan och gällande 

förbud mot nybyggnad av djurstallar kunna minskas till 400milj. kr. Med 

hänsyn till mina förslag under punkten B 10 kan ramen for kreditgarantier 

till inköp av rid- och avclshästar avvecklas. 

För budgetåret 1984/85 bör statlig garanti beräknas för lån till jordbru

kets rationalisering m. m. med 400milj. kr., för lån till trädgårdsnäringens 

rationalisering m. m. med 55 milj. kr. och för lån till rennäringens rationali

sering m. m. med 2,0 milj. kr. eller sammanlagt 457 milj. kr. Regeringen bör 

kunna jämka mellan ändamålen. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt 

I. medge att för budgetåret 1984/85 statlig kreditgaranti lämnas för 

lån till jordbrukets rationalisering m. m .. trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m. och rennäringens rationalisering m. m. med 

sammanlagt 457 000 000 kr .. 

2. till Täckande m· förluster ptl grund m· statlig kreditgaranti för . 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 20 000 000 kr. 

B 7. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6821840 

6000000 

7000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering och 

till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag enligt förordningen 

( 1979: 427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering (ändrad 

senast 1983: 210). Därutöver används anslaget för bidrag till Svenska frukt

främjandet. Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska blomsterfrämjan

det. 

Lanthruksstyrel.1·en 

Behov av bidrag till rationaliseringsåtgärder inom trädgårdsnäringcn 

kvarstår oförändrat. De senaste åren har efterfrågan av regionala bidrags

medel ökat. Styrelsen beräknar att detta bidragsbehov kommer att uppgå 

till ca 2 milj. kr. 

Kostnaden för energi utgör i många företag runt en tredjedel av den 

totala kostnaden. Alla åtgiirder att spara energi blir därför betydelsefulla. 
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På området finns fortfarande många effektiva åtgärder att vidta och intres

set härför är också stort hos odlarkåren. 

Lantbruksstyrclscn kan redan nu förutse att anvisade medel för inneva

rande budgetår inte kommer att motsvara efterfrågan. För budgetåret 

1984/85 bedömer styrelsen att cftc1frågan också blir stor. Styrelsen anser 

sig dock inte med hänsyn till den anbefallda återhållsamheten kunna före

slå någon uppräkning utan förcslär att öidragsramcn bör fastställas till 

oförändrat belopp dvs. 7 milj. kr. 

Föredragandens ii1·er1·iiga11den 

Jag förordar att en oförändrad bidragsram på sammanlagt 7 milj. kr. 

anvisas för nästa budgetår för ändamål rörande rationalisering och energi

besparande åtgärder inom trädgårdsniiringen. Anslaget föreslås höjt med 

I milj. kr. till 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till triidgårds11iiri11gen1 rationalisering, m. m. för bud

getåret 1984/85 anvisa etl förslagsanslag av 7000000 kr .. 

B 8. Främjande av trädgårdsnäringcn 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

423 000 

900000 

900000 

Reservation 477000 

Från anslaget utbetalas bidrag till vissa för triidgårdsnäringen allmännyt

tiga ändamål. 

Lanthr11ksst_1·relse11 

Under budgetåret 1982/83 har bidrag beviljats med 0.9milj. kr. Mcdels

tillgången på bensinskattefonden var vid utgången av budgetåret 

170 371 kr. Beviljade men ej utbetalda bidrag utgjorde 2 I 6 689 kr. 

Efterfrågan på bidrag under budgetåret 1982/83 var dubbelt sfi stor som 

tillgången på medel. Lantbruksstyrclscn var därför tvungen att kraftigt 

prioritera bland projekten. Det är av stort värde att medel finns till projekt 

som varken kan tas upp av försöksverksamhctcn eller rådgivningen. Lant

bruksstyrelsen föreslår oförändrat anslag. 

Föredragandens ö1·en·iiga11den 

Anslaget bör i likhet med vad lantbruksstyrclsen förordat föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· triidgårdsniiringen för budgetåret 1984/85 an

visa ett reservationsanslag av 900 000 kr. 
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B ~· Stöd till innehavare av fjällägenhetcr m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 160798 

1100000 

1300000 

Reservation 387 458 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på fjällägenheter, till underhåll och upprust

ning av lägenheter, till avvccklingsbidrag och avtriidesersättning åt inneha

vare av fjällägenhet. till gästgiveribestyr samt till inlösen av byggnader 

m. m. i vissa fall. 

Lanthruksstyrelsen 

Riksdagen fattade år 1981 beslut om nya bestämmelser för förvaltningen 

av fjällägenheter, vilka trädde i kraft fr. o. m. budgetåret 1981/82. För 

samma budgetår anvisades 1.1 milj. kr. Lantbruksstyrelsen har för budget

åren 1982/83 och 1983/84 i avvaktan på ökade erfarenheter av de nya 

bestämmelserna ansett sig böra begära oförändrat anslag. vilket riksdagen 

också beslutat. Erfarenheten visar emellertid att de för ändamålet dispone

rade medlen numera är otillräckliga. Den utredning som föregick riksda

gens beslut om nya bestämmelser föreslog att av de ca 270 tjälhigenhetcr 

som uppläts på arrende ca60 skulle bli bestående, medan övriga på sikt 

skulle avvecklas som statligt förvaltade fjällägenheter. Avvecklingen 

borde enligt utredningen ske successivt med hänsyn till giillande arrende

kontrakt, sociala förhållanden m. m. Detta innebär emellertid att anslaget 

belastas med kostnader för underhåll av byggnader under ett antal år 

framöver inte enbart för de bestående utan även för övriga lägenheter. Då 

lägenheterna är avsides belägna blir kostnaderna för byggnadsåtgärder 

högre än normalt på grund av höga arbets- och transportkostnader. 

Det belopp som disponeras för förvaltningen av tjällägenheter är otill

räckligt i förhållande till de behov som föreligger. Lantbruksstyrelsen 

hemställer därför att anslaget höjs från I. I milj. kr. till 1.5 milj. kr. 

Vid beräkningen av anslagsbeloppet har hänsyn tagits till såväl beräkna

de utgifter för inlösen av byggnader på bestående fjällägenheter som de 

inkomster om ca 200 000 kr. på arrendeavgifter m. m. som redovisas under 

anslaget. 

Föredragandens ii1·erviigande11 

Jag delar i huvudsak lantbruksstyrelsens bedömning att ytterligare me

del bör anvisas för att tillgodose de krav som ställs på staten som förvaltare 

av tjällägenheterna. En uppräkning av anslaget bör ske med 200000kr. De 

inkomster som i vissa fall erhålls för de lägenheter som avvecklas bör 

liksom f. n. tas upp på statsbudgetens inkomstsida. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Stiid till inneharnre m· j]iillägenheter m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 300000kr. 
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B 10. t"rämjande av husdjursaveln m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 017226 

I 020000 

I 020000 

Reservation 2773 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar och liknande: organisa

tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentreras i 

huvudsak till hästpremiering, hingsthållning och bidrag till vissa andra 

kvalitetsbefrämjande åtgärder enligt beslut av 1966 års riksdag. 

1. Bidrag till avels
föreningar och liknande 
organisationer 

2. Stöd åt hästaveln 

Lanthruksstyrelscn 

1983/84 

210000 
810000 

I 020000 

Beriiknad iindring 1984/85 

Lanlbruks
slyrelsen 

Före
draganden 

I. Anslagsposten tas i anspråk för bidrag till avelsorganisationer för 

nötboskap. svin, får. fjiiderfä och kaniner att anviindas för rådgivnings

och upplysningsverksamhet samt annan verksamhet som främjar och på

skyndar rationaliseringen av animalieproduktionen. Ur anslagsposten ut

går även ett stöd till nämnden för avkommebcdömning av tjurar. 

2. Anslagsposten används för stöd åt hästaveln. I avvaktan på ställ

ningstagandet till hästutredningens slutbetänkande <SO U 1982: 51) föreslår 

styrelsen att anslagsposten förs upp med oförändrat belopp och att an

slagsposten i huvudsak används för att underlätta den föreslagna överfö

ringen av huvudmannaskapet för hästaveln. 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat be

lopp. 1020000kr. 

I detta sammanhang vill jag anföra följande. 

Hästutredningen 1 avgav i oktober 1982 betänkandet (SOU 1982: 51) 

Hästavel och hästanvändning. I betänkandet behandlas bl.a. hästavelsar

betets organisation och finansiering samt hingstuppfödningsanstalten 

Wången. Dessutom tas upp vissa frågor rörande forskning o•;h utveck

lingsarbete. utbildning och information samt hästens hälso- och sjukvård. 

Efter remiss har yttranden över utredningens betänkande avgetts av 

riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen, lantbruksstyrelsen - som bifogat 

1 Landshövdingen Harald Pettersson. ordförande. och riksdagsledamöterna Bertil 
Dahlcn. Ingemar Hallenius. Kurt Hugosson. Gunnar Johansson och Kerstin Nils
son. 
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yttrande fran lantbruksnämnderna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, 

Kronobergs, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, 

Skaraborgs, Västernorrlands. Jämtlands och Värmlands län-. skogsstyrel

sen. Sveriges lantbruksuniversitet. länsstyrelserna i Skaraborgs och Jämt

lands län, Lantbrukarnas riksförbund och Ridfrämjandet. Från Aktiebola

get Trav och Galopp. Svenska galoppsportens centralförbund och Svenska 

travsportens centralförbund har gemensamt yttrande inkommit liksom från 

Svenska ridsportens centralförbund, Sveriges Riksidrottsförbund. Svens

ka Ponnyföreningen och De Svenska lantliga Ryttarföreningarnas central

förbund. Vidare har yttrande inkommit från Avelsföreningen för Svenska 

Varmblodiga hästen. Svenska Ponnyavelsförbundet. Svenska Fjordhäst

förcningen. Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Föreningen 

Nordsvenska Hästen, Gotlands läns hushållningssällskap, Svenska Arab

hästföreningen. Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga travhästen. 

Svenska Lippizzanerföreningen. Jämtlands läns. hushållningssällskap, 

Travklubben Sleipner. domänverket samt Hushållningssällskapens för

Jiund. Yttrande har också inkommit från Norra Älvsborgs läns hästavcls

förening. 

Hästavelns organisation och finansiering skiljer sig från avelsarbetet för 

andra husdjur genom att lantbruksstyrclsen är huvudman för avelsarbctet 

och via statsbidrag och tjänster finansierar verksamheten. Som ett styrme

del i avelsarbetct finns också lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång. 

Innebörden i lagen är i huvudsak att endast av staten godkända hingstar får 

<1nvändas för avclsändamål. De beslut som fattats av lantbruksstyrelsen 

rörande kassation (underkännande) av hingst kan i vissa fall omprövas av 

regeringen. 

Den avelsvärdering (premieringssystem) som tillämpas i dag sker i stort 

sett efter samma bedömningsmetoder som när premieringssystemet inför

des i slutet av 1800-talet. Hästarna premieras, med undantag för sporthäs

tar med dokumenterade tävlingsmeritcr, i huvudsak på en cxtcriörbe

~lömning. Enligt kommittens mening har detta medfört att resp. ras exte

riört sett nu har en jämn och god kvalitet. Totalt sett menar man dock att 

framstegen i avclsarbctct med hästar iir relativt små. 

Målet för avclsviirderingen bör enligt kommitten vara att. med hänsyn 

till praktiska och ekonomiska förutsättningar, åstadkomma största möjliga 

avelsframsteg i de egenskaper som är av väsentlig betydelse för hästanviin

darna. Varje hästras måste få bedömningsgrundcr som iir meningsfulla och 

som står i proportion till rasens användningsområde. Ambitionsnivån kan 

inte heller sättas lika högt för alla raser. 

Kommitten föreslår i fråga om huvudmannaskapet för hästavelsarbetet 

att landets hästavclsföreningar bildar en huvudmannaorganisation med 

uppgift att överta huvudparten av de kontrollfrågor inom h~istavclns omril

de som i dag handhas av lanthruksstyrclsen och lantbruksniimnderna. Det 

bör sedan ankomma på lanthruksstyrelsen att utöva tillsynen över häst

aveln samt meddela ramliestämmelser för hästavclsarbctet. 
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Avelsföreningarna bör enligt kommitten få ett avgörande inflytande över 

huvudmannaorganisationens utformning och ekonomi samt över verksam

hetens planering. Lantbruksstyrelsen bör beredas tillfälle att utse en adjun

gerad ledamot i organisationens styrelse. Ett antal avelskommitteer bör 

utses för olika rasgrupper eller hästanvändningsområden. 

Kommitten föreslår vidare att ett rådgivande organ knyts till huvudman

naorganisationen. 

De avelsföreningar som inte önskar eller har möjlighet att ansluta sig till 

huvudmannaorganisationen bör, enligt kommittens mening. ha möjlighet 

att köpa tjänster från organisationen. Avelsvärderingen av hingstar bör 

dock endast utföras under huvudmannaorganisationens ledning. 

Kommitten föreslår ett bibehållande av statlig garanti för lån till förvärv 

av häst som skall användas för avel eller ridhusändamål. Garantiramen 

som f. n. är 500000kr. bör vara oförändrad. 

Kommitten har övervägt om lagen om besiktning~tvång kan ersättas 

med en lag om avelsvärdering av hingst utan att resultatet av värderingen 

skulle kopplas till ett godkännande som beskällare. Värderingens syfte 

skulle därvid i första hand vara att ge upplysning om hingstens avelsviirde. 

Rätt skulle alltså finnas att använda även lågt värderade hingstar om man 

så önskade. Kommitten har emelh:rtid funnit att fördelarna mt:d ett god

kännande sorn beskällare överväger nackdelarna. Kommitten förordar 

därför att den nuvarande lagen ( 1914:451) om hingstbesiktningstvång revi

deras så att den kan tillämpas med utgångspunkt i moderna avelsvärde

ringsprinciper. Som en följd av att avclsvärderingen kopplas till ett god

kännande hör prövningen av överklagade beslut rörande kassation av 

hingst kvarstå. 

Administrationen av hästavelsarbetet beräknas enligt kommitten kosta 

lantbruksverket omkring 2 milj. kr. per år utöver det direkta st2.tsbidraget 

till hästaveln på 810000kr. För att den nya huvudmannaorganisationen 

skall kunna överta administrationen av avelsarbctet från staten föreslår 

kommitten ett årligt bidrag på I milj. kr. över anslaget Främjande av 

husdjursaveln m. m. Av detta belopp bör förslagsvis IOOOOOkr. fördelas av 

lantbruksstyrelsen till hästavelsföreningarna efter ansökan för finansiering 

av särskilda insatser på hästavelns område. Resterande 0.9 milj. kr. före

slås utgå till den huvudmannaorganisation som övertar ansvaret för avels

värtlcringen av hästar. 

För att möjliggöra överförandet av huvudmannaskapct 'till hästavelsför

cningarna föreslås att ett extra engångsbidrag om 3 milj. kr. utbetalas till 

den nya huvudmannaorganisationen under en period av fem år. 

I fråga om verksamheten vid hingstuppfödningsanstalten Wången före

slås att denna överlåts till en stiftelse med ändamålet att främst i norra 

Sverige främja hästaveln och h~istens användning inom olika omräden. 

Utöver statsbidraget på I milj. kr. till hiistavclns administration är det 

kornmitt~ns mening att 300000 kr. ärligen bör utgä till den stiftelse som 
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föreslagits överta ansvaret för Wångcn. Stödet bör enligt kommitten utgå 

som bidrag till driftskostnaderna vid anstalten. Driftsbidraget till Wången 

bör utgå under en period av minst fem år. 

Kommitten föreslår vidare att staten medverkar till bildandet av stiftel

sen genom att bl.a. tillskjuta visst kapital. 

Flertalet remissinstanser godtar kommittens förslag i fråga om huvud

mannaskapet för hästavclsarbetet. Det betonas dock av fambruksstyrelsen 

att huvudmannaorganisationen inte får äventyras av att alltför många 

föreningar står utanför. Lantbrukarnas rik.s:fiirhund ( LRFJ understryker i 

sitt yttrande att målsättningen måste vara att samtliga avelsorganisationer 

ingår i paraplyorganisationen. Både lantbruksstyrelsen och LRF förordar 

att den nya huvudmannaorganisationen bör ha övertagit ansvaret för häst

avclsarbetet till den I januari 1985. Detta innebär ett övertagande av 

ansvaret ett år tidigare än vad kommitten föreslår. 

De remissinstanscr som anför tveksamhet eller helt motsätter sig kom

mittens förslag beträffande ny huvudmannaorganisation är /iinsstyrelsen i 

Skaraborgs län samt företriidarna för kallblodsaveln, nämligen S1·enska 

.!Jordhästjäreningen, Arde11nerföreni11gen och Föreningen Nordsl'enska 

Hästen. Nämnda föreningar motsätter sig kommittens förslag på grund av 

farhågor för att kallblodsraserna kan komma att fä det svårt att hävda sina 

speciella intressen i den nya organisationen. Ardennerförcningcn anser att 

nämnda avelsorganisationer gemensamt eller var för sig bör överta pre

mierings- och avelsarbetet om lantbruksstyrclsen skulle frigöras från hu

vudmannaskapet för hästavelsarbetet. I gemensamt yttrande från bl. a. 

Si·enska ridsportens centra/förlmnd anförs att lantbruksstyrelscn endast 

bör ha tillsynsansvaret för avelsarbetet. Det bör åvila huvudmannaorgani

sationen att meddela föreskrifter i olika avseenden. 

I fråga om den stalliga lånegaranti som f. n. lämnas till förvärv av häst 

som skall användas för avel eller för ridhusiindamal. anför lanthruksstyrel

sen att den endast utnyttjas i begränsad omfattning. Stödformens betydel

se för hästavclsarbetet är ringa och bör enligt styrelsen upphöra. Övriga 

remissinstanser har i huvudsak tillstyrkt att krediten bibehålls. 

När det gäller kommittens förslag i fråga om lagregleringen av hästavels

arbetet anför lanthruksstyre/sen att det är tveksamt om det skall ankomma 

pt1 staten att fastställa de minimikrav som skall gälla för godkännande av 

hingst. Enligt styrelsen är det lämpligl att den nya kontrollorganisationen 

själv föreskriver minimivillkor för t.cx. stambokföring. Lantbruksstyrcl

sen bör genom lagstiftning bemyndigas att ge ramförc~kriftcr för hästkon

lrollens och avelsviirdcringens genomförande. Kommittens förslag avslås 

också av Föreningen Nordsl'enska lliisten som anser att lagen om hingst

besiktningstvång har varit och är ryggraden i svcnskl hästavclsarbete och 

måste enligt föreningen vara kvar också i fortsiittningen för att upprätthålla 

kvalitCn på hästmaterialet. 

Kommittens finansicringsförslag tillstyrks i huvudsak av flertalet rc-
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missinstanser. I flera fall anförs dock att de föreslagna medlen är otillräck

liga. 

Riksre1·isions1·erket och la111hruksstyrelsen avstyrker· kommittens för

slag i fråga om statens medverkan i hingstuppfödningsanstalten Wången. 

Domäm·erket som föreslås ingå i stiftelsen anför att man inte delar kom

mittens uppfattning i denna fråga. Domänverket menar vidare att det vore 

lämpligare att någon representant för det privata småskogsbruk·~t ingick i 

stiftelsen. Verket är däremot positivt till att medverka till att ställa skogs

mark och skog till förfogande för körarutbildningen vid Wången. 

Föredragimdens även-äganden 

Riksdagen fastslog år 1967 att niiringen i prim:ip skall ansvara för pro

duktionskontrollen inom resp. djurslag. De enda undantagen under senare 

år från den principen har varit fårkontrollen och hiistpremieringen. Den 

I januari 1983 överfördes huvudmannaskapet för fårkontrollcn til.1 Svenska 

fåravelsförbundet. Enligt min mening föreligger nu förutsättningar att även 

överföra ansvaret för hästkontrollen till näringen. 

Jag förordar därför att huvudmannaskapet för hiistavclsarbcte-t överförs 

från lantbruksstyrclsen till en huvudorganisation bildad av nuvarande häst

avelsföreningar. Det hör ankomma på lantbruksstyrclsen att tillsammans 

med hästavelsföreningarna utforma en sådan ordning. Strävan skall vara 

att i princip alla avelsföreningar blir anslutna till organisationen. Arbetet 

bör bedrivas så att övertagandet kan ske senast den I juli 1985. 

När det gäller lagregleringen av avclsverksamhetcn anser jag att det i 

princip inte hör finnas någon obligatorisk avelsvärdering där staten skall 

fastställa minimikrav för kvaliteten på hingstar. Sädana krav finns inte. 

annat än vad gäller galtbesiktningstväng. inom något annat djurslag. När 

det gäller hästaveln finns dock skäl att under en övergångsperiod bibehålla 

kravet pr1 avelsvärdering av hingst, som skall användas till andra ston än 

hingstägarens egna. Ett sådant skäl är den splittrade organisation som f. n. 

råder inom hiistaveln. Eventuella minimivillkor för t.ex. stambokföring 

bör föreskrivas av den nya kontrollorganisationen. 

Lanthruksstyrelsen har nyligen föreslagit att styrelsen genom lag och 

förordning om avel och kontroll av husdjur bemyndigas utfärda regler för 

olika kontrollformer. Förslaget remissbehandlas f.n. vilket gör att jag inte 

nu är beredd att lägga fram förslag om lagregleringen. Jag ålerkommcr 

härtill i ett sern1re sammanhang. 

Jag föreslår att den statliga lånegaranti, som f. n. kan lämnas för lån till 

förvärv av häst som skall användas för avel eller ridhusän<lam:'tl. tas bort 

fr.o.m. budgetåret 1984/85. Stödformen utnyttjas i begränsad omfattning 

och torde ha ringa hetydclsc i hiistavclsarbetet. 

Jag har inget att invända mot kommittens förslag att wrksamhcten vid 

hingstuppfödningsanstalten Wångcn överlåtes till en stiftelse med ändamå

let att främst i norra Sverige frfönja hästaveln od1 hästens anv~indning. htg 
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är däremot inte beredd att föreslå att staten skall ingå som delägare i 

verksamheten. 

Förutom statens kostnader för hästpremieringarna utgår för innevarande 

budgetår 810000kr. för hästavelns främjande. Härav erhåller Wången 

225 000 kr. Det är enligt min mening viktigt att tillgängliga resurser på bästa 

sätt utnytljas för att klara övergången till den nya huvudmannaorganisa

tionen för hästavelsarbetet. Några utökade resurser för ändamålet är jag 

inte beredd att föreslå. För nästa budgetår bör därför ett oförändrat belopp 

av 810 000 kr. anvisas för stöd åt hästaveln att användas för övergång till ny 

organisation. Anslaget bör sedan successivt avvecklas. Denna avveckling 

bör innefatta såväl det bidrag som lämnas till Wången som hidrag till andra 

avelsföreningar och liknande organisationer. 

I enlighet med vad jag har anfört bör anslaget föras upp med oförändrat 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om huvudmannaskapet för häst

avelsarbetet, 

2. till Främjande m· husdjursm·e/11 m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av I 020000 kr. 

B 11. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

202 106 

215000 

215000 

Reservation 77071 

Från anslaget utgår bidrag till främjande av biskötsel och växtodling. 

Lanthruksstyrdsen 

Anslagsposten till främjande av biskötsel används till utbildning av 

hitillsynsmän samt bidrag till Sveriges biodlares riksförbund. Posten bör 

tas upp med oförändrat belopp, 200 000 kr. 

Ur anslagspostcn till främjande av v~ixtodling utgår f. n. bidrag till under

sökningar rörande överensstämmelsen mellan rekommenderad och tilläm

pad gödsling i särskilt animalieintensiva områden. Dessutom pågår utveek

lingsarbete i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitct rörande dels 

metodik för förbättrad anpassning av kvävegödslingen till det aktuella 

behovet, dels metodik för att förutsäga angrepp av växtsjukdomar och 

skadedjur. Styrelsen ser det som mycket angeläget att vidgade undersök

ningar i miljöanknutna frågeställningar av detta slag kan komma till ständ. 

Styrelsen avser återkomma med förslag till finasieringsformer för sådana 

insatser i remissbehandlingen av betänkandena från utredningen om an

viindning av kemiska medel i jord- och skogsbruket. 

3 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bila.~u 11 
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I avvaktan på en slutgiltig lösning av finansieringen av dessa insatser bör 

posten tas upp med oförändrat belopp. 15 000 kr.. för bl. a. angelägna 

undersökningar rörande behovsanpassning av växternas näringsförsörj

ning och skydd mot växtskadegörare. 

F öredrag1uzdens Öl'en·äganden 

Anslaget bör i enlighet med lantbruksstyrelsens förslag föras upp med 

oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt stöd åt biski.itsel och l'iixtodling för budgetåret 

1984/85 anvisa ert reservarionsanslag av 215 000 kr. 

B 12. Främjande av rennäringen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

I 984/85 Förslag 

2513773 
13 040000 

2690000 

Reservation 3404573 

1 Var<IV 450000 kr. i enlighet med prop. 198:!/83: l:!O om utveckling i ~orrbolten. 

Anslaget används för upplysning, rådgivning och kontaktittgärdcr på 

rennäringens område samt för bidrag till konsulentverksamhet vid Svenska 

samernas riksförbund. Vidare används anslaget för underhi\11 av vissa 

anläggningar i renskötselområdet. för inventering av renbetesmarker och 

till bidrag avseende rennäringens katastrofskadeskydd samt for särskilda 

ändamål som gagnar rcnskötande samer. Anslaget används också till åtgär

der till följd av 1972 års svensk-norska renbcteskonvention. 

Lantbruks s ty ref sen 

Lantbruksstyrelscn föreslår att anslaget förs upp med 2 790 000 kr. och 

anför bl. a. följande. 

I. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivnings verksamheten 

m. m. till 330000kr. 

Huvudinriktningen av rådgivningsvcrksamheten kommer under de förs

ta åren på I 980 - talet att avse produktionsfrågor. Rådgivning bedrivs 

företrädesvis genom kursverksamhet och genom utgivning av tidningen 

Rennäringsnytt. Anslaget används även för mindre undersökningar på 

rennäringens område. 

2. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadeskydd är nu liksom 

tidigare svårt att uppskatta. Lantbruksstyrelsen beräknar anslaget till oför

ändrat 330000kr. Styrelsen återkommer med framställning om ytterligare 

medel om större katastrofer inträffar. 

3. För fortsatt konsulentvcrksamhet vid Svenska samernas. riksförbund 

föreslås IOOOOOkr. 
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4. Enligt ett till konventionen (SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 

om renbetning m. m. anslutande protokoll skall Sverige och Norge bekosta -

och underhålla vissa stängsel. Vidare ankommer det på Sverige att under

hålla riksgränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan 

Sverige och Norge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Sam

manlagda stängselsträckan mot Norge. som det ankommer på Sverige att 

underhålla, uppgår nu till 414km. Stängsel mot Finland finns också upp

förda på en sammanlagd sträcka av 237 km. 

Riksgränsstängslens återanskaffningsvärde beräknas uppgå till ca 

26,5 milj. kr. Vid en underhållskostnad av 4% uppgår anslagsbehovet till 

I 061000 kr. Styrelsen beräknar behovet av budgetmedel för ändamålet till 

930000 kr. mot bakgrund av att vissa stängsel i Norrbottens län bedöms 

kunna byggas om med arbetsmarknadsmedel. 

5. Återanskaffningsvärdet för de renskötsclanläggningar som staten 

äger är nu 3384000kr. Därtill kommer 168km vägar, som delvis skall 

underhållas av staten. Medelsbehovet för underhåll av dessa anläggningar 

beräknas till 200000kr. Den relativt stora ökningen av anslaget är föran

ledd av en nödvändig förbättring av en väg i Jämtland samt fastighetsdom

stolens i Luleå dom den 29 april 1980 rörande underhållsskyldighet av bl. a. 

renslaktanläggningen i Keinovuopio. 

6. För fortsatt kartläggning av renarnas vinterbete föreslår lantbrukssty

relsen 200000kr. 

7. An slagsposten Bidrag till renskötande samer används bl. a. för att 

bekosta en liv- och olycksfallsförsäkring för de renskötandc samerna. 

Frågan om ett förstärkt försäkringsskydd kommer att behandlas av rennä

ringskommittcn (Jo 1979:08). För budgetåret 1984/85 yrkas att anslaget 

förs upp med oförändrat belopp, dvs. 700000kr. 

8. Enligt regleringsbrev den 16juni 1983 har anvisats ett reservationsan

slag av 450000 kr. att disponeras av lantbruksnämnden i Norrbottens liin 

för rådgivning m. m. vid upprättande av utvecklingsprogram för samebyar. 

Ifrågavarande medel har tagits upp till redovisning under förevarande 

reservationsanslag. 

9. Enligt regleringsbrev den 18 december 1975 har anvisats ett reserva

tionsanslag av I 850000kr. till främjande av rennäringen. Regeringen har 

därvid bl. a. föreskrivit att medlen får disponeras för åtgärder i samband 

med ändrade renbetesförhållanden enligt beslut av regeringen i varje sär

skilt fall. Enligt regleringsbrev den 21december1978 och den 31maj1979 

har anslaget - för vissa ändamål - utökats med tillhopa 720000 kr. Ifråga

varande medel har tagits upp till redovisning under förevarande reserva

tionsanslag. 
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Föredragandens ö1·en·iiganden 

Det särskilda engångsbelopp som anvisats för innevarande budgetår för 

rådgivning, m. m. vid upprättande av utvecklingsprogram för samebyar 

bortfaller (8). Därmed kan anslaget minskas med 450000 kr. Samtidigt bör 

en uppräkning av anslaget göras med IOOOOOkr. för ökat ur,derhåll av 

riksgränsstängsel m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· rennäringen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

rcservationsanslag av 2 690000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C 1. Statens jordbruksnämnd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23984970 

25156000 

26133000 

Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

rörande pris- och marknadsreglering på jordbrukets och fiskets områden. 

Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsberedskapen på 

livsmedelsområdet och är huvudman för skördeskadeskyddet. 

Ledamöter i jordbruksnämnden iir en generaldirektör och de övriga 

ledamöter som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av fiskeärenden 

ingår i nämnden ytterligare en ledamot. Chef för nämnden är generaldirek

tören. Inom niimnden finns två avdelningar, administrativa avdelningen 

och produktavdelningen, samt en beredskapsbyrå, en internationell byrå 

och en utredningsbyrå. 

Till jordbruksnämnden är knutna nämndens konsumentdelegation och 

beredskaps råd. 

Personal 

Anslag 

Utg(fta 

Förvaltning~kostnadcr 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Inkomster 
Ersättning för bcred

skapslagring 

Nettoutgift 

1983/84 

138 

23 588000 
(19893000) 
~I 18000 

25706000 

550000 

25156000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens jord
bruksnämnd 

-2 

+\ 152000 
!+ 776000) 
+ ~94000 
+1446000 

+ 25000 

+1421000 

Före
draganden 

-3 

+ 8~3 000 
(+ 694000) 
+ 179000 

+I 002000 

+ 25 000 

+ 977000 

Avgifter vid statens jordbruksnämnd. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter. beräknas till 

2,0milj. kr. för nästa budgetår ()983/84 2,0milj. kr.). 

Statens jordhruk.1·11iimnd 

l. Pris- och löneomräkning m. m. I 741 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med tre ansWllda 

(+1254000kr.). 
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3. Vid beredskapsbyrån behövs en tjänst som byrådirektör för uppgifter 

i syfte att höja handlingsberedskapen inom det ekonomiska försvaret på 

livsmcdelsområdet ( + 167 OOOkr.}. 

4. Avgiftsbeläggning av viss administration rörande skördeskadeskyd

det och forskningsmedel samt av kontroll av viss import. 

Fiiredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för statens jordbruksnämnds verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 

2 370 000 kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Jag har 

vidare räknat med en ökad avgiftsbeläggning i fråga om kontroll av viss 

import och för administration av forskningsmedel. Jag har också räknat 

med att huvudförslaget skall tillämpas för den avgiftsfinansierade verk

samheten under anslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens jordhruksniimml för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 133 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 151293 
2 343000 

2399000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru

ket. 

Samarbetsnämnden består av en ordförande. cheferna för lantbrukssty

relsen, statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 

ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds 

arbetet av en byråchef. Arbetet bedrivs främst genom särskilda expert

grupper. 

Personal 

Anslag 

Förvallningskostnada 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

1983/84 

3 

2 279000 
(702 000) 

64000 

2343000 

Beräknad ändring 1984/85 

Lantbrukseko
nomiska sam
arbetsnämnden 

+203 000 
(+ 35000) 
+ 1000 

+204000 

Före
draganden 

+55000 
(+27000) 
+ 1000 

+56000 
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Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 256000kr., varav 198000kr. för del

vis återställd utrcdningskapacitet. 

2. Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2 % 

sedan pris- och löneomräkning skett och uppräkning gjorts för att delvis 

återställa utredningskapaciteten ( + 204 000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksekonomiska samarbetsnämn

dens verksamhet beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden för budgetåret 
1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 2 399 000 kr. 

C 3. Prisreglerandc åtgärder på jordbrukets område 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om reglering av priserna påjordbruksproduktcr. m. m. 

Regeringen har beslutat att fr. o. m. den I december 1983 avveckla livs

medelssubventionerna på kött, fläsk och ost. Med anledning härav beräk

nar jag tills vidare ett belopp av 2 968 milj. kr. för budgetåret 1984/85 under 

förevarande anslag, vilket innebär en minskning med 870 milj. kr. i förhål

lande till anslaget för innevarande budgetår. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Prisreglerande 

åtgärder på jordbrukets område för budgetåret \984/85 beräkna 

ett förslagsanslag av 2 968 000 000 kr. 
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C 4. Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

30 102 383 

43000000 

44670000 

Reservation 20897616 

Mot bakgrund av 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981182: 102. FöU 

1981/82: 18 och 20. rskr 1981182: 374 och 403) samt anvisningar från rege

ringen har programplanering genomförts för det ekonomiska försvaret 

under perioden 1984/85-1988/89. Programplaneringen dokumenteras i 

programplaner. Program I. Livsmedel omfattar delprogrammen I. I Livs

medel. fodermedel m. m.. 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel samt 

1.3 Livsmedel skontroll m. m. Statens jordbruksnämnd har ett samord

ningsansvar inom programmet Livsmedel och är dessutom programmyn

dighet för delprogrammen I. I och 1.2. För delprogrammet 1.3 är lantbruks

styrelsen och statens livsmedelsverk programmyndigheter. 

I försvarsbeslutet anges att minimibehovet av livsmedel måste kunna 

tillgodoses med hög säkerhet även i långvariga försörjningskriser. Målet 

för livsmedelsprogrammet är därför att livsmedelsproduktionen skall kun

na ställas om till i huvudsak självförsö1jning. Sådana varor som inte kan 

produceras i eller importeras till landet vid en kris och som erfordras för att 

klara en omställningsperiod och för att ge erforderlig uthållight:t i övrigt 

bör beredskapslagras. 

Statens jordhruksniimnd 

Av regeringens anvisningar för programplaneringen under perioden 

1984/85 - 1988/89 framgår bl. a. att för det ekonomiska försvaret anges en 

årlig medelsram av totalt 270 milj. kr. Överstyrelsen för ekonomiskt för

svar har i samråd med övriga programmyndigheter fördelat medlen inom 

denna ram på olika program. Till program I. Livsmedel har därvid förde

lats 50 270000 kr. 

Medelsramen för programmet Livsmedel medger att under femårsperi

oden 1984/85-1988/89 fördelas 34.6 milj. kr. för omstrukturering och ut

byggnad av beredskapslagringen av livsmedel och fodermedel, 67.4 milj. 

kr. för utbyggnad av bercdskapslagringcn av kvävcgödselmedel, 124,6 

milj. kr. för utbyggnad av beredskapslagringen av bekämpningsmedel, 10 

milj. kr. för att finna alternativ till beredskapslagring och 2.5 milj. kr. för 

att förbättra skyddet mot kärnvapen samt biologiska och kemiska strids

medel. 

I avvaktan på resultaten av arbetet inom 1983 års livsmedelskommitte 

föreslås samma lagringsmål som angavs i föregående års programplan. 

Lagringsmålen för kvävegödselmedcl överensstämmer därmed i huvudsak 

med förslagen i betänkandet (Os Jo 1982: I) Att trygga försörjningen med 

kvävegödselmedel och ammoniak. 
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Den anvisade medelsramen av 50270000kr. per år medför enligt jord

bruksnämnden dels att kravet på säkerhet måste begränsas till 75 %. dels 

att fullföljandet av beredskapslagringen av gödsel- och bekämpningsmedel 

måste senareläggas nästan två år, dvs. till våren 1989. För att fullföljandet 

av beredskapslagringen av gödsel- och bekämpningsmedel inte skall behö

va senareläggas begär jordbruksnämnden i ett särskilt yrkande all medels

ramen ökas under åren 1984/85-1986/87. Ramen minskas i motsvarande 

mån under åren 1987/88-1988/89. Totalt för femårsperioden innebär såle

des inte förslaget något ökat medelsbehov. 

Jordbruksnämnden anser att en tillfredsställande försörjning bör vara 

säkrad med åtminstone 90% sannolikhet. Med hiinsyn till det statslinan

siella läget avstår nämnden dock från att begära den ökning av medelsra

men med ytterligare 145,3 milj. kr. per år som detta skulle medföra. 

I följande tabell redovisas dels programplanens förslag till utnyttjande av 

den av regeringen anvisade medelsramen 239, I milj. kr. och dels vad som 

enligt jordbruksnämnden fordras för att fullföljandet av beredskapslagring

en av gödsel- och bekämpningsmedel inte skall behöva senareläggas. 

Heredskapslagring: 
Livsmedel, fodermcdel m. m. 
Gödselmedel 
Bekämpningsmedel 

Alternativ till beredskaps-
lagring 

ABC-skydd 

Summa 

Förslag till för
delning inom av rege
ringen anvisad ram 
för det ekonomiska 
försvaret. milj. kr. 

1984/85 1984/85-
1988/89 

5.10 34,60 
15.20 67.40 
27.47 124,60 

2.00 10.00 
0.50 2,50 

50,27 239,10 

J ordbruksnämndens 
förslag. milj. kr. 

1984/85 1984/85-
1988/89 

5, 10 34,60 
22.80 67.40 
41.53 124,60 

2.00 10.00 
0.50 2.50 

71,93 239,10 

De i anslagsframställningen för budgetåret l 984/85 redovisade förslagen 

och behoven motsvarar dem som i programplanen redovisas för planens 

första år. 

Jordbruksnämnden hemställer att 71 930000 kr. anvisas för investeringar 

i beredskapslager enligt föreslaget alternativ innebärande att fullföljandet 

av 1982 års försvarsbeslut inte skall behöva senareläggas. Inom delpro

gram l. I Livsmedel. fodermedel m. m. föreslås huvudsakligen en omstruk

turering men även en viss utbyggnad. Lagringen av oljekraftfoder byggs ut 

medan sockerlagringen minskas. Nämndens förslag innebär att av inves

teringsbeloppet utnyttjas 5, l milj. kr. inom delprogram I. I. 

I fråga om delprogram 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel föreslås en 

fortsatt utbyggnad av lagringen. Förslaget innebär att 64 330000 kr. utnytt

jas inom delprogram 1.2. varav 22,8 milj. kr. för gödselmedel. 
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Vidare föreslår nämnden att 2 milj. kr. anvisas för att finna alternativ till 

beredskapslagring och 0.5 milj. kr. för att förbättra skyddet mot kärnvapen 

samt biologiska och kemiska stridsmedel. 

I den av regeringen anvisade ramen, inom vilken 50 270 000 kr. fördelats 

till livsmedelsprogrammet, föreslås 5.1 milj. kr. utnyttjas inom delprogram 

I. I. 42 670000 kr. inom delprogram 1.2 och 2.5 milj. kr. för övriga angivna 

ändamål. 

Nämnden betonar i anslutning härtill att den anvisade ramen enligt 

nämndens uppfattning endast medger en rimlig försörjningsförmåga under 

ett års avspärrning. Sedan underlaget för 1982 års försvarsbeslut togs fram 

av nämnden har dessutom försörjningsläget försämrats genom att ammo

niakproduktionen vid Kvarntorp upphört. Inhemsk råvara för kvävegöd

selproduktion vid avspärrning har därmed delvis bortfallit. Jordbruks

nämnden anser det ytterst angeläget för vår livsmedelsberedskap att åtgär

der snarast vidtas av statsmakterna för att finna andra råvarualternativ 

inom landet. 

F öredra!(lmdens ö1·erväga11den 

För nästa budgetår beräknar jag 44670000kr. för inköp av livsmedel 

m. m. för beredskapslagring. 

I fråga om delprogram 1.1 Livsmedel. fodermedel m. m. anser jag i likhet 

med vad som föreslagits i programplanen att en omstrukturering och en 

viss utbyggnad av beredskapslagren bör ske. Detta innebär främst en 

utbyggnad av lagringen av oljekraftfoder samt en minskning av sockerlag

ringen. 

Under delprogram 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel bör den utbygg

nad av lagringen som medges av anvisade medel genomföras. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag an regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Inköp m· /il'smedel m. m. för heredskaps/agrinR för budget

året 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 44670000kr. 

C 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

87102 743 

I 02 084 000 

181 987 000 

Från anslaget bestrids driftkostnaderna för beredskapslagring av livsme

del m. m. samt kostnaderna för andra beredskapsåtgärder än lagring i form 

av planering m. m. Under anslaget Statens jordbruksnämnd anvisas medel 

för lönekostnader m. m. för viss personal sysselsatt med verksamhet hän

förlig till delprogrammen I. I och 1.2 inom programmet Livsm!del. 
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Anslag 

Beredskapslagring av livs
medel. fodermedel m. m.: 
personalkostnader 
räntor 
övriga driftkostnader 

Beredskapslagring av gödsel
och bekämpningsmedel: 
räntor 
övriga driftkostnader 

Övergripande planering. 
planläggning och övriga 
beredskapsåtghrder 

Summa 

Statens jordbruksniim11d 

1983'84 

550000 
37 800000 
46826000 

11500000 
4000000 

1408000 

102084000 

Baedskapslagring {Il" /i1·.rn1ede/.f(1damedel m. m. 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens jordbruksnämnd 

Föreslaget 
alternativ 

+ 25000 
+66 200 000 
+ 1684000 

+ 11500000 
+ I 000000 

+80409000 

Alternativ 
i anvisad ram 

+ 25000 
+66200000 
+ 1684000 

+ 11500000 
+ 700000 

+80109000 

Räntan på disponerat kapital vid ingången av budgetåret 1984/85 har 

heräknats efter en räntesats av 13 t;l. Jordhruksnämnden avser att under 

budgetåret 1983/84 omvärdera varulagret vilket innebiir att det disponera

de kapitalet beräknas öka från ca.315 milj. kr. till ea800 milj. kr. Den årliga 

räntan på detta kapital blir 104 milj. kr. Övriga driftkostnader har beräk

nats vara för vara och uppgår till 48510000kr. Personalkostnader beräk

nas till 575 000 kr. 

Beredskaps/agring (/\' gihlse/- och bekämpningsmedel 

Det disponerade kapitalet vid ingången av budgetåret 1984/85 uppgår till 

177 .3 milj. kr. Den årliga räntan på detta kapital blir 23 milj. kr. Övriga 

driftkostnader har beräknats till 5 milj. kr. vid alternativet att fullföljandet 

av 1982 års försvarsbeslut inte skall behöva senareläggas och till 4.7 milj. 

kr. vid den av regeringen anvisade medclsramen. 

Jordbrukets blockor,Rtmisation 

För planläggning av jordbrukets blockorganisation och utbildning av 

blockledarc beräknas 941 000 kr. 

Öl'ri,Rll beredskapsåt,Riirder 

För övriga beredskapsåtgärder beräknas 467 000 kr. Dessa åtgärder om

fattar beredskapsrådets verksamhet och undersökningar. information och 

utbildning av personal, utveckling av ett nytt ransoneringssystem. plan

läggning av livsmedelsheredskapcn med ADB-system samt förberedelser 

för undanförsel. 

Före
dragamlen 

+ 25 000 
+66200000 
+ l 684000 

+ 11500000 
+ 494000 

+79903000 
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J-"öredragandens öi·en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört i det 

föregående hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fi'ir bereds/.:apslagring m· livsmedel 111. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 181987000 kr. 

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

273 740281 

273000000 

290000000 

Statens jordbruksnämnd disponerar anslaget för pris tillägg enligt förord

ningen ( 1978: 472) om prisstöd till vissa jordbruk (omtryckt 1980: 490. 

ändrad senast 1982: 960) och enligt kungörelsen ( 1973: 508) nm prisstöd till 

rennäringen (ändrad senast 1982: 560). 

Stutens jordbruksniimnd 

Mjölkinvägningen vid mejeri har under budgetåret 1982/83 i hela riket 

ökat med 5,2 % och inom de områden i norra Sverige. där statligt pristillägg 

för mjölk utgår. med 5,8lJc. i förhållande till föregående år. I fråga om 

slaktdjursproduktionen har mindre produktionsökningar ägt rum. 

Kostnaderna för prisstödet under budgetåret 1982/83 uppgfir till 273.8 

milj. kr. och fördelar sig med 213 milj. kr. till mjölk. 48.7 milj. kr. till kött 

av nötkreatur. får och svin. 8.7 milj. kr. till renkött samt med 0.5 milj. kr. 

till getskötsel och 2.9 milj. kr. till <>mågrisproduktionen. 

Under budgetåret 1983/84 väntas kostnaderna öka med ca8 rr:.ilj. kr. på 

grund av beräknad produktionsutveekling. Med hänsyn härtill beräknar 

jordbruksnämnden utgifterna för prisstödet till jordbruket i norra Sverige 

till ca 282 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

Den av regeringen tillsatta utredningen (Jo 1981: 04) med uppgift att se 

över det statliga stödet till jordbruket i norra Sverige avlämnade sitt 

slutbetänkande !Ds Jo 1982: 7 J Statligt stöd till jordbruket i norra Sverige i 

oktober 1982. Detta betänkande har överlämnats till 1983 års livsmedcls

kommitte för beaktande. 

Med oförändrade grunder för prisstödet och efter gjorda bedömningar av 

produktionsutvecklingen beräknar niimnden medelsbehovet för budgetåret 

1984/85 till 290 milj. kr. 

FöredraJ.:andens ö1·en·iigande11 

Jag beräknar i enlighet med jordbruksnämnJens anslagsframställning 

medelsbehovet på anslaget till 290 milj. kr. för nästa budgetar. Jag vill i 
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detta sammanhang erinra om att 1983 års livsmedclskommitte har att 

behandla bl. a. prisstödet till norra Sverige. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Prisstöd till jordhruket i norra Sverige för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 290000000kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd rn. rn. 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk·politiska åtgärder, m. m. tog jag 

upp frågan om bl. a. kostnaderna för skördeskadeskyddets administration. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga liksom till 

frågan om huvudmannaskapet för skördcskadeskyddct. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på sär

skild proposition i ämnet, 

I. till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 

1984/85 beräkna ett anslag av I 000 kr.. 

2. till Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. för 

budgetåret 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 37 964 000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D I. Skogsstyrelsen 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

24070737 

28656000 

30679000 

Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighct för skogsbruket och 

chefsmyndighet för skogsvårdsstyrclserna. Det åligger skogsstyrclsen sär

skilt att leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket. Styrelsen 

har tillsyn över virkesmätningen och bedriver den skogliga prognosverk

samhet som behövs som underlag bl. a. för utformning och tillämpning av 

skogspolitiken. Styrelsen vidtar åtgärder som behövs för all bevara den 

ärftliga variationen hos våra skogsträd samt tillgodoser skogsbrukets be

hov av skogsodlingsmaterial i den mån det inte sker på annat sätt. 

Skogsstyrelsens organisation m. m. framgår av förordningen ( 1981: 531) 

med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Personal 135 +4 

Anslag 

Ut gifta 
Förvaltningskostnadcr 24674000 + 1993000 + 1594000 

(därav lönekostnader) (17 450000) 1+1481000) 1+1219000) 
Lokalkostnader I 891000 + 501000 + 429000 
Revisionskontor - sär-

kostnader 2126000 + 136000 + 115000 

28691000 +2630000 +2138000 

lnkomsrer 
Fotogrammetrisk uppdrags-

verksamhet 35000 35000 
Från anslaget Skogsvårds-

styrelserna + 150000 

I\ ettoutgift 28656000 +2630000 +2023000 

Skogsstyrelsen 

I. Huvudförslaget (+I 466 000 kr.) kan inte tillämpas på skogsstyrelsen 

eftersom det skulle äventyra ledningen av den samlade skogsvårdsorgani

sationen. Om nya medel inte kan tillföras organisationen bör en omförde!-
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ning ske mellan detta anslag och anslaget Skogsvårdsstyrelserna: Myn

dighetsuppgifter. 

2. Pris- och löneomräkning m. m. 2015 000 kr. 

3. För handläggning av ett ökande antal besvärsärenden, för arbete med 

den kraftigt ökade verksamheten med översiktliga skogsinventeringar. för 

information till allmänheten och för handläggning av ekonomiadministra

tiva ärenden behövs fyra nya handläggartjänster (+600000 kr.). Vidare 

behövs 65 000 kr. ytterligare för arbetet med den skogliga genbanken och 

ca 1,6 milj. kr. för fortsättningen av den påbörjade virkesbalansutredning

en. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel till skogsstyrelsens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Med hänsyn till vad styrelsen har 

redovisat i fråga om effekterna härav, bör som styrelsen har föreslagit 

ytterligare medel tillföras detta anslag genom omfördelning från anslaget 

Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter. Från det anslaget bör vidare 

omfördelas medel för en förstärkt handläggning av frågor rörande tillämp

ning av skogsvårdslagstiftningen. Vidare bör skogsstyrelsen av skogs

vårdsstyrelsernas taxeinkomster tillföras 150000 kr. som bidrag till den del 

av styrelsens ekonomiadministration som avser skogsvårdsstyrelserna. 

Jag har beräknat medel för det fortsatta arbetet med nya avverkningsbe

räkningar. Slutligen bör inkomsterna av fotogrammetrisk uppdragsverk

samhet inte längre särredovisas i styrelsens stat. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 30679000 kr. 

D 2. Skogsvårdsstyrelserna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårds

styrelsernas uppdragsverksamhet exkl. frö- och plantverksamheten. På 

anslaget redovisas all verksamhet vid skogsvårdsstyrelserna utom frö- och 

plantverksamheten. 
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Personal 

Plan 

Kostnader 
I. Myndighetsuppgiftcr 
2. Uppdragsverksamhet 
3. Bidrag till skogs

styrelsen 

Intäkter 
3. Driftbidrag 
4. LI ppdragsverksamhet 

Skogsstyrel.1·en 

1983i84 

2803 

169662000 
668870000 

838532000 

169662000 
668 870000 

838532000 

Beräknad iindring 1984/85 

Skogs
styrelsen 

+98 

+ 44524000 
+ 63 830000 

+108354000 

+ 44524000 
+ 63 830000 

+108354000 

Före
draganden 

+ 11680000 
+61130000 

+ 150000 

+72960000 

+ 11680000 
+61 280000 

+72960000 

För budgetåret 1984/85 beräknas styrelsens myndighetsuppgiftcr omfat

ta sammanlagt I 08 000 ~jänstgöringsdagar. Det är 18 000 dagar mer än 
innevarande budgetår och motsvarar en kostnad av ca 36 milj. kr. Merpar

ten av ökningen planeras inom området tillsyn enligt skogsvårdslagen. 

BL a. måste röjningsskyldigheten följas upp särskilt eftersom bestämmel

serna kommer att gälla fullt ut fr. o. m. den !januari 1985. För inventering 

av älgskador och för markanvändningsplanering i fjiillskogsområden bör 

särskilda resurser avsättas. 

De översiktliga skogsinventeringarna som utförs av skogsvårdsstyrel

serna bör göras i en takt som svarar mot kravet på skogsbruksplaner för 

alla skogsfastigheter. Planframställningen sker mest rationellt i anslutning 

till de översiktliga inventeringarna. Resurserna för inventeringarna bör 

därför förstärkas successivt. Kostnaderna för skogsvårdsstyrelsernas ar

bete med administration av det statliga stödet till skogsbruket inkl. avsy

ning och underhållsbesiktningar beräknas till ca 17 milj. kr. för nästa bud

getår. 

l fråga om uppdragsverksamhet riktad till skogsägare beräknas en ök

ning inom områdena utsyning och markberedning. Verksamheten med 

beredskapsarbeten och uppdrag åt andra myndigheter bedöms få oföränd

rad omfattning. 

Föredragandens ö1·erviiganden 

Skogsstyrclsens förslag till verksamhetens allmänna inriktning under 

budgetåret 1984/85 kan jag i huvudsak godta. Några resursförstärkningar 

är jag dock inte beredd att föreslå annat än i fråga om de översiktliga 

skogsinventeringarna. Till den frågan återkommer jag under anslaget Bi

drag till skogsvård m. m. 
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För att tillgodose behovet av likvida medel i uppdrags verksamheten och 

i frö- och plantverksamheten disponerar skogsstyrelsen under innevarande 

budgetår en rörlig kredit intill 55 milj. kr. i riksgäldskontoret. För nästa 

budgetår bör kreditramen uppgå till 40 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att skogsstyrelsen under budgetåret 1984/85 får disponera 

en rörlig kredit av 40000000 kr. i riksgäldskontoret. 

2. till Skogsvårdsstyre/sernu för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr. 

D 3. Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter 

1982/83 Utgift 

1983184 Anslag 

1984/85 Förslag 

110635 376 

125962000 

133515000 

Över anslaget anvisas medel för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsupp

gifter. 

Skogsstyrelsen 

I. Huvudförslaget innebär minskade insatser för tillsyn och rådgivning 

om avverkning och återväxtåtgärder samt minskad verksamhet med fysisk 

planering och annan service till andra myndigheter. 

2. Pris- och löneomräkning I 0 971 000 kr. 

3. För 108000 tjänstgöringsdagar bör anvisas 154,6milj. kr. Härutöver 

bör 8 milj. kr. anvisas för verksamheter som är gemensamma för skogs

vårdsstyrelserna. Sammanlagt föreslår skogsstyrelsen att 162 549000 kr. 

anvisas över detta anslag för skogsvårdsstyrelsernas myndighetsuppgifter. 

Föredragandens örerväganden 

För nästa budgetår bör medel för skogsvårdsstyrelsernas myndighets

uppgifter beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Som jag har re

dovisat under punkten DI bör viss omfördelning av medel ske från detta 

anslag. Jag har vidare beräknat 440000 kr. för administration och reseer

sättningar för vissa anställda med lönebidrag hos Stiftelsen Silvanum i 

Gävle och för vissa kostnader för viltvårdare som är anställda med lönebi

drag hos skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län. Medel härför har tidigare 

anvisats över anslag som disponeras av arbetsmarknadsstyrelsen. Min 

bedömning av myndighetsuppgifternas totala omfattning framgår av sam

manställningen under punkten D 2. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogsvårdsstyrelserna: Myndighetsuppgifter för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 133515000kr. 

4 Riksdagt•n 1983184. I sam/. Nr 100. Bila;:a 11 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga Il Jordbruksdepartementet 50 

D 4. Skogsvårdsslyrelserna: frö- och planlverksamhcl 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till skogsvårds

styrelsernas frö- och plantverksamhet. 

Skogsstyre/sen 

Av skogsstyrelsens sammanlagt 30 skogsplantskolor finns 24 i södra och 

mellersta Sverige. En analys rörande dessa har visat varierande kvalitet på 

producerade plantor. Kvaliteten på disponibel mark. byggnader och ut

rustning är dålig i flera fall. Personalutrymmena fyller inte moderna krav 

p;'i standard. Endast ett fåtal av plantskolorna uppfyllde avkastningskravet 

under budgetåret 1981/82. Problemen kan endast lösas genom omfattande 

investeringar varvid nyutvecklade produktionssystem bör utnyttjas. Inve

steringar i nödvändig omfattning kan bäras endast av enheter som kan 

producera en större mängd plantor. Skogsstyrelsen har därför beslutat om 

en strukturrationalisering under 1980- talet som innebär nedläggning av tre 
enheter i mellersta och sex i södra Sverige. Härigenom kan behovet av 

investeringar minskas med upp till 15 milj. kr. och driftkostnaderna begrän-

sas. 

Plantskoleverksamheten beräknas ha en omslutning av ca 178 milj. kr. 

under budgetåret 1984/85 vilket är en ökning med ca 30 milj. kr. från inne

varande budgetår. Verksamheten med skogsfröförsörjning bcriiknas få en 

omslutning av ca 11 milj. kr. nästa budgetår. 

Föredragandens överväganden 

Jag har i huvudsak ingen erinran mot skogsstyrelsens planer för frö- och 

plantproduktionen så som de har redovisats för den kommande femårspe

rioden. Särskilt viktigt är att produktionen inriktas ytterligare mot plantor 

av hög kvalitet till rimliga kostnader. Jag vill vidare betona att verksamhe

ten skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att den täcker sina egna 

kostnader inkl. avskrivningar och förräntning på investerat kapital. Till 

frågan om investeringarna i verksamheten återkommer jag under punkten 

D5. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogs1·årdsstyrelsema: Frii- och p/antverksamhet för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 5. Skogsvårdsstyrelscrna: Investeringar 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

42674040 
144 700000 

55 000000 

Reservation 

1 Därtill har tagits upp 550 000 kr. i syssclsättningsfrämjande syfte. 

33871900 

Över anslaget anvisas medel främst för nyinvesteringar i skogsvårds

styrelsernas uppdragsverksamhet och i frö- och plantverksamheten. 

Skogsstyre/sen 

Investeringarna i uppdragsverksamheten har under budgetåret 1982/83 

uppgått till närmare 13 milj. kr. varav 1.7 milj. kr. täckts av ifrågavarande 

anslag. För innevarande budgetår planeras en ökning av 5 milj. kr. resp. I 

milj. kr. För budgetåret 1984/85 planeras investeringar till en kostnad av ca 

19.2 milj. kr. varav 160000kr. bör täckas från ifrågavarande anslag. 

De investeringar i frö- och plant verksamheten som har finansierats över 
detta anslag under budgetåret 1982/83 har uppgiltt till ca 41 milj. kr. f"lir 

innevarande budgetår planeras investeringar för sammanlagt ca 43,8 

milj. kr. varav 41.5 milj. kr. från detta anslag. För budgetåret 1984/85 

planeras investeringar för ca 54,5 milj. kr. varav ca 51 milj. kr. från detta 

anslag. I fråga om investeringarnas inriktning hänvisas till punkt D 4. 

Över anslaget anvisas även medel för bidrag till anläggning av skogsfrö

plantagcr. För detta ändamål bör för nästa budgetår anvisas 5.5 milj. kr. 

vilket är en ökning med 0,5 milj. kr. 

Sammanlagt föreslår skogsstyrclsen att anslaget tas upp med 

56 527 000 kr. för nästa budgetår. 

Föredragandens iiverl'äganden 

Skogsstyrelsen har i juni 1983 fastställt en plan för strukturrationalise

ring av plantskoleverksamheten. Planen som har utformats efter en ingåen

de och omfattande analys har rcmissbehandlats och varit föremål för 

förhandlingar med personalorganisationerna före beslutet. Grunden för 

planen är ett allmänt krav på plantor av bättre kvalitet, dvs. plantor för 

olika marktyper och med hög överlevnads- och tillväxtförmåga. Vidare 

måste plantproduktionens volym ökas väsentligt. En sådan utveckling 

kräver stora investeringar i plantskolor. Det är angeläget att plantkostna

derna inte tillåts stiga kraftigt till följd härav. Därför måste en storleksra

tionalisering ske. För att förbättra distributionen av plantor till skogsägar

na ingår i planen även en utbyggnad av ett antal s. k. kylterminaler för 

förvaring av plantor i avvaktan på leverans. 

Skogsstyrclsen har redovisat en femårsplan för de samlade investering

arna varav merparten avser frö- och plantverksamheten. Jag anser att en 

sådan plan är nödvändig och har inget att erinra mot följande plan för de 
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investeringar, inkl. bidrag till anläggning av fröplantager. som finansieras 

över detta anslag. 

Ar 1984/85 1985/8(> 198(>/87 1987/88 1988/89 

Milj. kr. 55 55 30 25 15 

lnvesteringsplanen bygger bl. a. på skogsstyrelsens plan för strukturra

tionalisering av plantskolorna och förutsätter att investerat kapital finansi

eras av verksamheten. 

För. investeringar i frö- och plant verksamheten och i skogsv:lrdsstyrel

sernas uppdragsverksamhct bör sålunda anvisas 50 milj. kr. för nästa bud

getår. För bidrag till anläggning av fröplantager föreslår jag oförändrat 

5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogsvärdsstyrelserna: Investeringar för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 55000000kr. 

D 6. Bidrag till skogsvård m. m. 

19lQ/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

231486 778 

300000000 
310000000 

Från anslaget bekostas bidrag till ~ärskilda skogsvårdsåtgärder inom det 

skogliga stödområdet, skogsodling efter avverkning av lågproducerande 

bestånd, dikning och åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter. Vidare 

bekostas översiktliga skogsinventcringar från anslaget. Bidragsbestämmel

serna finns i förordningen ( 1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket 

(omtryckt 1983: 431 ). 

Rambelopp 

I. Särskilda skogsvårus
åtgärucr inom del skog
liga stiiunmråuet 

2. Skogsouling efter 
avverkning av Jåg
produceranuc bestanu 

3. Dikning 
4. Ädellövskogsbruk 
5. Översiktliga skogsinven

teringar 

Anslag 

1983/84 

130000000 

195 000000 
8000000 

28000000 

361000000 

300000000 

Beräknad änuring 1984/85 

Skogs
slyrelscn 

+25000000 

- 2000000 
+ 5000000 

+ 6 237 000 

+34237000 

+17 237000 

Före
Jraganden 

-23000000 

+ 3000000 

+ 9000000 

-Il 000000 

+10000000 
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Skogsstyrelsen 

De för budgetåret 1982/83 tillgängliga rambeloppen för bidrag till skogs

vård har inte utnyttjats helt. Verksamheten med skogsodling efter avverk

ning av lågproduccrande bestånd har ökat i förhållande till föregående 

budgetår men ändå inte kommit upp till den nivå som rambeloppet har 

medgett. Efter beslut av regeringen har detta rambelopp minskats och 

medel i stället förts över till ramarna för åtgärder i stödområdet. klen

virkcsbidrag och översiktliga skogsinventeringar. Dessa har sålunda upp

gått till resp. 132, 50 och 21 milj. kr. Uttryckt i areal har bidragen dispone

rats enligt följande. 

Återväxtåtgärder 
Röjning 
Gallring 
Åtgärder i lågproduccrande bestånd 
Skogsdikning 
Skogsbruksplaner 
Klenvirkesstöd 

45 300 ha 
71600 ha 

20 ha 
50400 ha 
14500 ha 

415000 ha 
178400 ha 

1 Därtill kommer areal motsvarande det extra bidragsbelopp som har beslutats med 
anledning av prop. 1983/84: '.25. 

Därutöver har 7.5 milj. kr. stått till fö1fogandc för bekämpning av gran

barkborren. 

För innevarande budgetår kommer bidragsramen för åtgärder i lågpro

ducerande bestånd inte att utnyttjas helt. En viss reducering av denna 

verksamhet kommer för övrigt att ske med hänsyn till de erfarenheter som 

nu finns. Styrelsen föreslår att ramen minskas med 2 milj. kr. nästa budget

år och att den får användas även för bidrag till återväxtåtgärdcr enligt 5 § 

första stycket 2 skogsvårdslagcn (nedlagd jordbruksmark i huvudsak). 

Styrelsen föreslår vidare att ramen för åtgärder i det skogliga stödområdet 

räknas upp med 25 milj. kr. och ramen för dikningsbidrag med 5 milj. kr. 

För översiktliga skogsinventeringar föreslås en uppräkning med 

6 237 000 kr. Sammanlagt bör rambeloppet således bestämmas till 

395 237 000 kr. Utbetalningen under anslaget beräknas till 317237 000 kr. 

Föredragandens ö1•en·äganden 

I min anmälan till prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgär

der, m. m. förordade jag att rambeloppet för skogsodling efter avverkning 

av lågproducerande bestånd räknas ned med JO milj. kr. mot bakgrund av 

de bedömningar som har gjorts av skogsstyrelsen om programmets lämpli

ga omfattning. Jag föreslår att denna nedräkning sker fr. o. m. nästa bud

getår. Jag anser nu att en ytterligare nedräkning med 13 milj. kr. bör göras. 

Delvis motiveras detta av att den av regeringen heslutade propositionen 

med förslag till ädellövskogslag avses gälla för vissa av de skogsbestånd 

som hittills har betecknats som lågproducerande. Mot denna bakgrund och 
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med hänvisning till förslagen i nämnda proposition bör under detta anslag 

tas upp ett särskilt rambelopp om 3 milj. kr. för bidrag till skötseln av 

ädellövskog. Frågan om medel för vård av hagmarker tar jag upp under 

punkten H 5. Rambeloppet för översiktliga skogsinventeringar hör med 

hänsyn bl. a. till behovet av nya skogsbruksplana räknas upp med 

9 milj. kr. Jag avser att senare föreslå regeringen att 3 milj. kr. av detta 

rambelopp reserveras för särskilda insatser i Jantmiitcrivcrkcts karlpro

gram. 

Med hänvisning till sammanställningen över rambeloppen för olika än

damål föreslår jag att för budgetåret 1984/85 tas upp en sammanlagd ram av 

350 milj. kr. för bidrag till skogsvård m. m. Regeringen bör kunna jämka 

fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning under anslaget 

beräknar jag 310 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1984/85 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 350000000kr. till skogsvård m. m .. 

2. till Bidrag till skog.1·1·änl m. 111. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 310000000 kr. 

D 7. Stild till byggande av skogsvägar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

62413 801 
150000000 

50000000 

Från anslaget bekostas statsbidrag till byggande av skogsvägar enligt 

förordningen !1979: 792) om statligt stöd till skogsbruket (omtryckt 

1983:431). 

Ramhelopp 

I. Skogsvägbyggnadsföre
tag i det skogliga stöd
områdcts inre zon 

:!. Skogsvägbyggnadsföretag 
utanför det skogliga stöd
omradets inre zon 

Anslag 

19lU/84 

~7000000} 

28000000 
155000000 

150000000 

Beräknad ändring ! 984i85 

Skogs
styrelsen 

+45000000 

+45000000 

+35000000 

Före
draganden 

1 Därtill har tagits upp 18 486 000 kr. i syssclsättningsfrämjandc syfte. 
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Skogsstyrelsen 

Under budgetåret 1982/83 har vägbyggnadsarbeten startats med stöd 

friin detta anslag till en summa av 64 milj. kr. Till arbeten som bedrivs som 

beredskapsarbeten har därutöver beviljats bidrag med 3.5 milj. kr. Låne;:ga

ranti har beviljats med 2,9 milj. kr. Sammanlagt har under budgetåret 

1982/83 bidrag sålunda beviljats till byggande av 1 477 km skogsbilvägar. 

Skogsvägnätet är ofullständigt utbyggt. Det finns också stora skogsare

aler i områden där vägnätet är otidsenligt. Stor mängd avverkningsbar 

skog finns på dessa marker. Stödet till skogsvägar är ett tämligen billigt 

sätt att stimulera till ökad aktivitet i skogsbruket. Vägbyggandet bör ökas 

till i nivå med skogsstyrelsens långtidsplan. Styrelsen föreslår därför att 

den sammanlagda bidragsramen för nästa budgetår utökas till 100milj. kr. 

och att uppdelningen av rambeloppet på två geografiska områden slopas. 

Av ramen bör IOOOOOkr. få disponeras för vägtekniska försök. För kredit

garantier föreslås en ram av oförändrat 11 milj. kr. 

Utbetalningarna under anslaget beräknas till 85 milj. kr. 

Föredraganden.i· ii1·en·iiganden 

Genom beslut i oktober 1983 har med stöd av regeringens finansfullmakt 

sammanlagt 18 486 000 kr. ställts till förfogande i sysselsättningsfrämjande 

syfte för bidrag till skogsvägbyggande under innevarande budgetår. Sam

manlagt uppgår anslaget till ca 73.5 milj. kr. Med hänsyn till skogsvägarnas 

betydelse för virkesförsörjningen bör verksamheten för nästa budgetår 

planeras för en omfattning motsvarande ett hidragsbclopp av ca 75 milj. kr. 

Härav bör projekt motsvarande ca 20 milj. kr. hållas i reserv för eventuella 

sysselsättningsskapande åtgärder. 

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att för budgetåret 

1984/85 tas upp en sammanlagd ram av 55 milj. kr. för bidrag till byggande 

av skogsvägar. Jag har därvid tagit hänsyn till behovet av medel för 

vägtekniska försök. Av rambeloppet avser 5 milj. kr. särskilda insatser i 

Norrbotten. För utbetalning under anslaget beräknar jag 50milj. kr. 

Jag föreslår vidare att under budgetåret 1984/85 statlig garanti för lån till 

skogsvägbyggnadsföretag får lämnas intill ett belopp av 11 milj. kr. I sam

manhanget vill jag anmäla att regeringen. i likhet med vad som gäller för 

andra statliga krt:ditgarantier inom jordbruksdepartementets område. har 

beslutat att avgift skall utgå med I% av garanterat belopp fr. o. m. den 

ljuli 1983. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1984/85 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 55 000 000 kr. till byggande av skogs vägar, 

,., medge att under budgett1ret 1984/85 statlig garanti lämnas för lån 

till byggande av skogsvägar med sammanlagt högst 11 000000 

kr.. 

3. till Stöd till byggande m· skogsriigar för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 50000000 kr. 
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D 8. Främjande av skogsvård m. m. 

J 982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5 292 286 

9000000 

9000000 

Reservation 2 306904 

Anslaget används för tillämpad skogsproduktionsforskning samt för sär

skilda utredningar och undersökningar i syfte att främja bl. a. skogsvården 

och arbetsmiljön inom skogsbruket. 

Skogsstyrelsen 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 12 milj. kr. i syfte att öka 

insatserna för skogsproduktionsforskning. 

Föredragandens ö1·erl'iiga11de11 

Sammanlagt bör anslaget ~ör nästa budgetår tas upp med 9milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· skoR.STård m. m. för budgetåret 198.:!/85 anvisa 

ett rcscrvationsanslag av 9000000 kr. 
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E. FISKE 

E I. Fiskeristyrelsen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

123671349 
124659000 

26346000 
1 Anslagen Fiskeristyrelsen och Kur>Verksamhet på fiskets omracte. 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angående 

fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån sådana ärenden 

inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för 

statens lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsens organisation m. m. framgår av förordningen (1967: 286) 

med instruktion för fiskeristyrelsen och statens lokala fiskeriadministra-

tion. 

1983184 Beräknad ändring 1984185 

Fiskeri- Före-
styrelsen draganden 

Personal 106 

Anslag 

Förvaltningskostnader 17738000 +2212000 + 1278000 
(därav lönekostnader) (112110001 (+ 567 000) (+ 672000) 

Lönekostnader för annan 
personal än tjänstemän 3 901 000 + 230000 + 230000 

Lokalkostnader 3020000 + 471000 + 179000 

24659000 +2913000 +I 687000 

Fiskeristyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning 2 083 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär att personalen måste minskas i viss utsträck

ning och att uthyrning av lokaler måste ske (+I 557 000 kr.). 

3. Styrelsens datadrift medför ökade kostnader för avgifter och tekniskt 

underhåll (+135000 kr.). 

4. Vid sötvattenslaboratoriet behövs viss ny utrustning och ny telefon-

växel ( + 355 000 kr.). 

5. Ökade medel bör anvisas för personalutbildning(+ 70000 kr.). 

6. För fiskeristyrelsens författningssamling behövs ytterligare 70000 kr. 

7. Anslaget Kurs verksamhet på fiskets område bör tillföras 200 000 kr. 

för fritidsfiskets behov. 
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Fiiredragandens överväganden 

Jag tar först upp frågan om fiskeristyrelsens undersökningsfartyg. I min 

anmälan till prop. 1983/84: 10 om svensk havsresursverksamhet förordade 

jag att fiskeristyrelsens undersökningsfartyg Thetis säljs och all den för 

styrelsen nödvändiga undersökningsverksamheten utförs av fiskeristyrel

sens fartyg Argos och andra tillgängliga undersökningsfartyg elkr fiskefar

tyg. En förutsättning härför är att Argos· utrustning kompletterns. Fiskeri

styrelsen har i särskild skrivelse till regeringen hemställt om ca 4-.1 milj. kr. 

härför. Enligt min mening bör medel för upprustning av Argos ställas till 

fiskeristyrelsens förfogande över detta anslag och av reserverade medel 

under anslaget Främjande av fiskerinäringen. Inkomsterna av försäljning

en av Thetis bör tillföras ifrågavarande anslag. Jag avser att sc'.nare åter

komma till regeringen i denna fråga och frågan om de framtida resurserna 

för fiskeriundersökningar i havet. 

I min anmälan till nämnda proposition tog jag även upp frågan om en 

översyn av fiskeristyrelsens laboratorieverksamhet. Enligt min mening bör 

i det sammanhanget göras en genomgång av hela fiskeriadministrationen i 

syfte att anpassa den till utvecklingen under de senaste åren. Jag har för 

avsikt att senare återkomma till regeringen i denna fråga. 

Anslaget Kursverksamhet på fiskets område som används huvudsakli

gen för yrkesutbildning av fiskare. för viss fortbildning av fiskeritjänste

miin och för kurser av större betydelse för fritidsfisket bör slås samman 

med förevarande anslag och tillsammans med eventuell reservation använ

das för nämnda ändamål. 

För nästa budgetår bör anslaget till fiskeristyrelsen beräknas med ut

gångspunkt i huvudförslaget. Med hänsyn till vad styrelsen har redovisat i 

fråga om effekterna härav. bör ytterligare medel tillföras detta anslag 

genom en omfördelning inom huvudtiteln. Mina förslag bör sammantaget 

innebära att styrelsen kan bedriva sin verksamhet med oförändrad ambi

tionsnivå. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

26 346000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat medel för ökade ADB- kostnader 

till följd av tidigare gjorda investeringar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeristyre/sen för budgetåret 1984/85 anvisa ett lörslagsan

slag av 26346000 kr. 
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E 2. Statens lokala fiskeriadministration 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

112023 784 
114 744000 

15 722 000 

'Anslagen Statens lokala fiskeriadministration och Kostnader för fiskcutredningar i 
vattenmål m. m. 

Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskenämnderna .. fiskeriin

tendentorganisationen, statens fiskeriingenjör. statens fiskodlingsanstalt i 

Älvkarleby och statens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Driften av anstal

terna bekostas i huvudsak av vattenavgiftsmedel och visst bidrag av sta

tens vattenfallsverk. Vissa utgifter för fiskenämnderna redovisas under 

anslaget Lantbruksnämnderna. 

Personal 

Anslag 

V1i:i}ier 
Förvalt ni ngskos t nade r 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

lnko111s1er 
Vissa liske- och arrcnde

avgiftsmcdel 
Ersättningar för under

sökningar 

Nettoutgift 

Fiskeristyre/sen 

1983/84 

57 

11734000 
(I I 072000) 

3490000 

15 224000 

310000 

170000 

14 744000 

I. Pris- och löneomräkning I 922 000 kr. 

Heräknad ändring 1984/85 

Fiskeri
styrelsen 

+2880000 
(+ 494000) 
+ 1342000 

+4222000 

+ 50000 

50000 

+4222000 

Före
draganden 

+311 000 
i+'.!69000) 
+667000 

+978000 

+ 50000 

- 50000 

+978000 

2. Huvudförslaget innebär en minskning av resurserna med 367 000 kr. 

3. Driften av fiskeriförsöksanstalten i Kälarne bör bekostas med medel 

över statsbudgeten. För budgetåret 1984/85 medför detta en ökning av 

anslaget med 2,6 milj. kr. 

4. Anslaget Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. bör för 

budgetåret 1984/85 föras upp med I milj. kr. för att täcka kostnaderna för 

övertalig personal. 

5. För medverkan vid statistiska centralbyråns fiskeriinventering begiirs 

i skrivelse den 11oktober1983 478000kr. 
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Föredraganden.i· iiverviiganden 

Anslaget Kostnader för fiskcutredningar i vattenmål m. m. används för 

att bestrida kostnaderna för de fiskeutredningar i vattenmål som utförs 

inom statens lokala fiskeriadministration. Kostnaderna finansieras med 

ersättningar som tas till uppbörd under anslaget. Ersättningarna betalas av 

sökandena i de vattenmål i vilka särskilda utredningar utförs. Regeringen 

meddelar årligen bestämmelser och fastställer stat för verksamheten. An

slaget bör föras samman med förevarande anslag. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att i betänkandet (Ds Jo 1983: 4) 

Den lokala fiskeriadministrationen - förslag till framtida organisation 

bl. a. har föreslagits en avveckling av fiskeriintendentorganisationen och 

vissa förändringar av fiskenämndsorganisationen. Betänkandet har remiss

behandlats. Både i betänkandet och vid remissbehandlingen har aktualise

rats vissa frågor som nära berör fiskeristyrelsens organisation och som bör 

studeras närmare. Detta bör ske inom ramen för den översyn som jag har 

anmält under punkten E 1. I avvaktan härpå bör i likhet med föregående 

budgetår särskilda medel anvisas för att täcka vissa kostnader för personal 

som sysslar med fiskeutredningar i vattenmål. Jag beräknar för det ända

målet 1 milj. kr. för nästa budgetår. Jag vill betona vikten av alt fiskeristy
relsen fortsatt anpassar organisationen i denna del till efterfrågan på utred

ningsarbete. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 722000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens lokala fiskeriadmini.1·1r:ition för budgetår,~t 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 15 722 000 kr. 

E 3. Främjande av fiskerinäringen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12453 839 
12151000 

2 172000 

Reservation 11849809 

1 Anslagen Främjande av fiskerinäringen och Bidrag till fiskare med anledning av 
avlysning av fiskevatten. 

Anslaget används för bidrag till främjande av fiskerinäringen och för att 

bestrida kostnader för utvecklingsarbcte och försöksverksamhet på fiskets 

område. 

Fiskeristyre/sen 

I. Anslaget Främjande av fiskerinäringen bör ökas med 200 000 kr. till 

2 350 000 kr. varav 700 000 kr. bör disponeras för organisationsbidrag. 

I 150000 kr. för bidrag till lokala åtgärder och fisketillsyn och 500000 kr.för 

utvecklingsarbete och försöksverksamhet. 
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2. Anslaget Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraga11dens övervägande11 

Anslaget Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

används för bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom vattenområde 

där möjligheterna till utkomst av fiske försämrats genom avlysning på 

grund av att fisk från området genom förorening får anses otjänlig till 

människoföda. Anslaget, liksom därunder förekommande reservation, bör 

föras samman med förevarande anslag. Anslaget bör i övrigt räknas upp 

med 21 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frii111ja11de a1· fiskerinäringen för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av 2 172 000 kr. 

E 4. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

17 980 122 

10532000 

JO 130000 

Reservation 5 207892 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen (1971: 384) om statsbidrag 

till fiskehamnar (ändrad 1980: 366). Från anslaget täcks också underskott 

vid driften av statliga tiskehamnar och kostnader för underhåll och drift av 

fiskefyrar samt för utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostna

derna för fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader för farledsverksamhe

ten. sjöräddnings väsendet, fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. 

Bidrag till fiskchamnar 
Driften av statliga fiske

hamnar 
Underhåll och drift av 

fiskefyrar m. m. 
Fiskets andel i sjöfarts

verkets kostnader 

SNtlirtsverket 

1983/84 

5267000 

150000 

240000 

4 875 000 

10532000 

Beräknad ändring 1984/85 

Fiskeri
styrelsen 

+598000 

+598000 

Före
draganden 

- I 000000 

+ 598000 

402000 

Huvudförslaget innebär en ökning av anslagsposten Fiskets andel 

sjöfarts verkets kostnader med 598 000 kr. 
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Fiskeristyre/sen 

Medelsbehovet för statsbidrag till fiskehamnar, för täckande av under

skott vid driften av kvarvarande statliga fiskehamnar. för und1~rhåll och 

drift av fiskefyrar och för utmärkning av fiskegränser beräknas till oföränd

rat 5 657 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslagsposten Bidrag till fiskehamnar bör minskas med I milj. kr. Jag 

förordar vidare efter samråd med chefen för kommunikationsdepartemen

tet en uppräkning av posten Fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader med 

598000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till flskelwmnar m. m. för budgetåret 1984.'85 anvisa 

ett reservationsanslag av 10 130000 kr. 

E 5. lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23 185 

20000 

I 000 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytning för 

fiskets och fiskarbefolkningens behov. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör föras upp med I 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till lsbrytarhjiilp åt fiskarbefolkningen för budgetår-el 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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E 6. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10211949 

7000000 

7600000 

Från anslaget lämnas bidrag till fiskets rationalisering, skrotningspre

mier för äldre fiskefartyg som tas ur fisketlottan samt bidrag till säkerhets

utrustning för fiskefartyg enligt förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till 

fiskets rationalisering, m. m. (ändrad senast 1983: 213). Vidare utgår frakt

stöd för foderfisk från Östersjön enligt förordningen ( 1980: 573) om prisreg

lering på fiskets område (ändrad senast 1983: 148). Från anslaget lämnas 

även bidrag enligt förordningen ( 1976: 448) om statligt stöd till fiskeföretag 

vid fångstbegränsning (omtryckt 1977: 412) och bidrag enligt förordningen 

( 1979: 436) om statligt stöd vid skada på fiskredskap. Inflytande avgifter 

enligt sistnämnda förordning tillförs anslaget. Dessutom bestrids från an-

. slaget vissa kostnader för stödfartyg för det svenska sillfisket i Nordsjön 

och ersättning till samerna för visst avgiftsfritt fiske på statens vatten inom 

Norrbottens län. 

Fiskeristyre/sen 

Bidraget till skrotning av fiskefartyg bör ökas med 2 milj. kr. till 

3 milj. kr. Sammanlagt bör ramen för bidrag till fiskets rationalisering tas 

upp med 8,5 milj. kr. Anslaget bör föras upp med 9 milj. kr. 

Föredrugandens överviiga11de11 

Jag föreslår att ramen för premier vid skrotning av fiskefartyg ökas med 

0,6 milj. kr. till 1,6 milj. kr. I övrigt föreslår jag oförändrade bi dragsramar. 

Sammanlagt bör sålunda ramen för statsbidrag till fiskets rationalisering 

bestämmas till 7, I milj. kr. Regeringen bör kunna jämka fördelningen mel

lan de olika ändamålen. Anslaget bör föras upp med 7,6milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1984/85 statsbidrag beviljas till 

fiskets rationalisering med sammanlagt högst 7 100 000 kr., 

2. till Bidrag till fiskets rationalisering m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 7 600 000 kr. 
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E 7. Lån till fiskerinäringen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

134688775 
135000000 

35000000 
1 Anslagen Fiskerilån och Fiskbcredningslån. 

Reservation 132094598 

Från anslaget beviljas fiskerilån och fiskberedningslån. Bestämmelser 

härom finns i förordningen ( 1978: 516) om statligt stöd till fisket~; rationali

sering. m. m. (ändrad senast 1983: 213) 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget Fiskerilån bör föras upp med oförändrat 25 milj. kr. Anslaget 

Fiskberedningslån bör höjas med 5 milj. kr. till 15 milj. kr. för att täcka 

behovet av lån för vidareförädling. distributionsanordningar m. m. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att anslagen Fiskberedningslån och Fiskerilån förs samman 

till ett anslag benämnt Lån till fiskerinäringen. Reservationerna under 

ans!agen bör tillföras detta anslag. För budgetåret 1984/85 beräknar jag för 

fiskerilån 25 milj. kr. och för fiskberedningslån 10 milj. kr. Regeringen bör 

kunna jämka fördelningen mellan de båda ändamålen. Vad sänkilt gäller 

fiskberedningslåncn vill jag betona vikten av att dessa i fortsiittningen i 

ökad utsträckning lämnas till utveckling av nya fiskprodukter eller för 

sådana åtgärder inom fiskben:dningsföretag som väsentligt underlättar 

avsättningen av fisk. För investeringar i byggnader och basutru~.tning bör i 

första hand andra finansieringsformer väljas. Vad jag nu har sagt gäller 

även statliga kreditgarantier för sådana ändamål. Sammanlagt bör anslaget 

föras upp med 35 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Län till fiskerinäringen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 35 000 000 kr. 

E 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5456 760 

I 000 

I 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster p;'\, grund av 

statlig garanti för lån till fiskeföretag, för lån till tiskberedningsföretag samt 

för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfiskct. Bestiimmelser härom 

finns i förordningen (1978: 516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, 
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m.m. (ändrad senast 1983:213) och i förordningen (1981:537) om statligt 

stöd till fritidsfisket (ändrad senast 1983: 214). Vidare utgår från anslaget 

bl. a. ersättning för förlust på försöksfiskc för vilket statsgaranti lämnats 

enligt kungörelsen (1953: 242) angående statsgaranti för försöksliskc. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Vidare föreslås oföränd

rade krcditgarantiramar. dvs. för lån till liskcföretag med sammanlagt 

högst 14,6milj. kr.. för lån till fiskberedningsföretag med sammanlagt 

högst 8 milj. kr., för lån till åtgärder som främjar fritidsfisket med samman

lagt högst 2 milj. kr. och för främjande av försöksfiske intill ett sammanlagt 

belopp av 400 000 kr. 

Föredragandens ö1·en·ii.1.:anden 

Kreditgarantiramcn för lån till åtgärder som främjar fritidslisket utnytt

jas inte f. n. Den bör därför kunna minskas från 2 milj. kr. till I milj. kr. för 

niista budgetår. Övriga låneramar föreslår jag oförändrade. I fråga om 

inriktningen av stödet till fiskberedningsindustrin hänvisar jag till vad jag 

anfört under punkten E 7. Sammanlagt föreslår jag således en kreditgaran

tiram till fisket om 24 milj. kr. Regeringen bör kunna jämka fördelningen 

mellan de olika ändamålen. Anslaget bör föras upp med 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. medge att under budgetåret 1984/85 statlig garanti beviljas för lån 

till fisket och för främjande av försöksfiske med sammanlagt 

högst 24 milj. kr.. 

" till Täckande m· fiir/uster l'id statlig kredit1<aranti till fiske för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 

E 9. Ersättning till strandägare för mistad liskerätt m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1000 

I 000 

Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare enligt 

lagen ( 1950: 599) om ersättning för mistad fiskcrätt m. m. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget hör föras upp med oförändrat belopp . 

."i Rik.1dagen 1983/M. I sam/. Nr /OIJ. Bilaga /I 
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Föredragandens öven·äganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till .1·trandiigare för mistad fiskerätt m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 10. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

Jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild proposition 

om prisrcgleringen på fisk under budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Prisreglerande 

cltgärder på fiskets område för budgetåret 1984/85 beräkna ett 
förs lagsanslag av 1 000 kr. 

E 1 J. Bidrag till fiskevård m. m. 

1982/83 lJ tgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Försla~ 

4992905 
16970000 

5170000 

Reservation 395442 

1 Härav har I 950 000 kr. anvisats (prop. 1982/83: 120. JoU 33, rskr 308lför att främja 
sysselsättningen i Norrbottens län. 

Från anslaget utgår bidrag till fiskevård och till kostnader för bildande av 

fiskevårdsområden. Bestämmelser härom finns i förordningen (1981: 537) 

om statligt stöd till fritidsfisket (ändrad senast 1983: 214). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör till följd av penningvärdets försämring räknas upp med 

500 000 kr. till 5 520 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Den engångsanvisning av l 950000kr. avsedd för särskilda insatser i 

Norrbottens län som lämnades budgetåret 1983/84 bortfaller. [ övrigt bör 

anslaget räknas upp med 150 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskevård m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 
reservationsanslag av 5170000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F I. Statens livsmedclsverk 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

54461 226 

54 230000 

56053000 

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågor. Till verkets förvaltningsområde hör även bcsiktningsveterinäror

ganisationen. 

Livsmedelsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar. nämligen hygienavdelningen, 

undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 
Kostnader för utförselkontroll 

av livsmedel 
Kostnader för införselkontroll 

av vegetabilier 

Inkomster 
Ersättning för bcsikt

ningsorganisationens 
personaladministration 

Nettoutgift 

1983/84 

243 

42 275 000 
(29909000) 
12348000 

I 000 

I 000 

54625000 

395000 

54230000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
livsmedclsverk dragandcn 

-5 

+I 740000 
(+I 080000) 
- 240000 
+2 200000 

+3700000 

+ 15000 

+3685000 

-5 

+I 020000 
(+I 365 000) 
+ 818000 

+1838000 

+ 15000 

+l 823000 

Inkomster vid statens livsmedelsverk, som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 Försäljningsinkomster. beräknas till 1,5 

milj. kr. för nästa budgetår (1983/84 1.5 milj. kr.). 

Statens Jil'smedelsverk 

I. Pris- och löneomräkning 2 640 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär indragning eller vakantsättning av fem tjäns

ter. rationaliseringsinsatser och minskad utrednings- och undersöknings-
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verksamhet (+I 500 000 kr.). Huvudförslaget innebär också :tll verkets 

administrationskostnader i samband med stickprovsundersökningar vid 

införsel av vegetabilier belastar de särskilda införselavgifterna på vegetabi

lier. ( + 140000 kr.J 

3. För anskaffande av ny tekväxel behövs en engångsanvisning på 

1.4 milj. kr. 
4. För informationskampanj om ändrad datummärkning av livsmedel 

behövs en engångsanvisning av 0,8 milj. kr. 

f"iircdragandcns iivcrviiga11de11 

För nästa budgetår bör medel för statens livsmedelsverk beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Livsmedelsverkets kostnader for pesticid

kontroll av inhemska vegetabilier uppgår till I milj. kr. per budgetår. Pesti

cid kontroll av importerade vegetabilier finansieras genom avgifter. Livs
medelsverket har i olika sammanhang framfört att även kostnaderna för 

kontrollen av inhemsk produktion bör avgiftsfinansicras. Jag delar verkets 
synpunkter att kontrollen bör bekostas av tr.ädgårdsniiringen kollektivt. 
eftersom någon administrativt enkel lösning att ta ut avgifter fdn svenska 

odlare inte srått att finna. Enligt 26 ~ tredje stycket livsmcdelslagen 
( 1971: 511) har regeringen bemyndigats att meddela föreskrifkr om skyl

dighet att ersätta kostnader för provtagning och undersökning av prov. Jag 

kommer därför att senare föreslå regeringen att livsmedelsverket för pesti

cidkontroll av inhemska vegetabilier för budgetåret 1984/85 ska.Il få dispo

nera I milj. kr. av de medel från triidgårdsniiringen som flyter in i form av 

handelsgödselavgifter. Jag har i motsvarande mån räknat med ett minskat 

medelsbehov för utrednings- och undcrsökningsverksamhct vid livsme

delsverket. Jag har vidare räknat med 95 DOO kr. för vissa uppgifter inom 

det ekonomiska försvaret. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemst:iller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens livsmede/svcrk för buclgetf1ret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 56 053 000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrolllslaktericr 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

31431402 

29859000 

I 000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon

trollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa 

av slakteriföretagen. 
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Statens /i1·smedelsverk 

Livsmedelsverket bedömer att antalet tjänster som besiktningsassistent 

behöver ökas och att antalet tjänster som besiktningsveterinär kan mins

kas. Utökningen av antalet assistenttjänster har flera orsaker. En stark 

rationalisering av slakten har ställt krav på gruppinsatser av bcsiktnings

pcrsonal. där tidigare en ensam veterinär skötte besiktningen. Vidare 

förutsätter ett tillgodoseende av utländska krav på exportslakterier ytterli

gare besiktningspersonal. 

Förcdraga11de11.1· iiven·iiga11de11 

Jag godtar i allt väsentligt livsmedels verkets planer för köttbesiktnings

verksamheten under budget{iret 1984/85. 

Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna motsvaras helt av 

intäkter genom avgifter. Jag har räknat med att samma rationaliseringskrav 

ställs på denna verksamhet som på annan myndighets verksamhet. Avgifter 

för köttbesiktning redovisas f. n. på statsbudgetens inkomstsida under 

rubriken 2 500 Offentligrättsliga avgifter. Med hänsyn till verksamhetens 

karaktär är det enligt min mening ändamålsenligt ait intäkter från upp

dragsverksamheten fortsättningsvis tillförs förevarande anslag. 

På detta anslag bör anvisas ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tiickwule 111· 1·issa ko.1·1mulcr .f('ir kiitthcsik111i11g i·id ko111rol/

slakterier för budgetåret 1984/85 anvisa cl! förslagsanslag av 

I 000 kr. 

I' 3. Statens wterinärmedicinska anstalt: t:ppdragsvcrksamhct 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 
l ()()() 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verk

samhet vid statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVAJ är ett expert- m:h serviceor

gan åt lantbruksstyrelsen och andra myndigheter samt åt enskilda organi

sationer och allmänheten. med uppgift att bl. a. utreda smittsamma djur

sjukdomars uppkomst, orsak, spridningssiitt m. m. SV A skall vara ett 

veteriniirmedic.:inskt centrallaboratorium samt utföra viss rutinmiissig dia

gnostisk verksamhet. Vidare skall SV A aktivt medverka i djursjukdomars 

förebyggande och bekämpande. Till stöd för dessa funktioner skall SY A 

utföra forsknings- och utvecklingsarbete. 

SV A leds av en styrelse. Chef för SV A iir en föreståndare. lnom anstal-
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ten finns fyra enheter. nämligen centrallaboratoriet, epizootologiska enhe

ten. vaccinenheten och ekonomienheten. Inom centrallaboratoriet finns 

det antal laboratorier som styrelsen bestämmer. Utöver des:>a enheter 

finns enligt styrelsens bestämmande enheter för vissa djurslag och andra 

enheter med särskilda uppgifter. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
veterinär- draganden 
medicinska 
anstalt 

Personal 124 

Plan 

Kostnader 

I. Ccntrallaboratoricuppgifter 31592000 +2053000 +1753000 
2. Statsepizootologcns 

verksamhet 2004000 + 131 000 + 131000 
3. Djurslagsinriktad verksamhet 12 188 000 + 846000 + 464000 
4. Diagnostiska undersökningar :i 172000 + 518000 + 518000 
5. Service till utomstäendc 11554000 + 1607000 +I 607000 

60510000 +5155000 +4473000 

Intäkter 

I. Bidrag till centrallabora-
torieuppgifter 3 l 592 000 +2 053 000 + 1753000 , Bidrag till statsepizootolo-
gens verksamhet 2004000 + 131000 + 131000 

3. Bidrag till djurslagsinriktad 
verksamhet 11 174000 + 726000 + 344000 

4. Intäkter av djurslagsinriktad 
verksamhet 1014000 + 120000 + 120000 

5. Intäkter av diagno~tiska 
undersökningar 3172000 + 518000 + 518000 

6. Intäkter av service till 
utomstående 11554000 +1607000 + 1607000 

60 510 000 +5155000 +4473000 

Statens \'Cteriniirmedicinska anstalt 

I. Pris- och löneomräkning 2 910 000 kr. 

2. Med hänvisning till den nyligen genomförda omorganisationen av 

SYA och de besparingar som mot bakgrund av omorganisationen gjort~ 

framlägger styrelsen inget alternativ avseende huvudförslag i år'~ts anslags

framställning. 

Föredragandens ii1 ·erviiganden 

För nästa budgetår bör medel för anstaltens verksamhet med hänsyn till 

den nyligen genomförda omorganisationen beräknas med utgångspunkt i 

ett begränsat huvudförslag. Jag har därvid beräknat 20000 kr. för vissa 

uppgifter inom det ekonomiska försvaret. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lagsanslag av 1 000 kr. 

F 4. Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

53 299000 

44 770000 

46998000 

Reservation 

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgifter m. m. 

vid statens veterinärmedicinska anstalt. 

Statens 1·eteriniirmedicinska anstalt 

Anslaget bör föras upp med 47 680000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 3 beräknar jag 

anslaget till 46 998 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens 1•eterinärmedicinska anstalt för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 46998000kr. 

F 5. Bekämpande a\· smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

18125769 

10000000 

5000000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från ansla

get utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut 

om förintande av bisamhällen, för bitillsynsmännens arvoden m. m. 

Lant hru kss tyrels en 

Anslaget bör föras upp med 13 milj. kr. med hänsyn till beräknat utfall. 

Föredragandens ö1·en•äganden 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. har jag 

förordat åtgärder för att minska statens kostnader för bekämpande av 
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salmonella hos djur. Med hänvisning härtill beräknar jag anslaget till 

5 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av smittsamma lwsdjurs.1j11kc/011wr. m. m. för 

budgetåret I Q84/85 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 

F 6. Statens utsädcskontroll: Uppdragsl'crksamhct 

F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll 

I september 1982 öveilämnade lantbruksstyrelsen och statens utsädes

kontroll en promemoria rörande möjligheterna till kostnadsbesparingar 

inom systemet för godkännande av utsäde samt organisationsalternativ för 

utsädeskontrollen. Promemorian har remissbehandlats. 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition angående statens utsädeskontroll. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på sär

skild proposition i ämnet. 

I. till Statens 11tsiidesko11troll: Uppdrng.1·1·erksamhet för budgctfll'et 

1984/85 beräkna ett förslagsanslag av I OOOkr.. 

2. till Bidrag till statens utsiideskontroll för budgetåret 1984/85 be

räkna ett reservationsanslag av 5 005 000 kr. 

F 8. Bekämpande a\' växtsjukdomar 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

340822 

215000 

250000 

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen ( 1972: 318) samt för vissa 

förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader för beredskapsåtgärder 

mot karantänsskadegörare bestrids också från detta anslag. liksom kostna

der för undersökningar av växtprover som av växtinspektionen överläm

nas för laboratoriemässig diagnostisering. 

Lan thrukss tyrelsen 

Styrelsen föreslår ett anslag av 250000 kr. och att styrelsen bemyndigas 

att använda högst 200000 kr. för brådskande undersökningar i samband 

med växtinspektion sarnt högst 30000 kr. för täckande av kostnader för 

växtskyddsförsök vid lantbruksnämnderna. 
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F6redraganden.1· ii1•erviiga11den 

Jag beräknar i enlighet med vad lantbruksstyrelsen begär anslaget till 

250000kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bekiimpunde m· 1·ii.rtsj11kdomar för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 250000 kr. 

f 9. Lantbrukskemisk Iaboratorie\'erksamhet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

15948000 
16613000 

6992000 

Reservation I 309000 

1 Anslagen Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdrag>verksamhet nch Bi
drag till statens lantbrukskemiska lahoratorium 

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för kemisk 

analysverksamhet i fråga om produkter från jordbruk. skogsbruk och 

trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laborato

riet utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter eller 

enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning och försöks

institutioner på jordbrukets. skogsbrukets och trädgårdsniiringens områ

den. Laboratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse 

för den lantbrukskemiska analysverksamheten samt lämnar råd och upp

lysningar i ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för 

laboratoriet är en föreståndare. Inom laboratoriet finns två avdelningar. en 

uppdragsavdelning och en avdelning för metodutvei.:.kling samt en ekono

misektion. Dessutom finns en filial i Röbiieksdalen. 

Personal 

Anslag 

Utgifia 
Förvaltningskostnader 
Lokalko.-;tnader 

/11/.;c111nter 

Uppdrags verksamhet 

Nettoutgift 

1983/84 

82 

'-' 880000 
2476000 

16356000 

9744000 

6612000 

Beräknad ändring 1984/85 

Lantbruks
styrclsen 

+ 462000 
+ 542000 

+1004000 

- 384000 

+1388000 

Före
draganden 

- 56000 
+436000 

+380000 

+380000 
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I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om den lantbrukskemiska 

verksamhetens inriktning och organisation. 

NU\'ilfande förhä/landen 

Statens lantbrukskemiska laboratorium (SLL) är centralt organ för den 

kemiska analysverksamheten på jordbrukets och trädgårdsnärililgens om

råden. Laboratoriet utvecklar och föreskriver metoder för provtagning och 

analyser och bedriver uppdragsverksamhet på området. Verksamheten. 

som främst gäller foder. jord. vatten, avfall och växtskyddsmedel. bedrivs 

dels vid ett huvudlaboratorium i Uppsala, dels vid en filial i Röbäcksdalen. 

SLL är organiserat på två avdelningar, en för metodutveckling och en 

för uppdragsverksamhet. Enligt uttalande av riksdagen skall uppdrags

verksamheten vara självbärande. Eventuellt underskott från v1~rksamhe

ten vid Röbäcksdalen kunde emellertid täckas med statsmedel. 

Myndighetsansvaret på området delas mellan lantbruksstyrelsen och 

SLL. Lantbruksstyrelsen har tillsynen över de lantbrukskemiska statio

nerna. SLL föreskriver analysmetoder. Statens kostnader för verksamhe

ten budgetåret 1981182 uppgick till ca6 milj. kr. varav ca 2.8 milj. kr. avsåg 

kostnader för täckande av underskott i uppdragsverksamheten. 

Lantbruksstyrelsens uppdra~ 

Med anledning av de i betänkandet !Ds Jo 1982: 5) Översyn av statens 

lantbrukskemiska laboratorium lämnade förslagen och de över betänkan

det avgivna remissyttrandena gav regeringen i· beslut den 30juni 1983 

lantbruksstyrelsen i uppdrag att lämna förslag om hur SLL kunde inordnas 

i verket. 

I regeringens beslut framhölls bl. a. att det får anses vara ett starkt 

samhällsintresse att det på det lantbrukskemiska området bibehålles en 

centrallaboratoriefunktion och att det finns tillgång till laboratorieresurser 

på vilka kan ställas höga krav pft oberoende och opartiskhet. Att behålla 

SLL som ett fristående organ kan inte nu vara en lämplig lösning. Vid 

sådant förhållande framstår det som naturligt att föra samman SLL med 

lantbruksstyrelsen. Därigenom kommer de lantbrukskemiska myndighets

uppgifterna att i sin helhet ligga inom den myndighet som har ansvaret för 

utvecklingen av jordbruks- och trädgårdsnäringarna. 

Vid utformningen av förslaget till organisation av den lantbrukskemiska 

verksamheten skulle enligt regeringens beslut alla möjligheter till rationali

seringar och kostnadsbesparingar tas till vara så att statens km.tnader för 

verksamheten kan minskas jämfört med budgetåret I 983i84. Därvid skulle 

särskilt uppdragsvcrksamhetens inriktning och omfattning ses över. Mål

sättningen angavs vara att begränsa denna verksamhet till vad som be

hövdes som stöd för centrallaboratoriefunktionen och metodutvecklingen. 
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I lantbruksstyrelsens uppdrag ingick också att studera samordningsmöj

ligheter med andra myndigheter och statliga organ inom angränsande verk

samhetsområden och i förekommande fall föreslå lämpliga åtgärder för att 

förbättra samordningen. Även samordningsmöjligheter med AB Svensk 

laboratorietjänst (Svelab) skulle uppmärksammas. 

Lanthruksstyre/se ns förslag 

Lantbruksstyrelsen har i skrivelse den 29 september 1983 till regeringen 

redovisat sitt uppdrag. 

I skrivelsen föreshls att lantbruksstyrelsen blir chefsmyndighet för SLL 

som därigenom inte behöver någon egen styrelse. 

Lantbruksstyrelsen föreslår att den nuvarande rådgivande nämnden för 

lantbrukskemiska fackfrågor ersätts av en lantbrukskemisk nämnd. Denna 

bör utses av lantbruksstyrclsen. I nämnden bör enligt förslaget ingå före

trädare för institutioner vid Sveriges lantbruksunivt:rsitet (SLU ). de lokala 

lantbrukskemiska stationerna och lanthruksnäringen. 

Laboratoriets arbetsuppgifter bör enligt lantbruksstyrelst:ns förslag vara 

att följa utvecklingen av behovd av lantbrukskemisk analysteknik och 

analysmetoder samt föreslå åtgärder inom detta område till lantbrukssty

relsen. Metodbeskrivningar bör kunna publiceras i lantbruksstyrelsens 

författningssåmling. Det är också viktigt att lämpliga provtagningsmctoder 

beskrivs officiellt. Även detta bör vara en uppgift för laboratoriet. Labora

toriet bör vidare verka för att resultatredovisningar så långt det bedöms 

lämpligt standardiseras. En huvuduppgift för laboratoriet är att utveckla 

tillförlitliga och rationella rutinmetoder för aktuella analysbehov inom 

lantbruket. 

Lantbruksstyrelsen utövar tillsyn över hushållningssällskapens lant

brukskemiska stationer. Med den föreslagna organisationen i vilken labo

ratoriet förs samman med styrelsen bör inspektionsverksamheten kunna 

utövas av laboratoriets befattningshavare. 

I den utsträckning andra laboratorier önskar delta i interkalibreringar 

inom det lantbrukskemiska området bör laboratoriet leda sådan verksam

het. Den kontakt som centrallaboratoriet härvid fär bör kunna leda till ait 

officiella metoder får ökad tillämpning vilket bör öka tryggheten för avnä

marna. Laboratoriet bör i övrigt fungera som ett opartiskt referenslabora

torium. Laboratoriet bör vidare kunna medverka i bedömningar av teknisk 

utrustning. 

Som stöd för centrallaboratoriefunktionen bör uppdragsverksamhet 

kunna bedrivas. Enligt lantbruksstyrelsens mening bör laboratoriet kunna 

bedriva viss analysverksamhet bl. a. åt naturvårdsverket och SLU. Där

igenom borde duhblering av analysresurser kunna undvikas. 

Verksamheten inom SLL bedrivs f. n. inom en metodutvecklingsavdel

ning och en uppdragsavdelning. Vid en minskad uppdrags verksamhet som 

endast utgör ett stöd för centrallaboratoriefunktionen bör en integrering 
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ske till objektområden. Avdclningsindclningen vid laboratoriet hör därför 

slopas och sektionerna lyda direkt under föreståndaren. 

Lantbruksstyrelsen föreslår att vid laboratoriet skall finna~ följande 

sektioner: administrativ sektion, allmän sektion. jordsektion, produktsek

tion. växtskyddssektion. norrlandssektion och vattensektion. 

Enligt lantbruksstyrclsens uppfattning kan behovet av en vatknsektion 

vid laboratoriet ifrågasättas. Styrelsen föreslår att en avveckling övervägs 

såvida självbärighet inte kan uppni'ts. Skulle självbärighet uppnås. bör 

frågan om att föra över vattenlaboratorit:t till en annan huvudman övervä

gas. 

F. n. gäller att SLL: s uppdrags verksamhet skall vara självbärande. Det

ta mål har dock inte kunnat uppnås. För den begränsade miingd rutin

prover som det enligt lantbruksstyrelsens förslag nu är fråga om bör 

prissättningen däiför anpassas till den som tillämpas vid rutinlaboratorier. 

För övriga uppdrag bör kostnadstäckning krävas exempelvis för ledning av 

interkalibreringar och för analysuppdrag där rutinanalysmetoder ej an

vänds. 

Förslaget till sammanförandet av laboratoriet med lantbruksstyrelsen 

innebär att vissa delar av verksamheten minskar i omfattning eller upphör. 

Därvid uppst~ir minskat behov av personal och lokaler. Fiir all sä längt 

möjligt ästadkomma en mjuk övergång till den nya organisationen och göra 

det möjligt att lösa problem med övertalighet på bästa sätt föresläs att 

neddragningen får ske under en tviiiirsperiod. 

Lantbruksstyrelsen har bedömt anslagsbehovet för den lantbrukske

miska verksamheten för budgetåret 1984/85 och följande två budgetår. 

Fr. om. budgetåret 1986/87 väntas föreslagna förändringar av verksamhe

ten få fullt genomslag. Nettoeffekten av förändringarna beräknas leda till 

att anslagsbehovd då har sjunkit med ca I milj. kr. i förhållande till det 

förväntade behovet för budgetåret 1983/84. Fiir budgetåret 1984/85 bör 

anslaget föras upp med 8 milj. kr. 

J-"iiredragandens ö1·en·iiga11dcn 

Av de skäl som anförts i regeringens beslut den 30juni 1983 bör SLL 

upphöra som självständig myndighet genom att sammanföras med lant

bruksstyrelsen. Detta bör ske genom all styrelsen blir chefsmyndighet för 

SLLfr.o.m. den !juli 1984. 

I fråga om de arbetsuppgifter som SLL bör ha i framtiden kan jag i allt 

viisentligt ansluta mig till vad lantbruksstyrelsen har föreslagit. Jag vill 

särskilt understryka att uppdrags verksamhetens inriktning och omfattning 

bör anpassas till vad som behövs som stöd för centrallaboratoriefunk

tionen och metodutvecklingen pil det lantbrukskemiska området. Kostna

derna för verksamheten med rutinanalyser bör inte belasta statsbudgeten. 

Rationaliseringen av SLL: s verksamhet bör såsom lantbruksstyrclsen fö

reslagit kunna genomföras under en övergångstid på två år. Därigenom har 
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enligt min mening de problem som uppkommer genom att personal och 

lokaler måste minskas. lösts på ett tillfredsställande sätt. Minskningen av 

resurserna och anpassningen till en ny verksamhetsinriktning bör således 

genomföras under budgetåren 1984/85 och 1985/86. Det ankommer på 

regeringen att besluta om den interna organisationen av SLL. 

Vid anslagsberäkningen för budgetåret 1984/85 har jag räknat medel 

enligt huvudförslaget. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna att statens lantbrukskemiska laboratorium upphör som 

självständig myndighet i enlighet med vad jag har förordat. 

2. till Lanthrukske111isk lahoratorieverk.rnmhet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 6 992 000 kr. 

F 10. Statens maskinprovningar: Uppdragsvcrksamhct 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens maskinprovningar. 

Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln 

förekommande maskiner för jordbruk. skogsbruk och trädgårdsnäring 

samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom att ge ut tryckta 

meddelanden rörande verkställda provningar. Bland maskinprovningarnas 

uppgifter i övrigt ingår att lämna allmänheten råd och upplysningar samt 

att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning. Maskinprovningarna är 

riksprovplats för grävmaskiner och lastbilshytter. 

Maskinprovningarna leds av en styrelse. Chef för maskinprovningarna 

är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en enhet för allmän 

provning. en för officiell provning. en för uppdragsprovning samt en admi

nistrativ enhet. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 78 

Personal 

Plan 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter, prov

ningsverksamhet, m. m. 
Riksprovplatsverksamhet 

Intäkter 
Uppdragsverksamhet. m. m. 
Driftbidrag 
Intäkter från riksprovplatsen 

Statens maskinprovningar 

1983/84 

74 

7862000 
8500000 

16362000 

I 950000 
5 912 000 
8500000 

16362000 

I. Pris- och löneomräkning 961 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens maskin- Före-
provningar draganden 

+1215000 + 186000 
+ 500000 +500000 

+1715000 +686000 

+ 103 oöo +103000 
+1112000 + 83000 
+ 500000 +500000 

+I 715000 +686000 

2. För att upprätthålla oförändrad omfattning av verksamheten begärs 
full kompensation för pris- och löneomräkning ( + 703 000 kr.). 

Föredragandens överl'äganden 

För nästa budgetår bör medel för maskinprovningarnas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att r·egeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamlzet för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 11. Bidrag till statens maskinprovningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5 582000 

5912000 

5 995000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndig

hets uppgifter m. m. vid maskinprovningarna. 

Statens maskinprol'ltingar 

Anslaget bör föras upp med 7 024 000 kr. 
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Föredragandens Öl'erl'iiganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 10 beräknar jag 

anslaget till 5 995 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens maskinprorningar för budgetåret l 984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 5 995 000 kr. 

F 12. Statens växtsortnämnd 

1982/83 utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

215202 

299000 

302000 

Statens växtsortnämnd handhar uppgifter enligt växtförädlarrättslagen 
(1971: 392, ändrad senast 1982: 1071) samt utsädeslagen (1976: 298). Nämn
den fullgör de skyldigheter som åligger tillsynsmyndighet enligt konven

tionen den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingsprodukter. 

Nämnden består av ordförande, vice ordförande samt högst sju andra 

ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef. 

198J/84 Beräknad ändring l 984/85 

Personal 

Anslag 

Utgifier 
Förvaltningskostnader 

<därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Inkomster 

Avgifter 

Nt:ttoutgift 

Statens växtsortniimnd 

2 

576000 
1396000) 

54000 

630000 

331000 

299000 

Statens växt
sortnämnd 

+I I 000 
(- 6500) 
-16000 

- 5000 

+ 9000 

-14000 

Anslaget bör föras upp enligt huvudförslaget (-14000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Före
draganden 

+ 10500 
(- 6500) 
+ 1500 

+12000 

+ 9000 

+ 3000 

att till Statens viixtsortniimnd för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 302 000 kr. 
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F 13. Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjukl'ård: Uppdragsverksam

het 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verk

samhet vid lantbruksstyrelsen för djurens hälso- och sjukvård. 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för bl. a. ärenden 

om den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren. djurskyddd samt 

veterinärväsendet. 

Det åligger lantbruksnämnd att under lantbruksstyrclscn ansvara för 

distriktsveterinärorganisationen i länet. utöva tillsyn över distriksveteri

niircrnas och andra praktiserande veterinärers verksamhet. leda den regio

nala planeringen och samordningen av hälso- och sjukv•'irden bland husdju

ren samt leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i den mån detta 

inte ankommer på länsstyrelsen. Inom vai:ic nämnd skall finnas en veteri

niir enhet. Chef för den veteriniira enheten iir en liinsveterinär. som i övrigt 

är tjänsteman hos länsstyrelsen och i denna egenskap fullgör uppgifter 

enligt länsstyrelseinstruktionen ( 1971: 460. iindrad senast 1983: 5h7J. 

Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen får uppgå till 

högst 390. 

Distriktsveterinärorganisationen är främst avpassad för att tillgodose 

behovet av sjukvård och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen 

och hästar som används i jordbruket och skogsbruket. Om djurskyddsskäl 

föreligger eller där annan veterinärvfl!'d inte kan anvisas iir distriktsveteri

när skyldig att även utöva djursjukvfird för övriga husdjur. Distriktsvete

rinärorganisationen skall i samarbete med främst den organiserade hälso

kontrollverksamheten medverka i förebyggande åtgärder. 

I vc:terinärtaxeförordningen (1975: 539, ändrad senast 1983: 860) före

skrivs att vid varje förrättning som utförs av en distriktsveterin:ir utgår cn 

särskild djursjukvårdsavgift. vars storlek bestäms av regeringen. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

Personal 390 

Plan 

Kostnader 
Distriktsveterinärorga-

nisationen m. m. 66330000 2655000 -2655000 .. 
Anskaffning av viss 

laboratorieutrustning 125 000 
Främjande av förebyggande 

åtgärder 5000000 
Inrättande av nervcte-

rinärstationer 500000 

71955000 2655000 -2655000 

Intäkter 
Bidrag till distrikts-

veterinärorganisationen 
m.m. 38845000 + 9830000 -4000000 

Bidrag till anskaffning 
av viss laboratorie-
utrustning 125 000 

Bidrag till främjande av 
förebyggande åtgärder 5 000000 

Bidrag till inrättande 
av nerveterinärstationer 500000 

Djursjukvårdsavgifter 27 500000 -12500000 +2 500000 

71970000 - 2670000 -1500000 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen är med hänsyn till arbets- och kostnadsutvecklingen 

återhållsam när det gäller att inrätta ytterligare tjänster i distrikts veterinär

organisationen. Av medgivna 390 tjänster beräknar styrelsen att 375 finns 

inrättade under budgetåret. Därutöver behövs medel till tillfälliga vikarier. 

I planen för budgetåret 1983/84 är lönekostnaderna för distriktsveterinä

rerna beräknade till 52 320 000 kr. vartill kommer 1.2 miij. kr. för lantbruks

nämndernas administration av den nya organisationen för djurens hälso

och sjukvård. Lönekostnaderna för distriktsveterinärerna ökar för budget

året 1983/84 med totalt 1880000 kr. till följd av träffade löneavtal intill den 

30juni 1983. Lönekostnaderna för lantbruksnämndernas administration, 

nu beräknad till I ,4 milj. kr .. föreslås fr. o. m. budgetåret 1984/85 bli anvi

sade från anslaget Lantbruksnämnderna. Därmed kommer löneposten att 

uppgå till 54.2 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Prisnivån för bilersättning och traktamenten har ökat med ca 10% under 

föregående budgetår. I prisomräkning innebär detta 410000kr. Resekost

naderna för budgetåret 1984/85 beräknas därmed uppgå till 4 550 000 kr. 

Insamling av kliniska data för nationell bearbetning sker i samarbete 

med föreningen Svensk husdjursskötsel. Lantbruksstyrelsens kostnader 

6 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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för dessa bearbetningar beräknas för budgetåret 1984/85 till 250000kr. 

Övriga expenser väntas öka med 255 000 kr. och uppgå till 300 000 kr. 

Djursjukvårdsavgifter infördes den !januari 1983. För tiden januari

juni 1983 har bokförts 6, 7 milj. kr. varav för animalieproduktionens djur 
4,9 milj. kr. och sällskapsdjur 1,8 milj. kr. Antalet debiterade förrättningar 

har under samma tid varit ca 245 000 för animalieproduktionens djur och ca 

45 000 för sällskapsdjuren. Det totala antalet förrättningar, ca 290000 un

der första halvåret 1983, kan motsvara 500000 - 550000 på helårsbasis 

eftersom under hösten antalet förrättningar bedöms bli lägre än under 

våren. 

Intäkterna för djursjukvårdsavgifter kommer vid gällande avgiftsnivå att 

uppgå till 15 milj. kr. (ca 520 000 förrättningar) under budgetår·~t 1984/85. 

Härav utgör avgifterna för animalieproduktionens djur 11 milj. kr. (ca 

440000 förrättningar) och avgifterna för sällskapsdjuren 4 milj. kr. (ca 

80000 förrättningar). 

Föredragandens öven·äganden 

I min anmälan till föregående års budgetproposition anförde jag att 

mycket talar för att finansieringen av djurens hälso- och sjukvård i ökad 

utsträckning bör bli en angelägenhet för djurägarna. Riksdagen delade 
denna uppfattning. 

Djursjukvårdsavgiftcrnas storlek för budgetåret 1983/84 beräknades med 

utgångspunkt i djurhälsoutredningens antagande om att antalet förrättning

ar skulle uppgå till ca 1 milj. per år. Underlaget för beräkning av antalet 

förrättningar var emellertid ofullständigt. Jag påpekade därför att korrige

ringar kan behöva göras sedan erfarenhet av det nya systemet vunnits. 

Viss erfarenhet av systemet med djursjukvårdsavgifter har 11u vunnits. 

Enligt lantbruksstyrelsen fungerar uppbörden tillfredsställand·~. Det kan 

emellertid enligt min mening finnas skäl att modifiera uttaget av djursjuk

vårdsavgifter så att dessa inte som nu tas ut med ett fast belopp oberoende 

av förrättningens karaktär utan varieras och tas ut i procent av förrätt

ningsarvodet. Jag avser därför att föreslå regeringen att åt lantbruksstyrcl

sen lämna uppdraget att se över avgiftsfinansicringen. För budgetåret 

1984/85 beräknas antalet förrättningar uppgå till 520000. Djursjukvårdsav

gifterna bör under budgetåret 1984/85 fastställas så att det sammanlagda 

uttaget uppgår till 30 milj. kr. Det ankommer på regeringen att besluta i 

denna fråga. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lanthruksstyrelsen, djurens hälso- och sjuhård: Uppdrags

verksamhet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

I 000 kr. 
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f 14. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

53114882 

44470000 

40470000 

Reservation 2726117 

Under anslaget anvisas medel för bidrag till distriktsvetainärorganisa

tionen. anskaffning av viss laboratorieutrustning, friimjande av förebyg

gande åtgärder samt stöd vid inrättande av lkrveterinärstationer. 

I. Bidrag till distriktsvete
rinärorganisationen 

2. Anskaffning av viss labo
ratorieutrustning 

3. Främjande av förebyggande 
åtgiirder 

4. Inrättande av tlerveterinär
stationer 

Föredragandens överväganden 

1983/84 

38 845 000 

125 000 

5 000000 

500000 

44470000 

Beräknad ändring 1984/85 

Lantbruks
styrelsen 

+9830000 

+91130000 

Före
draganden 

--4000000 

-4000000 

För uppgifter inom det ekonomiska försvaret har jag beräknat ett belopp 

av 215000 kr. 

Med hänvisning till vad jag ovan och under punkten F 13 har anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till djurens liiilso- och .1jukvärd för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 40 470 000 kr. 

F \5. Bidrag till avläg~t boende djurägare för veterinärvård 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1661 876 

1670000 

I 740000 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnader för veterinär

vård för avlägset boende djurägare. Lantbruksnämnden disponerar medlen 

i enlighet med vad som framgår av veterinärtaxeförordningen ( 1975: 539, 

ändrad senast 1983: 860). 

Lantbruksstyrelsen 

Pris- och löneomräkning 85 000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till al'liigset boende djurägare fdr 1.·eteri11ä1Tc1rd för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lagsanslag av I 740 000 kr. 

F 16. Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder 

I avvaktan på särskild proposition om forskning m. m. hemstiiller jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till djurskyddsfriimjande åtgärder för budgetåret 

1984/85 beräkna ett reservationsanslag av I 666 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

G 1. Sveriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader 

G 2. Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader 

Beredningen av regeringens forskningspolitiska ställningstaganden på

går f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att återkomma till regeringen 

vad avser forskning inom jordbruksdepartementets område i min anmälan 

till den forskningspolitiska propositionen under våren 1984. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen, i avvaktan på 

särskild proposition i ämnet, föreslår riksdagen att 

I. till S\'eriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 350839000kr .. 

2. till Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader för budgetåret 

1984/85 beräkna ett reservationsanslag av 164 684 000 kr. 

G 3. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

43469384 

14000000 

13 500000 

Reservation 9467 161 

Från detta anslag anvisas medel till byggnadsarbeten för Sveriges lant

bruksuniversitet och andra institutioner, som har anknytning till forsk

nings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksam

hetsområde. 

Byggnads styrelse 11 

I fråga om investeringsobjekt. som tidigare inte redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Diverse objekt. I gällande investeringsplan finns under denna rubrik 

uppförd en kostnads ram av 50 milj. kr. i prisläget den I januari 1982. Av 

ramen får högst 30 milj. kr. tas i anspråk av byggnadsstyrelsen för utföran

de av sådana smärre byggnadsåtgärder som inte medför nämnvärd utök

ning av lokalinnehavet och för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte 

överstiger 2 milj. kr. i prisläget den I januari 1983. Kostnadsramen i övrigt, 

20 milj. kr., får tas i anspråk endast efter beslut av regeringen. 

T. o. m. budgetåret 1982/83 har disponerats 22 907 000 kr. av byggnads

styrelsens del och 17 340 000 kr. av regeringens del. Därtill kommer att 

arbeten till en kostnad av avrundat 13.4 milj. kr. slutredovisats av bygg

nadsstyrelsens del per den 30juni 1983. 

Detta innebär att av byggnadsstyrelsens del under budgetåret 1982/83 

disponerats ett ramutrymme av 21107000 + 13400000 - 17437000 (före-
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gående års disposition)= avrundat 17070000kr. Av regeringens del har 

två projekt igångsatts under budgetåret. 

För budgetåret 1983/84 finns av byggnadsstyrelsens del ett ram.utrymme 

av (30000000-21107000=) avrundat 8,9 milj. kr. tillgängligt vartill kom

mer ramutrymme på grund av ytterligare slutredovisningar. Av regering

ens del finns tillgängligt etl ramutrymme av ca (20000000 - 17346000=) 

avrundat 2,7 milj. kr. 

De byggnader och lokaler som disponeras av institutioner inom högsko

leområdet och inom övriga forskningsinstitutioner inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde utgör tillgångar med lång varaktighet. Det 

gäller därför att utnyttja dessa tillgångar effektivt. De av statsmakterna 

fastlagda besparingskraven ställer vidare krav på en ökad rationalitet hos 

lokalerna. Mot bakgrund av det begränsade investeringsutrymmet för ny

byggnader måste ökad uppmärksamhet ägnas åt investeringsbehovcn för 

att brister i arbetsmiljön skall kunna rättas till och för att kunna dfektivise

ra utnylljandet av de befintliga lokalresurserna. Dessa investcringsbehov 

belastar i första hand ramarna för Diverse objekt. 

För att kunna möta de ökade medclsbehoven för ombyggnader inom det 

befintliga lokalbeståndet föreslår styrelsen att ramen för budgetåret 
1984/85 förs upp med 60 milj. kr. 

Projektering. Under förevarande anslag föreslår styrelsen att för budget

året 1984/85 förs upp en medclsförbrukning av I milj. kr. för projektering. 

Fbredragandens iiverviigamlcn 

I investeringsplanen för budgetåret 1983/84 linns under rubriken Diverse 

objekt uppförd en kostnadsram av 50 milj. kr. i prisläget den I jc,nuari 1982. 

vilkl!t motsvarar ca52.9 milj. kr. i prisläget den (januari 1983. Inom 

· kostnadsramen beräknas medel för utförande av mindre byggnadsåt

gärder. som inte medför nämnvärd utökning av lokalinnehavet och för 

vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. Ramen 

räknas upp årligen med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsutveck

lingen. Enligt hittills gällande regler kan ramutrymmet tas i anspråk för nya 

objekt med hänsyn till uppräkningen samt i den mån ramutrymme kan 

tillskapas genom slutredovisning av gamla objekt. 

Jag föreslår att den nu gällande konstruktionen av ramen ändras. 

Fr. o. m. budgetåret 1984/85 övergår jag till att beräkna medel för Diverse 

objekt under en årsbunden kostnadsram. För budgetåret 1984/85 föreslår 

jag diirför under rubriken Diverse objekt en kostnadsram av 13 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen skall även i fortsättningen få ta i anspråk viss del av 

ramen för byggnadsåtgärder där kostnaderna i va1:je särskilt fall inte över

stiger 2 milj. kr. Det bör ankomma på regeringen att besluta om storleken 

av den del av ramen som skall stå till byggnadsstyrclsens förfogande. 

Övriga objekt i investeringsplanen för nästa budgetår har tidigare redovi

sats för riksdagen. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande invcste

ringsplan och anslagsbcräkning. 
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Im·esteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medclsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

1982- 1983- 1983-
01-01 01-01 06-30 1983/84 1984/85 

Slutredovisat 
1983-06-30 239 284 238 315 
Färdigställda, ej 

slutredovisade 
objekt 172200 173 200 159100 6000 5000 

S\·criges lantbruksuniversitet 

Ultuna 
Central service 11 750 Il 000 5 051 5400 500 
Kraftfoderfabrik vid 

Lövsta. Om- och 
tillbyggnad 5900 6300 4 753 I 000 500 

Öjebyn 
Nybyggnad av djur-

stallar 6750 7025 6046 970 9 

flskeristyrelsen 

Kt//ame 
Fiskeriförsöksanstalt 16800 16800 14935 1000 800 

Dh·erse objekt 50000 52970 16379 10000} 
(tidigare budgetår) 11000 

Diverse objekt 13000 
(budgetåret 1984/85 J 

Projekteringskostnader 6983 I 000 I 000 

502684 280295 452687 25370 18809 

Reducering av 
medclsbehovct 4403 2809 

Beräknat medclsbehov 20967 16000 

Anslagsbehovet beräknar jag till 13 .5 milj. kr. enligt följande samman

ställning. 

Anslagsberiikning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgang 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 (förslag) 

9467 
14000 
13500 

36967 

Beräknad medelsförbrukning 

1983/84 
1984/85 

20967 
16000 

36967 

Bygg- Färdig-
start stäl-

!ande 

år/mån år/mån 

83-02 83-10 

82-09 83-09 

81-09 82-10 

81-10 82-10 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta ombyggnadsarbeten vid Sveri

ges lantbruksuniversitet m. m. inom de kostnadsramar som jag 

har förordat i det föregående, 

2. till Bvggnadsarheten vid Sveriges /anthruksuniversitet m. rn. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 13 500 000 kr. 

G 4. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruks.universitet 

m.m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

26652171 

28500000 

18 300000 

Reservation 14291526 

Från detta anslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av 

lokaler vid Sveriges lantbruksunivcrsitet och andra institutioner som har 

anknytning till forsknings- och försöksverksamhct inom jordbruksdeparte

mentets verksamhetsområde. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. 

Det åligger styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet bl. a. att upprätta 

förslag till utrustningsprogram för lantbruksuniversitetet och SVA. Försla

gen överlämnas till utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

(UUH) som i anslagsframställning föreslår kostnadsramar för aktuella 

utrustningsobjekt och som inom uppförda kostnadsramar fasl!>täller pro

grammen. 

UUH har genom skilda beslut fått uppdrag att planera och upphandla 

utrustning för statens naturvårdsverk och statens strålskyddsinstitut. 

UUH har att efter statsmakternas beslut i anledning av nämnd·~ns förslag 

vidta de åtgärder som behövs för att godtagna program skall förverkligas. 

Inredning 

I det följande redovisas endast redan beslutade. nya eller ändrade kost

nadsramar som skall föras upp i inredningsplanen. 

Byggnads.1·tyrelsen 

I fråga om inredningsprojekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Statens naturvårdsverk. Ersättningsanskaffningar m. m. I gällande in

redningsplan finns uppförd en ram av 4.8 milj. kr. för i första hand inred

ning till nyanskaffade lokaler i Studsvik och Stockholm. 

Efter samråd med naturvårdsverket föreslår byggnadsstyrelscn att ra

men höjs till 6, I milj. kr. för att i första hand tillgodose angelägna behov av 

bl. a. ersättningsanskaffning. 
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Statens strå/sJ...)•ddsinstitut. Ersättningsanskaffningar m. m. I gällande 

inredningsplan finns uppförd en ram av 475 000 kr. för ersättningsanskaff

ningar och mindre inredningskompletteringar budgetåret 1983/84. 

Efter samråd med strålskyddsinstitutet föreslår byggnadsstyrelsen att 

ramen höjs till 700000kr. för att tillgodose behoven av smärre inrednings

kompletteringar och ersättningsanskaffningar budgetåret 1984/85. 

Diverse objekt. I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 7 ,0 

milj. kr. Av beloppet får byggnadsstyrelsen ta i anspråk 4,7 milj. kr. för 

oförutsedda mindre inredningsobjekt samt för sådana objekt för vilka 

verket beslutar om byggnadsåtgärder. Kostnadsramen i övrigt får tas i 

anspråk endast efter beslut av regeringen. Kostnadsramen är avsedd för 

inredning av lokaler i samband med funktionella förändringar vid ombygg

nader och omdispositioner. Fr. o. m. budgetåret 1982/83 får ramen även 

användas för planmässig ersättningsanskaffning vid Sveriges lantbruksuni

versitet (jfr prop. 1981/82: 100 bil. 13 s. 106). 

Som framgår av byggnadsstyrelsens redovisning har delprojekt till en 
kostnad av 758 000 kr. slutredovisats. vilket innebär att ramen för budget

året 1983/84 för beslutade men ännu ej slutredovisade projekt samt plane

rade projekt uppgår till (7 000000- 758 000= J avrundat 6.3 milj. kr. Belop

pet bör för budgetåret 1984/85 höjas med 1.5 milj. kr. till 7 .8 milj. kr., varav 

0,5 milj. kr. beräknats för planmässig crsättningsanskaffning för lantbruks

universitetet. Av beloppet bör 7,0 milj. kr. ställas till byggnadsstyrelsens 

förfogande för oförutsedda mindre inredningsprojekt. för ersättningsan

skaffning av inredning samt för inredning av projekt för vilka verket 

beslutar om byggnadsåtgärder. 

Utrustning 

I det följande redovisas endast redan beslutade, nya eller ändrade kost

nadsramar som skall föras upp i utrustningsplanen. 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

I fråga om utrustningsobjekt, som tidigare inte redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar, anförs följande. 

Sveriges lantbruksuniversitet. Ersiittningsanskaf]izingar m. m. budget

året 1984185. För budgetåret 1983/84 är uppförd en kostnadsram av 11 milj. 

kr. för ersättningsanskaffningar m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Kostnadsramen har visat sig vara otillräcklig för att tillgodose dels ersätt

ning av försliten utrustning, dels utrustningsbehov föranledda av nya ar

betsmiljö- och djurskyddsbestämmelser, ökat studerandeintag, mindre 

byggprojekt m. m. 

För budgetåret 1984/85 föreslår styrelsen för Sveriges lantbruksuniversi

tet i samråd med UUH att en definitiv kostnadsram av 14,3 milj. kr. förs 

upp i utrustningsplanen. 
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Statens naturvårdsverk. Ersättningsanskql]i1ingar m. m. budgetåret 

1984185. För budgetåret 1983/84 är uppförd en kostnadsram av 5 B50000 kr. 

för ersällningsanskaffningar m. m. 

Naturvårdsverkets olika avdelningar har anmält utrustningsbehov för 

budgetåret 1984/85 till en sammanlagd beräknad kostnad av 10,8 milj. kr. 

Verket har emellertid efter samråd med U UH begränsat sina anskaffnings

förslag till 6 750 000 kr. Av beloppet avser I 250 000 kr. nyanskaffningar i 

samband med ändrad verksamhetsinriktning vid bilavgaslaboratoriet i 

Studsvik resp. verkets specialanalytiska laboratorium. 

UUH föreslår att en definitiv kostnadsram av 6750000kr. förs upp i 

utrustningsplanen för budgetåret I 984/85. 

Statens strålskyddsinstitut. Ersiittningsanskajfningar m. m. budgetåret 

1984185. För budgetåret 1983/84 är uppförd en kostnadsram av 1,3 milj. kr. 

för ersättningsanskaffningar m. m. 

UUH föreslår att en definitiv kostnadsram av I 380000kr. fors upp i 

utrustningsplanen för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens Öl'erväRanden 

Med utgångspunkt i de förslag som byggnadsstyrelsen redovisat föror

dar jag att följande inredningsplan läggs till grund för medelsberäkningen 

för nästa budgetår. 

Jag har inom kostnadsramen Diverse objekt beräknat medel till bygg

nadsstyrclsens disposition för oförutsedda mindre inredningsobjekt m. m. 

samt medel till regeringens disposition for inredning av investeringsobjekt 

för vilka investcringskostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. 

kr. Jag har tidigare vid min anmälan av byggnadsarbeten inom jordbruks

departementets verksamhetsområde under punkten G 3 berört denna frå

ga. Det ankommer på regeringen att besluta om det belopp som skall stå till 

byggnadsstyrelscns disposition. Vidare har jag under ifrågavarande ram 

beräknat medel för planmässig återanskaffning av inredning vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt. 

De kostnader som förts upp i inredningsplanen bör godtas. 
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lnrednin,.;splan (I 000-tal kr.) 

Inredningsobjekt Kostnadsram \.tedelsförhrukning 

defi- delram art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv 198."1-
ram 06-30 1983/84 198418." 

Slutredovisadc projekt 
1983-06-30 36 7 I:\ 34843 

Projekt färdigställda 
före 1982-07-0J men 
ännu ej slutredovisade 

Sveriges lantbruksuninrsitet 

U/11111<1 
Central service J !00 
Växtskyddscentrum 

} 8500 5 175 
Alnarp 
Växtskyddscentrum 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

U/1111w 
Centr<tlblock Il 000 9817 

Upp/1111cls Bro 
Blodtappningsbyggnad 550 490 

fiskeristyrelsen 

Kiilame 
Fiskeriförsöksanstalt. 

Inredning och ut-
rustning 5 815 4835 

Statens naturvårdsverk 

Ersiittningsanskaffningar 
m. m. budgettiret 
1984/85 5 000 2a 425 

Statens strålskyddsinstitut 

Ersiittningsanskaffningar 
m. m. budgetiiret 
1984/85 500 2a 162 

Diverse objekt 7000 2a 1144 

75088 1100 56891 7400 1600 
'----.,----' 

76188 65891 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt 
I. A.Y statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. ~ndrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
1b. Andrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

Anslagsbchovet för inredning beräknar jag avrundat till 1,5 milj. kr. 

enligt följande sammanställning. 
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Anslavheräkning m·seende inredning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medclsförbrukning 

Medelsreservation 1983-07-0 I (avrunda() 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 (förslag) 

6035 
500 

1465 

8000 

1983/84 
1984/85 

6400 
1600 

8000 

De kostnader som tas upp i följande utrustningsplan bör godtas. 

Utrustningsplan ( 1 000-tal kr.) 

Utrustningsohjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram art' t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1983-
ram 06-JO 198'.\/~;4 1984/8.5 

Projekt färdigstiillda 
före 1983-06-30 men 
ännu ej slutredovisade 77 340 69208 

Sveriges lantbruksuniversitet 

U/1111111 

Centrala service-
funktioner m. m. 1950 724 

Garpenberg 
l'lantförsöksstation 1 900 

Alnarp 
Växtskyddscenlrum (i()()() 4970 
Växtföriidling. Svalöv 2000 

Riibiic·ksdalen 
Maskin- och lager-

utrymmen 700 254 

Öjehyn 
Djurstallar m. m. I 350 66 

Ersii1111i11g.1ar1.1k1{ffni11gar 111. m. 
Budgetåret 1982/83 9500 I 3 595 
Budgetåret 1983/84 11000 1 
Budgetåret 1984/85 11500 3 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Vaccinenhet 5 800 

Statens naturvårdsverk 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1982/83 5 250 1934 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1983/84 5 850 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. hudgetäret 1984/85 6080 3 
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U trustningsobjekl Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram art' t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1983-
ram 06-30 1983/84 1984/85 

Statens strålskyddsinstitut 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1982/83 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1983/84 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1984/85 

Vissa utredningskostnader 

1120 

1300 

I 350 

360 

177 

3 

118 

148350 2000 
'---v----' 

150350 

81046 32257 20800 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram \tidigare fastställd som definitiv). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delraml. 
3. Ny kostnadsram. 

134103 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 16,8 

milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsberäkning m•seende utrustning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Medelsreservation 1983-06-30 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 (förslag) 

8 257 
28000 
16800 

53057 

1983/84 
1984/85 

32 257 
20800 

53057 

Byggnadsstyrelsen ocr utrustningsnämnden får för varje i inredning_s

resp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar intill högst 

det belopp, som angetts som kostnadsram för objektet. med avdrag för de 

medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 

innebär detta att medgivande får lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. dels för byggnads

styrelsen till ett sammanlagt belopp av 176 188000 - 65 891000= )_avrundat 

10.2 milj. kr.. dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 

([50 350000-134 103 000= I avrundat 16,2 milj. kr.. allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1985/86. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregå

ende. 
2. till lnrednin!{ och utrustnin!{ m· lokaler 1·id S1•eriges lantbruks

universitet m. m. för budgetåret. 1984/85 anvisa ett res<!rvations

anslag av 18300000kr. 
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G 5. Skogs· och jordbrukets forskningsråd 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört under punkterna G I och 

G 2 hemställer jag att regeringen, i avvaktan på särskild proposition om 

forskning m. m., föreslår riksdagen 

att till Skogs- och jordbrukets jiJrskningsråd för hudgetån:t 1984/85 

beräkna ett reservationsanslag av 47 852 000 kr. 

G 6. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

l 982/83 Utgift 

l 983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 300000 

2300000 

2 500000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras 

i ett mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning träffat 

avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsvcrksamhet 

på det jordbrukstekniska området. Avtalet avser tiden den I juli 198 l -den 

30 juni 1984. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksam

heten genom ett årligt bidrag av 2,3 milj. kr., eller sammanlagt 6,9 milj. kr. 

Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst motsvarande 

helopp, varav sammanlagt minst 3.6 milj. kr. i form av direkt bidrag. 

Ansvaret för genomförandet av det avtalade programmet åvilar Jordbruks

tekniska institutet. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag den I september 

1983 en förhandlingsgrupp med uppdrag att för statens räkning förhandla 

och träffa nytt avtal med Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om 

den fortsatta gemensamma finansieringen av forsknings- och utvecklings

arbetet på det jordbrukstekniska området. 

Förhandlingsgruppen har i december 1983 överlämnat en promemoria 

ms Jo 1983: 12) angående stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning. 

Till promemorian har som bilaga fogats ett under förbehåll av regeringens 

godkännande ingånget avtal mellan staten och Stiftelsen Svenskjordbruks

teknisk forskning. Enligt avtalet som avser tiden den I juli 1984-den 

30juni 1987 åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten 

genom att tillskjuta 7,5 milj. kr .. varav 2.5 milj. kr. under vart och ett av 

budgetåren 1984/85-1986/87. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden 

tillskjuta lägst motsvarande belopp, varav sammanlagt minst 4,8 milj. kr. i 

form av direkt bidrag. Ansvaret för programmets genomförande avses 

liksom hittills åvila Jordbrukstekniska institutet. 
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Föredragandens överviigw1den 

Jag biträder förhandlingsgruppens förslag till avtal mellan staten och 

Stiftelsen Svenskjordbruksteknisk forskning om att för perioden den !juli 

1984-30juni 1987 öka stödet till kollektiv jordbruksteknisk forskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ikläda sig de ekonomiska förpliktelser 

som följer av det avtal angående stöd till kollektiv jordbrukstek

nisk forskning som jag har nämnt i det föregående, 

2. till Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 2500000 kr. 

G 7. Bidrag till växtförädling 

Den gemensamma finansieringen av växtförädlingen regleras i avtal 

mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den I 

januari 1980-den 31 december 1989. 

Inför de sista fem åren av avtalsperioden förutsätts enligt avtalet att 

förhandlingar tas upp mellan staten och föreningsrörelsen beträffande stor

leken av de totala bidragen. 

Jag kommer senare att lägga fram förslag med anledning härav. 

Jag hemställer att regeringen. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till växt.förädling för budgetåret 1984/85 beräkna ett 

reservationsanslag av 28 590 000 kr. 

G 8. Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogs
gödsling m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6000000 

6000000 

6100000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsföräd

ling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftelsen 

Skogsförbättring träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings

och utvecklingsverksamhet rörande skogsträdsförädling och skogsgöds

ling m. m. Avtalet avser tiden den !juli 1982-dcn 30 juni 1985. Enligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom att 

tillskjuta 15,t milj. kr.. varav 5 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 

1982/83 och 1983/84 samt 5.1 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Stiftelsen 

åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta sammanlagt lägst 15.1 milj. kr., 
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varav minst 14 milj. kr. som direkt, kontant bidrag. Staten åtar sig dessut

om att under avtalsperioden tillskjuta ytterligare sammanlagt 3 milj. kr. 

Medlen skall bl. a. användas till ökat klonurval, intensivare skötsel av de 

anlagda avkommeförsöken samt bättre utvärdering av detta material. An

svaret för den avtalade verksamhetens bedrivande åvilar Ins"titutet för 

skogsförbättring. 

Föredragandens iiven·äganden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

förbättring föras upp med 6, I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektii· forskning rörande skogsträd.1:fi'iriidling och 

skog.1·gödsling m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 6100000 kr. 

G 9. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10000000 

10800000 

11300000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i ett 

mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam 

finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhct på det skogstek

niska området. Avtalet avser tiden den I juli 1982-den 30juni 1985. Enligt 

avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten 

genom att tillskjuta 28,5 milj. kr., varav 8,8 milj. kr. under budgetåret 

1982/83, 9,6milj. kr. under budgetåret 1983/84 och 10.1 milj. kr. under 

budgetåret 1984/85. Stiftelsen åtar sig att under avtalssperioden tillskjuta 

sammanlagt lägst 28,5 milj. kr., varav minst 25,5 milj. kr. som direkt, 

kontant bidrag. Staten åtar sig dessutom att under avtalsperioden tillskjuta 

ytterligare sammanlagt 3,6 milj. kr. I det kortare perspektivet behövs dessa 

medel för en snabbare anpassning av dagens maskiner och metoder i såväl 

storskalig som småskalig drift till ett ökat uttag av biomassa under 1980-ta

kt. För att tillgodose utvecklingsbehoven i det längre perspektivet behövs 

en väsentligt ökad satsning på s. k. perspektivstudier samt på analyser av 

framtida system för skogsvård. Utvecklingen av system för <wverkning 

och transport, anpassade till virkets vidare hantering och användning, 

behöver intensifieras. Ansvaret för verksamhetens genomförande avses 

liksom hittills åvila Nämnden för skogsteknisk forskning. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

teknisk FoU föras upp med 11,3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollekti1· skogsteknisk forskning för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 11 300000 kr. 

G JO. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

563 772 

567000 

584000 

Skogs- och lantbruksakademien har till uppgift att med stöd av veten

skap och praktisk erfarenhet verka för det svenskajordbrukets och skogs

brukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. Från ansla

get bestrids kostnader för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning åt 

skoglig expertis, bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostnader för ut

ländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter. 

Skogs- och lanthruksakademien 

I. Pris- och löneomräkning 27 000 kr. 

2. Indragningen av tjänstebrevsrätten har medfört en minskning av stat

liga resurser till akademien i betydande omfattning. Tillämpning av huvud

förslaget innebär ytterligare försämring av akademiens arbetsmöjl.igheter. 

3. Medel begärs fören tjänst som skoglig sekreterare <+122000kr.J. 

4. Medel begärs för ökade bidrag till bibliotek m. m. ( +93 000 kr.). 

Fiiredraga11de11.1· ii1·en·ägande11 

För nästa budgetår bör medel till Skogs- och lantbruksakademien beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skogs- och lanthruksakademien för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 584000kr. 

7 Riksdagen 198318../. I sam!. Nr 100. Bilaga 11 
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H. MILJÖVÅRD 

H 1. Statens naturvårdsverk 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

95628381 

95 861000 

98081000 

Statens naturvårds verk är central förvaltningsmyndighet för ~trenden om 

naturvård, däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning utomhus, 

samt om rörligt frilufts] i v, jakt och vilt vård. allt i den mån sådana ärenden 

ej ankommer på annan myndighet. Till verkets förvaltningsområde hör 

även ärenden enligt miljöskyddslagen (1969: 387, ändrad senast 1983: 656) i 

den mån dessa ej ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller 

annan myndighet. Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen 

(1973: 329) om hälso- och miljöfarliga varor (ändrad senast 1982:: 822) och i 

anslutning därtill meddelade föreskrifter, i den mån tillsynen ej ankommer 

på annan myndighet. Verket har vidare till uppgift att leda och främja 

företrädesvis målinriktad naturvårdsforskning och undersökningsverk

samhet inom naturvårdsområdet. 

Till verket är produktkontrollnämnden knuten. Nämnden prövar frågor 

som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. i den mån prövningen ej 

ankommer på annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör. Inom verket finns en administrativ· avdelning, en naturri~sursavdel

ning, en teknisk avdelning samt en forsknings- och utvecklingsavdelning. 

Inom administrativa avdelningen finns en produktkontrollbyrå. Hos verket 

finns i övrigt de laboratorier och enheter som verket bestämmer. 

Vidare finns inom verket en forskningsnämnd och en delegation för 

anläggningsstöd till idrotten. 
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Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Ll)kalkostnader 
Särskilda undersökningar 
Engångsanvisning 

Inkomster 
Ersättning för 

särskilda undersökningar 

Nettoutgift 

Statens naturvtlrdsverk 

1983/84 

537 

80958000 
(64208000) 
14903000 

10000 

95 871000 

10000 

95861 000 

I. Pris- och löneomräkning 5 194 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens Före-
naturvårdsverk draganden 

+ 8 268000 +2721000 
(+ 4141000) ( +2 083 000) 
+ 277000 - 501 000 

+ 4000000 

+ 12 545 000 +2220000 

+12545000 +2220000 

2. Huvudförslaget skulle innebära att medel motsvarande ytterligare ca 

tio tjänster fråntogs verket. Stora personalbehov föreligger för att kunna 

klara en rad såväl gamla som nya uppgifter som pålagts verket och för vilka 

verket aldrig erhållit några tjänster. Inom en åtminstone oförändrad real 

resursram ser verket möjligheter att åstadkomma konsolideringar och där

med fortsätta omprioriteringsarbetet från tidigare år. ( + 3 173 000 kr.) 

3. Medel motsvarande sex tjänster för produktregistret och kadmiumfrå

gor har hittills tillfälligt anvisats verket bl. a. genom medgivande till 

överskridande. Med hänsyn till ifrågavarande arbetsuppgifters karaktär 

bör medlen nu permanent tillföras verket. (+899000 kr.) 

4. Posten Reseersättningar behöver öka både för inrikes resor för det 

intensifierade tillsynsarbetet och för utomnordiska resor till följd av ver

kets ökade internationella engagemang inom såväl det tekniska miljöskyd

det som produktkontrollen. ( + 375 000 kr.). 

5. Kostnaderna för uppbyggnaden och driften av ADB-baserade infor

mationssystem kommer att öka väsentligt. Ökningen avser främst Ml- OJ, 

produktregistret samt en ökad användning av ADB inom verkets admini

stration och inom forsknings- och undersökningsverksamheten. 

( + I 072 000 kr.) 

6. Kostnadsökningarna för vissa laboratorieutensilier, kemikalier m. m. 

har varit mellan 30 och 50 %. 
Kostnaderna för det löpande tillsynsarbetet på (;entral nivå i form av 

kvalificerade provtagningar, drift av kontrollutrustning etc. har ökat och 

kommer att öka än mer under de närmaste åren (+I 005 000 kr. J. 

7. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till 15 180 000 kr. ( + 277 000 kr.). 

8. Medel för en telefonväxel med direktval föreslås ( +4 000000 kr.). 
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Fiircdragandens iil'en·ii1<a11de11 

Riksdagen har beslutat om en särskild avgift för prövning och tillsyn 

enligt miljöskyddslagen !prop. 1983/84: 40 bil. 7. JoU 15. rskr 93). Avgiften 

skall införas den I juli 1984. Vid min anmälan av denna fråga anförde jag att 

det var angeläget att resurserna för miljöskyddsarbetet samtidigt för

stiirktes. Jag beräknar därför ökade medel dels under punkten H 2 för al! 

handläggningstiderna vid koncessionsnämnden skall kunna förkortas, dels 

under anslaget Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

Chefen för civildepartementet kommer vidare vid sin behandling av ansla

gen till länsstyrelserna att föreslå en förstärkning av länsstyrelsernas re

surser inom miljöskyddet med sammanlagt 4 milj. kr. 

För nästa budgetår hör medel för statens naturvårdsverk beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag räknar med att detta skall kunna klaras 

utan att iivertalighetsproblem inom organisationen uppstår. Jag har vidare 

beräknat medel för en speciell engångsinsats avseende arkivbildningen 

inom miljövårdsområdet <+30000kr.). Översynen skall ske i samverkan 

med riksarkivet. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Göransson . 

.lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 11at111·1·ård.1Tcrk för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 98 081 000 kr. 

H 2. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7 045 634 

7241000 

7954000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till

stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. Nämnden består av 

ordförande och tre andra ledamöter. I nämnden finns fyra avdelningar. 

Personal 

Anslag 

Utg((ter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Resccrsättningar 
Lokalkostnader 

1983/84 

29 

5 974 ()()() 
(5179000) 

472000 
795000 

7 241000 

Beräknad ändring 1984/85 

Koncessions
nämnden för 
miljöskydd 

+3%000 
(+274000) 
+ 53 000 
+ 131 000 

+580000 

Före
draganden 

+529000 
(+473000) 
+ 53 000 
+131000 

+713000 
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Koncessionsnämnden för mi/jiiskydd 

I. Pris- och löneomräkning 436000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en minskning av resurserna med 281000 kr. 

En tillämpning av huvudförslaget kan få ej önskvärda konsekvenser, så

som förlängd handläggningstid för ärenden vid nämnden. 

Fiiredragandens 1°h'erviiganden 

Det är angeläget att han<lläggningstiderna vid koncessionsnämnden kan 

förkortas. Anslaget bör därför tas upp med ett högre belopp än vad nämn

den begärt. Med hänvisning tiH sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Ko11cessionsnämnde11./iJr mi/;öskydd för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 7 954 000 kr. 

H 3. Miljövårdsinformation 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3 297 100 

2 900000 

3400000 

Reservation 711617 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

Statens naturvårdn·crk 

För att miljövårdsinformationens samlade resurser skall kunna använ

das effektivt och rationellt är t. ex. utgivning av allmänna råd för miljö

vårdsarbetet och utbildningsinsatser i samband därmed oundgängligen 

nödvändiga. Information och utbildning är alltså ett viktigt led i strävan att 

rationalisera miljövårdsarbetet. 

En viktig målgrupp för verkets information är allmänheten. Informatio

nen till allmänheten består i stor utsträckning av broschyrer. foldrar och 

faktablad. I viss utsträckning produceras också filmer och utställningar. 

Ett antal besökscentraler, s. k. naturum. har byggts upp. Vidare är tidning

en Miljöaktuellt som verket ger ut av stor betydelse. 

Ett område som kräver ökade insatser framöver är skolan. Det är uppen

bart att miljövårdsutbildning är en viktig angelägenhet också för de miljö

vårdande organen. Genom utbildning kan en attitydförändring åstadkom

mas. 

De ideella naturvårdsorganisationerna har stor betydelse för opinions

bildningen på miljövårdsområdet. Dessa verksamheter bör därför få ett 

fortsatt statligt stöd. Naturvårdsverket föreslår en uppräkning av tidigare 

bidrag med hänsyn till pris- och löneutveckling. 

Naturvårdsverket begär 4200000kr. för budgetåret 1984/85. 
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Föredragandens ö1•en·äganden 

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 500 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mi/jövårdsinfimnation för budgetåret 1984/85 anvisa ett rc

servationsanslag av 3 400 000 kr. 

1-1 4. Mark för naturvård 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

19846048 

2 0 000 000 

20000000 

Reservation 181476 

Från anslaget bestrids kostnader för förvärv för statens räkning av 

värdefulla naturområden. De naturvårdsobjekt som förvärva~ med anli

tande av medel från anslaget och vissa andra naturvårdsobjekt i statens 

iigo redovisas på naturvårdsfonden, som förvaltas av statens naturvårds

verk. 

Från anslaget bestrids vidare ersättningar enligt naturvårdslagen 

<1964:822, omtryckt 1974: 1025). 86 eller 12H byggnadslagen (1947:385) i 

dess lydelse intill den I januari I 965 samt lagen ( 1974: 434) om ~cvarande 

av bokskog. Från anslaget kan utgå statsbidrag till kommun elle~ kommu

nal stiftelse för skydd av mark för naturvårdsändamål. Dessutom får 

anslaget disponeras för utrednings-. förhandlings- och värderingskost

nader i samband med säkerställande av mark för naturvårdsändamål. 

Statens naturrårdsverk 

Syftet med anslagd är att skydda representativa områden och unika 

förekomster av svensk natur som är av betydelse såväl för den vetenskap

liga naturvården som för friluftslivet. Detta sker dels genom förvärv som 

främst inriktas på områden av vetenskapligt-kulturellt intresse. dels genom 

intrångsersättningar och dels genom bidrag till kommuner för skydd av 

friluftsområden. 

Omfattningen av det säkerställandebehov som föranleds av urskogsin

venteringen är betydande. I gengäld är vårdbehoven inom dessa områden 

små och innebär oftast bara uppskyltning. Då ersättningskostnaderna är 

stora bör ett nytt finansieringssätt övervägas. Verket har föreslagit att 

skogsbruket skall bidra med medel för säkerställande av urskogar med 

5 milj. kr. under fem år genom ianspråktagande av skogsvårdsavgifter. 

Det totala medelsbehovet beräknas uppgå till ca 50 milj. kr. även om del 

av skogsvårdsavgiften får ianspråktas för säkerställande av urskogar. Ver

ket anser att en höjning av detta anslag är angelägen och yrkar att anslaget 

uppräknas med 20 milj. kr. till 40 milj. kr. 
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Jag vill i detta sammanhang ta upp framställningar från statens natur

vårdsvcrk om avsättande av ett område .vid Stenshuvud till nationalpark 

och om utvidgning av Muddus nationalpark. Jag tar först upp frågan om 

Stcnshu vudområdet. 

Inom området. som är beläget vid Skånes östra kust ca en halvmil sydost 

om Kivik, finns f. n. ett naturreservat som omfattar ca 108 ha. Rescrvats

området ägs av staten genom domänverket. Därutöver äger staten genom 

naturvårdsfonden ca 117 ha av angränsande marker. 

I skrivelser den 30 september och den 5 november 1982 har naturvårds

verket hemställt att den av staten ägda marken inom och utom det befint

liga reservatet samt vissa ytterligare områden, som bör förvärvas, avsätts 

till nationalpark. 

Statens naturl'årdsverk. Stenshuvud reser sig 97 m över havet och utgör 

den yttersta utposten i sydost av Linderödsåsens urbergsmassiv. Till om

rådet hör också ett västligt höjdparti, skilt från det egentliga Stenshuvud av 

en markerad dalgång. Efter tidigare århundradens nyttjande som betes

mark är området i dag i stort sett lövskogsbevuxet. Särskilt avenbokskog 

med klättrande murgröna präglar Stenshuvudområdet. Södra delen upptas 

av sandhedar. Här finns en rik flora och många väl differentierade växt

samhällen. Skiftande natur och gynnsamt klimat är förutsättningar för det 

rika och varierande djurlivet. I norra delen av området ligger Hälleviks 

arboretum med exotiska träd och buskar från olika delar av världen. 

Stenshuvudområdet är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det 

årliga besöksantalet är växande och närmar sig 150000. Naturvårdsverket 

har sedan år 1967 förvärvat ett tiotal fastigheter och fastighetsdelar i avsikt 

att kunna tillskapa en nationalpark som är större än nuvarande reservat. 

Numera är således ca 225 ha mark i statens ägo inkl. det befintliga reserva

tet vilket fortfarande är bokfört på domänfonden. Några ytterligare förvärv 

är önskvärda, men det har hittills inte varit möjligt att på frivillig väg 

genomföra dessa. Länsstyrelsen har sedan år 1970 förberett ett nytt natur

reservatsbeslut för Stenshuvudområdet genom att låta utföra inventeringar 

och upprätta förslag till föreskrifter och skötselplan. Detta material över

lämnade länsstyrelsen till naturvårdsverket den 11 september 1980 och 

förklarade samtidigt att området bör avsättas till nationalpark. 

Naturvårdsverket föreslår att i huvudsak den mark som ägs av staten 

inkl. det befintliga reservatet avsätts till nationalpark och att principbeslut 

samtidigt fattas om att den övriga mark som staten i framtiden kan komma 

att förvärva också skall avsättas till nationalpark. Naturvårdsverket anser 

dessutom att ett vattenområde av en kilometers bredd bör ingå i national

parken. 
Remissyttrandena. Efter remiss har yttranden över framställningen av

getts av överbefälhavaren, sjöfartsverket, riksantikvarieämbetet, lant

bruksstyrelsen, skogsstyrelsen, domänverket, universitetet i Lund, Sveri

ges lantbruksunivcrsitet,· länsstyrelsen i Kristianstads län. Simrishamns 
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kommun, Svenska naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas riksför

bund. Skogsstyrelsen har bifogat yttrande från skogsvårdsstyrelsen i Kris

tianstads län. Svenska naturskyddsföreningen har bifogat yttrande från 

Skånes naturvårdsförbund. 

Remissinstanserna tillstyrker eller lämnar utan erinran att Stenshuvud

området avsätts till nationalpark. 

Överbefiilhai•aren förutsätter att det inte sker några inskränkningar eller 

förändringar av nuvarande nyttjanderättsförhållanden till den anläggning 

som försvaret utnyttjar i det aktuella området. Sjöfartsverket anser att 

nationalparkens gräns i vattnet bör bestämmas till fastighetsgränsen. Vi

dare förutsätter sjöfartsverket att verket också i fortsättningen kan driva 

och underhålla fyren Stenshuvud :,,om ligger inom den blivand·~ national

parken. Riksantikvarieämbetet anser att det ur kulturhistorisk synpunkt är 

mycket tillfredsställande att så stora arealer - som på Stenshuvud - av ett 

betydelsefullt markslag i den äldre jordbrukshushållningen säkerställs som 

nationalpark. Avgränsningen av området efter de förvärv som naturvårds

verket föreslår tillstyrks. Lanthruksstyrelsen har inget att invända mot 

bildandet av Stenshuvuds nationalpark enligt naturvårdsverkets förslag 

utom i den del detta berör delar av fastigheten Esperöd I :91 i Södra Mellby 

socken. Om nationalparken även kommer att omfatta delar av denna 

fastighet kan detta på ett besvärande siitt störa driften för lantbruksföreta

get Karakås- Kiviks Fruktodlingar och Musteri AB. Skogsstyrelsen anser 

att området har stora och unika naturvärden och tillstyrker att Stenshu

vudområdet avsätts som nationalpark. Domiim·erket framhåller att Stens

huvudområdet är av riksintresse. Domänverket är dock tveksamt till att 

låta arboretet vid Hällevik samt fastigheten med kafCrörelsen Svabesholm 

I :52 ingå i nationalparken. En bättre lösning synes vara om arboretet får 

kvarstå som naturreservat i anslutning till nationalparken. Lunds uni1·ersi

tet framhåller att Stenshuvudområdet är rikt på naturbetesmarker och 

därför är av mycket stor betydelse för kännedomen om vårt lands natur. 

SFeriges lantbruksuniversitet anser att Stenshuvudområdet utan tvekan är 

ett av de värdefullaste naturområdena i Sydsverige och att området myc

ket väl förtjänar nationalparksstatus. Sveriges lantbruksuniversitet före

slår samtidigt att nationalparkens omgivningar görs till naturreservat. 

Länsstyrelsen i Kristianstads liin tillstyrker att Stenshuvudornrådct av

sätts som nationalpark men anser att fastigheten Svabesholm l :52 ej bör 

förvärvas så länge nuvarande viilfungerande kaferörclse bedriv~; där. Sim

rishamns kommun har inte något att erinra mot att Stenshuvudområdet 

avsätts som nationalpark. Svenska nat11rskydd.1joreningen framhåller att 

Stenshuvud är ett naturskönt och särpräglat område, som det är angeläget 

att bevara. För att skapa bättre förutsättningar att bevarn hotade och 

sällsynta växt- och djurarter, är det viktigt att parkens areal blir så stor 

som möjligt. Lantbrukarnas rihförhund konstaterar att naturvårdsverket 

är intresserat av att förvärva ytterligare fastigheter i omedelbar anslutning 
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till nationalparksområdet. Förbundet anser att efter beslut om bildande av 

Stenshuvuds nationalpark bör inte ytterligare markförvärv tillåtas. Vad 

gäller den till närboende lantbrukare utarrenderade betesmarken bör den

na mark även fortsättningsvis arrenderas ut till närboende men på arrende

perioder enligt bruklig praxis om minst fem år. 

Jag tar härefter upp framställningen från statens naturvårdsverk om 

utvidgning av Muddus nationalpark. 

Statens naturvårdsverk. Muddus nationalpark avsattes år 1942 (prop. 

1942:48, JoU 6, rskr 96) i syfte att bevara ett skogs- och myrmarkslandskap 

i dess naturliga tillstånd. Nationalparken omfattar en areal av ca 49 200 ha. 

I parkens norra del kom ett privatägt triangelformat område söder om väg 

97 att bilda en kil in i nationalparken. Med syfte att införliva detta område 

med nationalparken kom det i statens ägo vid ett större markbyte mellan 

domänverket och Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 1960-1961. Det 

omfattar 863 ha, varav 283 ha är produktiv skogsmark. Genom området 

rinner en sträcka av Muddusjåkkå. 
Den södra gränsen för nationalparken drogs omkring en kilometer från 

Stora Lule älv. Kungl. Maj:t förklarade den 23 november 1956 att national

parksbestämmelserna inte skulle utgöra hinder för uppdämning av älven 

vid anläggande av Messaure kraftstation. Härigenom kom 4.3 ha skogs

mark inom nationalparken att överdämmas. Vetenskapsakademiens na

turskyddskommitte hade gett sitt bifall till intrånget under förutsättning 

bl. a. att nationalparkens sydgräns flyttas så att den kommer att bildas av 

den nya sjöns strand. Härigenom skulle gränslinjen få en ändamålsenligare 

markering och kompensation skulle erhållas för de genom dämningen 

tillspillogivna markområdena. Muddusälvens dalgång skulle då i sin helhet 

komma att tillhöra nationalparken. Någon gränsjustcring gjordes emeller

tid inte. Statens naturvårdsverk anser det angeläget att sydgränsen nu 

justeras. Därigenom skulle ett landområde om ca 150 ha tilläggas national

parken. Gränsen bör av praktiska skäl följa fastighetsgränsen i vattenom

rådet. 

Statens naturvårdsverk föreslår således att nyss nämnda två utvidgning

ar av Muddus nationalpark får ske enligt de redovisade förslagen. 

Remissyttrandena. Efter remiss har yttranden över framställningen av

getts av lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen. statens vattenfallsverk, Sveri

ges lantbruksuniversitet, länsstyrelsen i Norrbottens län, Gällivare kom

mun. Jokkmokks kommun och Svenska naturskyddsföreningen. 

Remissinstanserna tillstyrker i allmänhet att Muddus nationalpark utvid

gas med de två områdena. Beträffande den södra gränsen har en remissin

stans avstyrkt utvidgning, medan två instanser har förslag till annan gräns

dragning. 

Lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen har inte något att invända mot 

den föreslagna utvidgningen. Lantbruksstyrelsen har bifogat yttrande från 

lantbruksnämnden i Norrbottens län som hört berörda samebyar. Statens 
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vattenfallsverk framhåller att verket nu utreder frågan om höjning av 

dämningsgränsen vid Messaure för minskning av fallförlusterna inom upp

strömsdelen av dämningsområdet. Dessa är ganska betydande vid högre 

vattenföringar och en dämningshöjning skulle därför vara av betydande 

värde från elförsörjningssynpunkt. Hittills erhållna utredningsresultat 

tyder på att en höjning högst till nivån + 166,5 m skall visa sig lämplig. 

Dämningshöjningen skulle därvid orsaka intrång i Muddus nationalpark 

inom parkens hela strandområde vid Stora Lule älv, om gränsen där nu 

ändras enligt naturvårdsverkets förslag. För undvikande av komplikatio

ner med nationalparksintrång vid sådan dämningshöjning föreslår vatten

fallsverket att nationalparkens södra gräns bestämmes till nivån + 168 m. 

Alternativt kunde enligt verket prövningen av naturvårdsverkeb. hemstäl

lan anstå i avbidan på att visshet erhålls om vilken dämningshöjning 

vattenfallsverkets pågående utredning kan komma att resultera i. Liins.Hy

relsen i Norrbottens län tillstyrker utvidgningen av nationalparken under 

förutsättning att fritidsfiske även fortsättningsvis får bedrivas inom den del 

av Stora Lule älv som kommer att ligga inom den utvidgade Muddus 

nationalpark. I övrigt anser länsstyrelsen att den föreslagna utökningen av 

nationalparken kommer alt innebära alt parken får gränser som är såväl 

praktiska som väl anpassade till naturförhållandena. Gällivare kommun 

tillstyrker förslaget att utvidga Muddus nationalpark med ett markområde 

söder om väg 97. Jokkmokks kommun avstyrker naturvårdsverkets fram

ställning om nationalparkens utvidgning och instämmer i de motiv till 

avstyrkan som Sirkas sameby, Norrbottens Kraftverk, Jokkmokks Jakt

och Fiskevårdsförening samt byggnadsnämnden och fritidsnämnden åbe

ropat i av kommunen bifogade yttranden. I nämnda yttranden framhålls 

bl. a. att området söder om nationalparksgränsen har stor betydelse för det 

rörliga friluftslivet och fritidsfisket. Sirkas sameby anser att kommunen 

och samebyn avstått tillräckligt med marker till rikets gemensamma behov 

genom befintliga nationalparker. Svenska naturskyddsföreningen tillstyr

ker förslaget till utvidgning vad gäller landområdena men anser att natio

nalparkens södra gräns bör följa Stora Lule älvs strand. Enligt föreningens 

åsikt är det principiellt fel att införliva ett stycke natur som kraftigt påver

kats av vattenkraftsreglering med en nationalpark. 

Fåredragandens ÖFen.oäganden 

Jag tar först upp förslaget från naturvårdsverket om att området Stens

huvud skall avsättas till nationalpark. 

Naturvårdsverkets förslag innebär att både de områden om ca 225 ha 

som är i statens ägo och ytterligare enskilda områden utanför reservatet 

om ca 75 ha som staten i en framtid kan tänkas förvärva skall avsättas till 

nationalpark. Remissinstanserna instämmer i att det bör bildas eri national

park i Stenshuvudområdet. Jag ansluter mig till denna uppfattning. 

Frågan om den föreslagna nationalparkens storlek tas upp i många 
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remissyttranden. Flertalet remissinstanser ansluter sig därvid till natur

vårdsverkets förslag. Vissa remissinstaner är dock tveksamma vad gäller 

omfattningen av nationalparken. För egen del vill jag framhålla att jag ser 

det som lämpligt med en enhetlig förvaltningsform för det område som bör 

skyddas. I likhet med flertalet remissinstanser anser jag därför att national

parken i huvudsak bör ha den omfattning som naturvårdsverket föreslagit. 

De synpunkter i fråga om vissa pågående verksamheter som framförts i 

några remissyttranden bör kunna beaktas i samband med att gränserna 

slutligt fastställs i detalj och de närmare föreskrifterna för parken bestäms. 

Vad gäller frågan om nationalparkens gräns i havet anser jag för min del 

det inte eliorderligt att nationalparken omfattar mer vatten än vad som 

hänförs till berörda fastigheter enligt lagen ( 1950:595) om gräns mot all

mänt vattenområde. Den föreslagna nationalparkens omfattning framgår 

av den till protokollet i detta ärende fogade kartbilagan 1. 

Inom det område som naturvårdsverket föreslagit som nationalpark 

finns f. n. såväl statlig som enskild mark. I 4 ~ naturvårdslagen förutsätts 

att staten äger mark som skall avsättas till nationalpark. Den del av det 

föreslagna området som f. n. ägs av enskilda förutsätts av naturvårdsver

ket så småningom kunna förvärvas av staten och ingå i nationalparken. Jag 

delar naturvårdsverkets bedömning att det är lämpligt att regeringen redan 

nu inhämtar riksdagens medgivande att till nationalpark avsätta också den 

mark inom angivet område som nu är enskild men som staten framdeles 

kan förvärva. Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt natur

vårdsverket att vidta de förberedande åtgärder som fordras för att ett 

beslut av riksdagen om bildande av den nya nationalparken skall kunna 

fullföljas. Jag vill dock framhålla att det kan bli nödvändigt med gränsjus

teringar för den händelse det inte skulle visa sig möjligt eller lämpligt att 

förvärva alla områden. Det bör ankomma på regeringen att med hänsyn 

hiirtill i detalj fastställa de slutliga gränserna för den föreslagna national

parken. 

Vad gäller naturvårdsverkets förslag att utvidga den norra delen av 

Muddus nationalpark med det triangelformade område, som staten numera 

förvärvat, är samtliga remissinstanser eniga. Jag anser också att national

parken får en naturligare gräns vid det aktuella området mot väg 97 i norr 

om det föreslagna området införlivas med parken. Jag förordar därför att 

gränsen ändras i norr i enlighet med naturvårdsverkets förslag. När det 

gäller den föreslagna gränsändringen i söder har flera remissinstanser 

förordat att den södra gränsen skall följa älvstranden i stället för att följa 

fastighetsgränsen i vattenområdet. En annan remissinstans har helt av

styrkt en utvidgning av gränsen i söder och uttryckt farhågor att fritidsfis

ket i Stora Lule älv skulle begränsas och det rörliga friluftslivet i området 

motverkas. Med hänsyn till de praktiska skäl som naturvårdsverket anfört 

förordar jag även i detta fall att gränsen för nationalparken blir den som 

naturvårds verket föreslagit. Därigenom kan bl. a. kostnader för fastläggan-
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det av en ny fastighetsgräns vid älvstranden undvikas. Jag vill framhålla att 

den omständigheten att national parksgränsen av skäl som jag nyss redo

gjort för blir densamma som fastighctsgränsen i Stora Lule älv i och för sig 

inte bör utgöra något hinder mot en sådan framtida dämningshöjning som 

vattenfallsverket redovisat i sitt yttrande. Den föreslagna gränsändringen 

bör inte heller hindra att fritidsfiske i framtiden kan bedrivas inom den del 

av Stora Lulc älv som kommer att ligga inom den utvidgade nationalpar

ken. Likaså förutsätter jag att det inte kommer att utfärdas något tillträdes

förbud inom området så att övrigt rörligt friluftsliv inskränks. Jag ansluter 

mig således även i denna del till statens naturvårdsverks förslag. 

Genom de föreslagna gränsändringarna kommer Muddus nationalpark i 

de aktuella områdena att få gränser som är såväl praktiska som väl anpas

sade till naturförhållandena. De föreslagna utvidgningarna framgår av den 

till protokollet i detta ärende fogade karthilagan 2. De båda områden som 

avses ingå i nationalparken ägs av staten och är upptagna på domänfonden. 

Det ankommer på statens naturvårdsverk och domänverket att besluta i 

fråga om överföring av den aktuella marken från domänfonden till natur

vårdsfonden. 

De kostnader som kan uppkomma i samband med ett bildande av en 

nationalpark vid Stenshuvud och en utvidgning av Muddus nationalpark 

bör bestridas inom ramen för förevarande anslag. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om det av riksdagen (JoU 1982/83: 4, 

rskr 38) fattade beslutet att mark inte får avsättas till naturreservat om 

syftet med åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses genom att området i 

stället förklaras som naturvårdsområde. Detta bör kunna medföra att 

omfattande och för främst rekreation och friluftsliv viktiga områden säker

ställs som naturvårdsområden. I dessa fall utgår ingen ersättning. Anslaget 

bör därför för kommande budgetår kunna hållas på en oförändrad nivå. 

Anslaget Mark för naturvård bör för nästa budgetår föras upp med ett 

oförändrat belopp av 20milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. i enlighet med vad jag har anfört medge att den mark staten äger 

eller framdeles förvärvar inom angivna områden av Stenshuvud 

får avsättas till nationalpark, 

2. i enlighet med vad jag har anfört medge att Muddus nationalpark 

utvidgas. 

3. till Mark för naturvård för budgetåret 1984/85 anvisa etl reserva

tionsanslag av 20000000 kr. 
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H 5. Vård av naturreservat m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

24570209 

26800000 

26900000 

Reservation 1085497 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av naturvårds

objekt avsatta enligt naturvårdslagen 11964: 822, omtryckt 1974: 1025, änd

rad senast 1983: 654) och ännu ej avsatta objekt redovisade på naturvårds

fonden. Vidare bekostas från anslaget bl. a. vissa landskapsvårdande åt

gärder inom odlingslandskapet, vård och föryngring av bokskog, upprät

tande av skötselplaner för ej avsatta naturvårdsobjekt och delar av verk

samheten med särskild tillsynspersonal i Norrbottens Gällvärld. 

Statens naturvårdsvnk 

Vården och förvaltningen av naturvårdsobjekt är tillsammans med själva 

avsättningen av objekten en viktig del i arbetet med att uppnå den all

männa naturvårdens mål. Verksamheten syftar dels till att genom restaure

ringsåtgärder och fortlöpande vårdinsatser bevara vetenskapligt och med 

hänsyn till landskapsbilden värdefulla områden, dels till att förbättra möj

ligheterna för allmänheten att utnyttja områden lämpade härför. Ofta är 

vård- och förvaltningsarbetet inriktat på att inom ett och samma område 

tillgodose både vetenskapliga intressen och friluftsintresset. 

Förutom ansvar för naturvårdsförvaltningen tillkommer även ansvar för 

allt som sammanhänger med gängse fastighetsförvaltning för fastigheter 

bokförda på naturvårdsfonden, såsom underhåll av byggnader och mark

anläggningar, delaktighet i gemensamhetsanläggningar. ansvar enligt ar

rende- och hyrcslagstiftning m. m. 

En översyn av naturvårdsförvaltningen har nu genomförts. Ett hand

lingsprogram för effektivisering av naturvårdsförvaltningen har fastställts 

av naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket uppskattar det sammanlagda medclsbehovet under 

anslaget för budgetåret 1984/85 till 53 310 000 kr., vilket innebär en ökning 

av anslaget med 26510000kr. Med anledning av de centrala direktiven om 

sträng återhållsamhet stannar verkets yrkande vid 33 820 000 kr., en ökning 

med 7 020 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Från förevarande anslag utgår f. n. medel för åtgärder som rör bevaran

de av bokskog. Innevarande budgetår har 950 000 kr. beräknats för ända

målet. Regeringen har nyligen beslutat att lägga fram förslag om en ädel

lövskogslag som ersätter den nuvarande bokskogslagen. Förslaget innebär 

att vissa statsbidrag skall kunna utgå för återväxtåtgärder och röjning av 

ädellövskog. För finansieringen av skötselåtgärder inom sådan ädellöv-
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skog som är att anse som skogsmark har jag beräknat 3 milj. kr. under 

punkten D6. Det innebär att några medel för bokskogsskötsel inte längre 

behöver avsättas under detta anslag. Från förevarande anslag bör bidrag 

kunna utgå för skötselåtgärder i sådana fall där det bedöms som särskilt 

angeläget att bibehålla hagmarker. 

Anslaget bör nästa budgetår föras upp med 26.9milj. kr. Jag har därvid 

beräknat lOOOOOkr. för vissa kostnader för reglering av sjön Asnen. Ut

över de medel som anvisas över detta anslag görs betydande insatser när 

det gäller skötsel av naturreservat m. m. i form av beredskapsarbeten. Det 

är angeläget att naturvårdsverket i ökad utsträckning utnyttjar de möjlighe

ter som kan finnas till samarbete med länsarbetsnämnderna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vård av naturreservat m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 26 900 000 kr. 

H 6. Miljövårdsforskning 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört under punkterna G I och 

G 2 hemställer jag att regeringen, i avvaktan på särskild proposition om 

forskning m. m., föreslår riksdagen 

att till Miljö1,ård~forsk11i11g för budgetåret 1984/85 beräkna ett reser

vationsanslag av 48200000kr. 

H 7. Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9000000 

8500000 

9000000 

Reservation 

Statens stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet regleras i 

ett mellan staten och Föreningen för Industriell Miljövård träffat avtal om 

gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på vat

ten- och luftvårdsområdet. Avtalet avser tiden den I juli 1982 - den 30juni 

1985. Parterna medverkar i finansieringen av verksamheten genom bidrag 

från vardera parten av 8 milj. kr. under budgetåret 1982/83, f:,5 milj. kr. 

under budgetåret 1983/84 och 9 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Verk

samheten bedrivs i enlighet med ett till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret 

för programmets genomförande åvilar enligt avtalet Stiftelsen Institutet för 

vatten- och luftvårdsforskning. Forskningen och viss uppdragsverksamhet 

utförs sedan den ljuli 1982 i ett, av stiftelsen ägt bolag, AB IVL. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i enlighet med föreliggande avtal föras upp med ett belopp 

av 9 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till kollektiv forskning inom mi/jövårdsområdet för bud

getåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 9000000 kr. 

H 8. Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4 207 351 
4500000 

4500000 

Reservation 4077 432 

Från anslaget bestrids efter beslut i varje särskilt fall av produktkontroll

nämnden kostnader för undersökningar rörande hälso- och miljöfarliga 

varor. 

Statens naturvårdsverk 

I samband med produktkontrollens organisationsutredning (Os Jo 
1980: 4) framkom från flera håll klara besked om att kontrollen av hälso

och miljöfarliga varor behöver skärpas kraftigt. Ett medel att stärka pro
duktkontrollen utan att förlora tid i avvaktan på resultatet av organisa

tionsöversynen är anslaget för undersökningar av hälso- och miljöfarliga 

varor. 

Hittills har anslaget i huvudsak utnyttjats för kompletterande undersök
ningar. Bristen på bl. a. personella resurser för produktkontrollfrågor har 

varit starkt begränsande för möjligheterna att initiera, styra och följa upp 

sådana undersökningar och därmed för ett effektivt utnyttjande av ansla

get. 

För budgetåret 1984/85 erfordras ett anslags belopp av 4,5 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör i likhet med vad naturvårdsverket föreslår föras upp med 
ett oförändrat belopp av 4,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Undersökningar av hälso- och miljöfarliga 1'aror för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 kr. 
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H 9. Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7 332 377 
12 800000 

14000000 

Reservation 4689851 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 

miljövårdsområdet, i första hand rörande miljöskydd inom indus1rin och 

inom kommunerna samt naturvårdsulredningar. 

Statens 11aturvårds1'erk 

Den bundna delen av utredningsanslaget är relativ! stor. Und·~r inneva

rande budgetår krävs exempelvis för fjällutredningen. grus- och våtmarks

inventeringarna och utredningen om de samlade utsläppen från petroke

miindustrin i Stenungsund ca 6,7 milj. kr. Det är en medveten strävan hos 

verket att använda en betydande del av utredningsanslaget för denna typ 

av större, långsiktiga utredningar. 

I prop. 1981/82: 220 om ändring i naturvårdslagcn (1964: 822) föreslås ett 

program för regionala inventeringar av naturgrus m. m. lnventi:ringspro

grammet är under en första period om ca fem år avsett att koncentreras till 
befolkningstäta områden diir behovet av täktmassor är stort och till områ

den där betydande naturvårdsintressen finns. Det centrala ansvt1ret för 

inventeringarna kommer att ligga hos naturvårdsverket medan det regiona

la genomförandet ankommer på länsstyrelserna. I propositionen anges en 

total medelsram för fem- årsperioden om 15 milj. kr. Naturvårdsverket 

beräknt1r ett medelsbehov för inventeringsprogrammets andra år (budget

året 1984/85) om sammanlagt 3milj. kr. 

Fr. o. m. 1983 har en regional våtmarksinventering start<1.1s för att ge 

underlag för en bedömning av våtmarkernas betydelse och skyddsvärde i 

förhållande till intressena för bl. a. torvtäkt och virkesproduktion. Denna 

inventering genomförs i samverkan mellan naturvårdsverkct och berörda 

länsstyrelser. Naturvårdsverket svarar för bl. a. planering, utbildning och 

samordning medan resp. länsstyrelse genomför inventeringen och sam

manställer regionala redovisningar. Naturvårdsverket uppskattar kostna

den för budgetåret 1984/85 till sammanlagt 3.5milj. kr. I likhet med inven

teringsprogrammet för grus bör en finansiering via täktavgift öv.;:rvägas. 

En genomgång inom verket visar ett behov av nya utredningar och 

undersökningar för ca 20 milj. kr. under budgetåret 1984/85. De: samman

lagda anspråken fördelar sig på följande sätt: 

Utredningar rörande miljövård i samhällsplaneringen 
Utredningar rörande miljöskydd inom industrin 
Utredningar rörande miljöskydd inom kommunerna 
Utredningar rörande naturvård inkl. viss inventeringsverksamhet 
Oljeskyddsfrågor 
Grusinvcnteringar 
Våt marksinventeringar 

Totalt 

1.rnoooo 
3 000000 
4000000 
4 500000 
1 000000 
3 000000 
3 500000 

20400000 
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Efter en prioritering av de mest angelägna uppgifterna och en samord

ning av olika aktiviteter har verket kommit fram till att med en anslagsram 

av 14,5milj. kr. bör målsättningen med verksamheten på anslaget kunna 

upprätthållas. 

Föredragandens överväganden 

Det är angeläget att ytterligare insatser kan göras bl. a. för att förbättra 

tillsynen enligt miljöskyddslagen. Anslaget bör med hänsyn bl. a. härtill 

höjas med 1.2 milj. kr. till 14 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda undersökningar inom mi/jiivårdsområdet, m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 14000000 kr. 

H 10. Program för övervakning av miljökvalitet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9 169812 

11200000 

12 200000 

Reservation I 102 779 

Från anslaget bestrids kostnader för programmet för övervakning av 

miijökvalitet (PMK). Inom ramen för programmet skall regelbundna prov

tagningar och undersökningar genomföras vid mätstationer och inom ob

servationsområden över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur 

föroreningar påverkar miljön och hur de transporteras i luft. mark och 

vatten. Långsiktiga och allmänna miljöförändringar skall kunna spåras och 

följas. 

Statens naturvårdsverk 

Programmet bör byggas upp successivt. 

Den anslagsframställning som görs för budgetåret 1984/85 är att anse 

som en slutkalkyl för ett fullt utbyggt program för övervakning av miljö

kvalitet i dess första skede. Naturvårdsverket vill understryka att ett miljö

övervakningsprogram av PM K:s natur aldrig är statiskt. Nya miljöproblem 

kan uppkomma och nya regioner behöva kontrolleras. Strategi och meto

dik kan behöva förändras i takt med utvecklingen inom forskning och 

miljökontroll. 
Det luft- och nederbördskemiska nätet bör byggas ut till full omfattning i 

anslutning till de 20 PMK-områdena. European Monitoring and Evaluation 

Program är nu fullt utbyggt enligt nuvarande programhandlingar. Två 

avancerade atmosfärkemiska stationer i västra resp. östra Sverige byggs 

upp. I samverkan med de nordiska länderna, inom ramen för nordiska 

ministerrådets styrgrupp för miljöövervakning. upprättas en s. k. baseline 

station enligt FN:s program GEMS. 

8 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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För sötvatten förutses en etablering av ett fullt utbyggt grundvatten- och 

ytvattenprogram inom flertalet av de 20 PMK-områdena. Dessutom plane

ras en kontroll av utlakningen från landets viktigaste naturg•!ografiska 

regioner. Vissa större sjöar av riksintresse övervakas också inom sötvat

tenprogrammet. 
De marina intensivstationerna i Östersjön och Västerhavet bör byggas ut 

med en övervakning i det fria vattnet. Detta ökar utvärdering>möjlighe

terna bl. a. för de internationella utsjöprogrammen. Automati:>k vatten

provtagning etableras på två stationer, liksom ett rullande sed.imentpro

gram. 

Programmet för en integrerad övervakning av luft/mark/vatten bör byg

gas ut till att omfatta 20 områden. En ökad satsning på framför allt analys 

av organiska föreningar inom miljögiftsprogrammet bedöms nödvändig. 

Naturvårdsverket föreslår att anslaget höjs med 3,8 milj.kr. till 15 milj. 

kr. 

Föredragandens överväganden 

Det är angeläget att utbyggnaden av programmet för övervakning av 

miljökvalitet fortsätter. Anslaget bör därför för nästa budgetår höjas med 

1 milj. kr. till 12.2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Program för övervakning av miUökralitet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 12 200 000 kr. 

H J J. Stöd till miljöskyddsteknik, m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

55745515 

63000000 

20000000 

Reservation 132 167280 

Från anslaget utgår bidrag till anläggningar för utprovning av nya tek

niska metoder inom miljöskyddsområdet. Bidrag utgår också till anlägg

ningar för återvinning eller annan behandling av avfall, om en sådan 

anläggning är av betydande intresse för hela landet samt till anläggningar 

för avloppsrening eller avfallsbehandling inom mindre orter med omfat

tande turism eller avloppsreningsanläggningar inom områden som omfat

tas av förordnande enligt 8 § miljöskyddslagen ( 1969: 387) eller inom andra 

områden där skyddet mot vattenförorening bedöms vara av särskilt intres

se från miljövårdssynpunkt. Bidrag kan vidare lämnas för att tä~ka förlus

ter vid långtidsförvaring eller förvaring under viss tid av kemiskt avfall 

eller annat avfall som är miljöfarligt. Bidragsbestämmelserna finns i för

ordningen ( 1981: 576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik. m. m. Ansla-
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get får dessutom disponeras för handräckningskostnad som enligt 23 ~ 

miljöskyddsförordningen (1981: 574) får bestridas av allmänna medel. Från 

anslaget får härjämte bestridas utbetalningar i anledning av tidigare gällan

de bestämmelser om stöd till avfallsbehandling m. m. 

Statens naturvårdsverk 

Syftet med stödet till ny teknik är att underlätta tillkomsten av sådana 

anläggningar, där den tekniska-ekonomiska risken kan bedömas vara så 

stor att anläggningen inte skulle komma till stånd utan statligt stöd. Stödet 

skall ses som ett komplement till styrelsens för teknisk utveckling (STU) 

stöd till tekniskt utvecklingsarbete. 

Efterfrågan på bidrag till ny teknik har varit begränsad. Anspråken på 

medel från anslaget har dock under det senaste halvåret ökat. Särskilt 

starkt intresse har visats för återvinningsfrågor. På avloppsreningssidan 

föreligger behov av utveckling och utprovning av nya metoder att reducera 

kvävet. Inom i stort sett varje industribransch föreligger behov av ny 
teknik för att begränsa utsläppen till luft och vatten, t. ex. vattenförore

ningarna från cellulosaindustrierna och omhändertagande av lösningsme

dclshaltiga och luktande gaser. 

Trots den ökade efterfrågan på bidrag räknar naturvårdsverket med att 

klara största delen av 1984/85 års medelsbehov till ny teknik med befintliga 

medel. Bidrag till anläggningar för miljöfarligt avfall beräknas till ca 30 

milj. kr. och bidrag till Sotenäs kommun för utbyggnad av ledningsnät och 

avloppsreningsverk beräknas till ca 10 milj. kr. 

Naturvårdsverket begär för budgetåret 1984/85 40 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. anförde · 

jag att efterfrågan på bidrag under förevarande anslag inte varit av den 

omfattning som tidigare antagits och att anslaget därför kunde minskas 

med 23 milj. kr. Jag föreslår nu att anslaget minskas med ytterligare 

20 milj. kr. till 20 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till miljöskyddsteknik. m. m. anvisa ett reservationsan

slag av 20000000 kr. 
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H 12. Åtgärder mot försurningen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

49823 207 

. 65000000 

85000000 

Reservation 18939731 

Från anslaget bestrids kostnader för åtgärder mot försurningen såsom 

statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. uppföljning m. m. av 

kalkningsverksamheten. försöksverksamhet med kalkning av mark och 

grundvatten samt informationsinsatser. Ansvaret för bidragsgivnirigen av

seende kalkning av sjöar och vattendrag åvilar länsstyrelserna. 

Statens naturvårdsverk 

Försurningen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljöpro

blem. Fiskeristyrelsen och naturvårdsverket har det centrala ansvaret för 

redovisningen av försurningsläget och planeringen av kalkningsåtgärder i 

sjöar och vattendrag. Erfarenheterna från de vidtagna åtgärderna· är klart 

positiva. Kalkningsverksamheten bör därför intensifieras. 

Naturvårdsverket anser att för åtgärder mot försurning i sjöar och vat

tendrag bör för budgetåret 1984/85 utgå statsbidrag med ca 70 milj. kr. Häri 

ingår de länsvisa kostnaderna för den riksomfattande sjöinventeringen, 

upprepad vart femte år. Länsstyrelserna skall svara för kalkningsplanering 

och bidragsgivning i enlighet med de riktlinjer som utformats för verksam

heten. 

En fortsatt central uppföljning, rådgivning och information är nödvän

dig. Ett instrument för detta är det ADB-stödda registret över :rnlknings

vt::rksamheten och försurningsläget. Detta register handhas av naturvårds

verket i samverkan med länsstyrelserna och fiskeristyrelsen. Med hjälp av 

de undersökningar naturvårdsverket och fiskeristyrelsen utför bör generel

la slutsatser kunna dras av de långsiktiga effekterna av kalkningsvcrksam

het. För vissa speciella frågor behövs särskilda insatser, t. ex. vad gäller 

kvicksilver i fisk vid kalkning. Naturvårdsverket och fiskeristyrelsen skall 

tillsammans svara för denna kvalificerade effektuppföljning och för rådgiv

ning och information. Kostnaderna för den ovan redovisade centrala upp

följningen. rådgivningen och inforinationen uppgår till 5 milj. kr. för bud

getåret 1984/85. 

En försöksverksamhet avseende kalkning av mark och grundvatten in

leddes år 1983. Syftet är att, på samma sätt som tidigare skett för sjöar och 

vattendrag, pröva olika åtgärder att motverka försurningens effekter på 

främst skogsmark och grundvatten. Försöksverksamheten kommer att 

behöva utsträckas under relativt lång tidsperiod. varav en första bör om

fatta fem år. 

Kostnaderna för försöksverksamheten avseende kalkning av mark och 

grundvatten beräknas för budgetåret 1984/85 uppgå till 8 milj. kr. Plane-
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ringen av verksamheten kommer att ske i nära samverkan med andra 

berörda myndigheter, t. ex. skogsstyrelscn, lantbruksstyrelsen. kommuner 

och länsstyrelser. 

Det behövs ett omfattande informationsarbete i försurningsfrågor som 

vänder sig både till andra länder och till allmänheten i Sverige. En kampanj 

med målsättningen att skapa förståelse för försurningsproblemet och som i 

sin förlängning skall resultera i ändrat beteende både inom landet och 

internationellt bör genomföras. För internationella informationsinsatser 

bör upptas 2milj. kr. 

Sammanfattningsvis anser verket att anslaget skall för budgetåret 

1984/85 räknas upp till 85 milj. kr. 

Föredragandens Öl'erviiganden 

Det är angeläget att insatserna mot försurningen intensifieras. Självfallet 

måste olika åtgärder sättas in för att begränsa främst svavelutsläppen. 

Inte minst gäller det att internationellt öka· förståelsen för behovet av 

sådana åtgärder. För att lösa de akuta problemen måste kalkningsinsat

serna ytterligare utökas. Anslaget bör i enlighet med det program som 

redovisades i prop. 1981/82: 151 om åtgärder mot försurningen höjas med 

20 milj. kr. till 85 milj. kr. för nästa budgetår. Kostnaderna för åtgärds pro

grammet finansieras genom den särskilda avgiften på oljeprodukter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder mot försurningen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 85 000 000 kr. 

H 13. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

18490017 

16660000 

17660000 

Förenta Nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års 

generalförsamling för att inom ramen för FN: s miljöprogram helt eller 

delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN: s olika 

organ. Fondens användning står under överinseende av FN: s miljösty

relse. 

Det är angeläget att Sverige även fortsättningsvis stödjer det arbete som 

bedrivs av miljöstyrelsen. För budgetåret 1984/85 bör anslaget ökas med 

I milj. kr. till 17 660 000 kr. Jag har därvid räknat att från anslaget skall utgå 

visst bidrag till den särskilda kommission för miljö- och utvecklingsfrågor 

som FN: s generalförsamling i november 1983 beslutat tillkalla .. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond för budgetåret .. 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 17660(l00·kr. 
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H 14. Restaurering av Hornborgasjön 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2023111 

I 000 

4500000 

Reservation 16115953 

Från anslaget bestrids kostnaderna för restaurering av Hornborgasjön. 

Statens naturvårds1•erk 

Vattenmålet om restaurering av Hornborgasjön fortsätter vid vatten

domstol. Regeringen förklarade i september 1982 det sökta företaget tillåt

ligt. Talan i domstolen kommer att kompletteras så att rätt erhålles att om 

så erfordras permanent bibehålla en lägre vattenståndshöjning. Byggnads

arbetena beräknas kunna påbörjas vid årsskiftet 1984/85. 

Kostnaderna budgetåret 1984/85 för bl. a. prövning enligt vattenlagen. 

restaureringsåtgärder, ersättningar och dokumentation beräknas samman

lagt uppgå till 16000000 kr. Vid ingången av budgetåret 1984/85 väntas en 

reservation om 11500000 föreligga. Medelsbehovet för budgetåret 1984/85 

skulle därmed komma att bli 4500000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Planerna för restaureringen kommer enligt naturvårdsverket att i första 

hand fortsätta enligt ett alternativ som innebär en begränsad vaHenstånds

höjning. Vissa ändringar kommer med anledning härav att behöva göras i 

den till vattendomstolen tidigare inlämnade ansökningen om prövning 

enligt vattenlagen. För budgetåret 1984/85 bör anslaget i enlighet med 

naturvårdsverkets förslag föras upp med 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Restaurering av Homborgasjön för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett reservationsanslag av 4 500 000 kr. 

H 15. Toxikologisk informationsservice, m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4137898 

5450000 

5 650000 

Reservation I 062101 

Från anslaget bestrids kostnader för toxikologisk informatiionsservice 

och viss övrig miljöinformationsservice. Naturvårdsverket hi:,r det sam

lade ansvaret för verksamheten. Den toxikologiska informationsservicen 

handhas av Karolinska institutets bibliotek och informationscentral. 
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Statens naturvårdsverk 

Verket och karolinska institutet har på regeringens uppdrag redovisat 

förslag till plan för uppbyggnaden av en toxikologisk informationsservice 

m. m. Budgetåret 1983/84 blir det första året med en mer omfattande 

egentlig serviceverksamhet. Inriktningen framgår i sina huvuddrag av 

planen. Med hänsyn till att några erfarenheter av verksamheten ännu ej 

vunnits kan verksamhetsinriktningen för budgetåret 1984/85 inte specifi

ceras mer än vad som framgår av planen. 

Naturvårdsverket föreslår att anslaget höjs med 550000 kr. till 6000000 

kr. 

Föredragandens öreri·ägandt'll 

Anslaget bör höjas med 200 000 kr. till 5 650 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Toxikologisk informationsservice, m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett rcscrvationsanslag av 5 650 000 kr. 

H 16. Statens strålskyddsinstitut 

1982/83 Utgift 

I 983/84 Anslag 

I 984/85 Förslag 

16821665 

14284000 

15619000 

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskyddsla

gen ( 1958: 110, ändrad senast 1982: 826) och har därjämte bl. a. till uppgift 

att vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet. Institu

tet har vidare ett centralt samordnande ansvar för den målinriktade strål

skyddsforskningen och skall även självt bedriva målinriktat forsknings

och utvecklingsarbete inom strålskyddsområdet. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en generaldirektör. 

Inom institutet finns fyra huvudenheter, nämligen administrativa enheten, 

enheten för tillsyn på kärncncrgiområdet, enheten för allmän tillsyn samt 

forsknings- och utvecklingsenhetcn. Vid institutet finns en rådgivande 

forskningsnämnd och en beredskapsnämnd mot atomolyckor. 
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Personal 

Anslag 

Utgifier 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 

Inkomster 
Inkomst av strålskydds

verksamhet 
Koncession for energi

producerande reaktor 

Nettoutgift 

Statens strålskyddsinstitut 

1983/84 

131 

16531000 
(!3 258 0001 

3 126000 

19657000 

1652000 

3 721000 

14284000 

I. Pris- och löneomräkning I 065 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens strål
skyddsinstitut 

+I 097000 
(+ 9080001 
+ 159000 

+l 256000 

+ 120000 

+ 417000 

+ 719000 

Före
draganden 

+ 781000 
1+ 622 0001 
+ 989000 

+1770000 

+ 85000 

+ 350000 

+1335000 

2. Huvudförslaget innebär en minskning av resurserna med 596 000 kr. 

3. Radon i bostäder har nyligen utretts (SOU 1983:6). Enligt institutets 

bedömning erbjuder bostadsstrålningen de för tillfället allvarligaste strål

skyddsproblemen i landet. Institutet förutser ökade behov av mättekniska 

insatser från institutet i framtiden och avser att huvudsakligen möta dessa 

genom omprioritering men önskar även fortsättningsvis få utnyttja särskilt 

anvisade medel för en tjänst vid institutet. som tidigare anvisats av radon

utredningen. ( + 250 000 kr.) 

Föredragandens örerl'äganden 

För nästa budgetår bör medel för statens strålskyddsinstitut beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens strålskyddsinstitllt för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 15619000 kr. 
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H 17. Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdet 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

l 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för tillsynen på kärnenergiområdet. 

Anslaget tillförs medel som inbetalas av kärnkraftföretagen enligt I § I 

förordningen ( 1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut 

(ändrad senast 1983: 726). Medlen disponeras av statens strålskyddsinsti

tut. 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Samkostnader vid s'tatens 

strålskyddsinstitut 

Summa 

Föredragandens överväganden 

1983/84 

4328000 
799000 

3 721000 

8848000 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens strål
skyddsinstitut 

+ 393000 
+ 302000 

+ 417000 

+1112000 

Före
draganden 

+277000 
+302000 

+350000 

+929000 

Av sammanställningen framgår såväl strålskyddsinstitutets förslag som 

den av mig beräknade förändringen för budgetåret 1984/85. Jag beräknar 

således utgifterna för verksamheten till 9 777 000 kr. Anslaget är beräknat 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strå/skyddstillsyn. på kärnenergiområdet för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr.. 

H 18. Strålskyddsforskning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

256677 

2000000 

2 500000 

Reservation 13587693 

Statens strålskyddsinstitut har ansvaret för den målinriktade strål

skyddsforskningen. Till denna forskning hör såväl strålskyddsfotskning 

med anknytning till kärnkraftsproduktioncn som annan strålskyddsforsk

ning däri inbegripet forskning om icke- joniserande strålning. Den strål

skyddsforskning som har anknytning till kärnkraftsproduktionen finansi

eras genom avgifter som inbetalas av kärnkraftsföretagen enligt I * 3 

9 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /00. Bila11a I I 
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förordningen (1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut 

(ändrad senast 1983: 726). För övrig strålskyddsforskning anvisas medel 

under förevarande anslag. 

Statens strålskyddsinstitut 

I. Pris- och löneomräkning 180 000 kr. 

2. Institutet föreslår att viss grundläggande forskning läggs under dess 

ansvar. Ett samarbete förutses ske med naturvetenskapliga forskningsrå

det enligt gemensamt utarbetade riktlinjer. För detta bör ramen för övrig 

strålskyddsforskning utökas med 500000 kr. 

3. Medlen för övrig strålskyddsforskning föreslås ytterligare utökade 

med 300000 kr. om institutet i enlighet med radonutredningens betänkande 

åläggs ansvar för målinriktad forskning rörande radon. 

4. Enheten för radiologisk onkologi föreslås helt falla under Stockholms 

universitet fr. o. m. budgetåret 1984/85 och motsvarande medel inte längre 

tillföras anslaget för strålskyddsforskning från kärnkraftsindustrin. 

5. För den strålskyddsforskning som har anknytning till kärnkraftspro

duktionen erfordras för budgetåret 1984/85 5 472 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 0,5 milj. kr. Jag har därvid 

beräknat särskilda medel för radonforskning och grundlägg2:nde strål

skyddsforskning. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag avser att senare föreslå 

regeringen att i enlighet med institutets förslag justera de avgifter som tas 

ut för sådan forskning som har betydelse för bedömningen av strålskydds

frågor med anknytning till kärnkraftsproduktion. Detta innebär bl. a. att 

medel inte i fortsättningen beräknas under detta anslag för den enhet för 

radiologisk onkologi som finns vid Stockholms universitet. För budgetåret 

1984/85 kommer sammanlagt ca 8 milj. kr. att stå till institutets förfogande 

för strålskyddsforskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Strå/skydd4orskning för budgetåret 1984/85 anvisa ett reser

vationsanslag av 2 500000 kr. 
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H 19. Beredskap mot kärnkraftsolyckor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

150936 

I 000 

1000 

Reservation !0996974 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utbyggnad av beredskapen mot 

kärnkraftsolyckor. Anslaget tillförs medel som inbetalas av kärnkraftsföre

tagen enligt I § 2 förordningen (] 976: 247) om vissa avgifter till statens 

strålskyddsinstitut (ändrad senast 1983: 726). Medlen disponeras av sta

tens strålskyddsinstitut. 

Statens strålskyddsinstitut 

De beräknade kostnaderna under budgetåret 1984/85 för den fortsatta 

utbyggnaden av beredskapen mot kärnkraftsolyckor i enlighet med prop. 

1980/81: 90 om riktlinjer för energipolitiken framgår av följande uppställ

ning. 

Ändamål 

I. Förvaltningskostnader vid 
vissa myndigheter 

2. Strålningsmätning 
3. Telekommunikationer och 

alarmering 
4. Utbildning och övning 
5. Anskaffning och utdel-

ning av jodtabletter 
6. Information 
7. Forskning och studier 

Summa 

Föredragandens överväganden 

Anslag Statens strål-
1983/84 skyddsinstituts 

förslag 
1984/85 

5 405 000 5 657 000 
6400000 3 575 000 

8 145 000 6485000 
7 825 000 3605000 

400000 30000 
400000 300000 

I 300000 I 000000 

29875000 20652000 

Utbyggnaden av beredskapen mot kärnkraftsolyckor bör såsom strål

skyddsinstitutet föreslagit fortsätta enligt de riktlinjer som angetts i prop. 

1980/8 l: 90 om riktlinjer för energipolitiken. 

Det ankommer på regeringen att besluta om de avgifter som tas ut för att 

täcka kostnaderna för beredskapsplaneringen. Jag avser att med utgångs

punkt i strålskyddsinstitutets beräkningar återkomma till regeringen med 

förslag i fråga om avgifter för budgetåret 1984/85 för detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap mot kärnkrafisolyckor för budgetåret 1984/85 an

visa ett reservatiönsanslag av I 000 kr. 
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I. IDROTT, REKREATION OCH TURISM 

I I. Stöd till idrotten 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

171833396 

172290000 

188290000 

Reservation 540897 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Från anslaget utgår också bidrag till vissa, utanför riksidrottsför

bundet stående organisationer och till motionsverksamhet för studerande 

vid kårorterna. För anslagets användning gäller de av 1970 års riksdag 

beslutade riktlinjerna för organisationsstöd till idrotten (prop. 1970: 79. SU 

122, rskr 291 ). Från anslaget lämnas vidare bidrag till riksanläggningar för 

den samlade idrottsrörelsens behov samt bidrag till mindre föreningsan

läggningar för idrott och friluftsliv. Sådana bidrag lämnas enligt de rikt
linjer som fastställts av riksdagen (prop. 1970: 79. JoU 33. rskr 239 och 

prop. 1979/80: 100 bil. 13. KrU 30, rskr 377) samt vissa av regeringen 

angivna normer. vilka grundar sig på nämnda riktlinjer. 

Sveriges riksidrottsförhund 

Riksidrottsförbundet (RF) framhåller i sin anslagsframställning att 

idrottsrörelsen i enlighet med sitt ideprogram - Idrott 80 - siktar till att 

dagens ca två miljoner medlemmar skall bli tre miljoner vid 80-talets slut. 

Om detta skall lyckas måste det ske i god samverkan med samhället i 

övrigt och med dess stöd. Idrottsrörclsens strävan måste ligga helt i linje 

med samhällets intresse. att stimulera invånarna till bra levnadsvanor. 

De senaste årens låga anslagsuppräkningar har lett till att den idrottsliga 

utvecklingen bromsats upp. vilket gör att det blir svårt för idrottsrörelsen 

att realisera målet "två skall bli tre". Genom de ändrade utbetalnings

regler för statsbidragen. som kommer att tillämpas fr. o. m. budgetåret 

1984/85 försvåras situationen ytterligare. 

Den ekonomiska situationen för idrottsrörelsen leder till att utvecklings

arbete och nya satsningar måste läggas ner eller skjutas på framtiden. 

Detta gäller inte minst specialsatsningar som kvinnlig idrott och invandrar

idrott. Möjligheterna att utveckla ledareutbildningen - i vilken ca 180000 

deltar varje år - försvåras också. 

Mot denna bakgrund begär RF för budgetåret 1984/85 ~.ammanlagt 

203,6milj. kr. Anslagsframställningen omfattar 185,0milj. kr. - varav 

lOmilj. kr. som kompensation för ändrade utbetalningsregler - för med

lemsorganisationernas och de utanför RF stående organisationernas verk-
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samhet samt till gemensamma utvecklingsinsatser, 9,8 milj. kr. för upprust

ning av Vålådalen, för kompletterande arbeten vid Bosön samt för pro

gramarbete vid Lillsveds gymnastikfolkhögskola, 4 milj. kr. till förenings

ägda anläggningar samt 4,8 milj. kr. för deltagande vid 1984 års sommar

olympiad i Los Angeles. 

Föredragandens överväganden 

ldrottsrörelsen har många betydelsefulla uppgifter i dagens samhälle. 

Motion och rekreation är viktiga inslag i friskvårdsarbetet. Stora ungdoms

grupper engagerar sig inom idrottsrörelsen. Den bör därför ges möjlighet 

till fortsatta insatser för att aktivera allt fler människor i olika former av 

idrott. 
Trots den ökade aktivitet, som idrottsrörelsen kunnat notera under 

1970-talet är olika grupper underrepresenterade inom idrotten. Detta gäller 

främst kvinnor, invandrare och handikappade. 

Särskilda insatser bör därför göras för att få fler kvinnor, invandrare och 

handikappade med i idrottsverksamhet. Också insatser för att främja ung

domens idrottsutövande bör ges hög prioritet. 

ldrottsrörelsen bygger liksom andra folkrörelser i hög grad på ideellt 

arbetande ledares insatser. Jag vill understryka att ledarnas ideella arbete 

är av stort värde. Ledareutbildningen bör utvecklas ytterligare och än fler 

ges möjlighet att delta i denna. Det bör vara en angelägen uppgift för 

idrottsrörelsen att medverka till detta. 

Elitidrott i olika former är en viktig del av det totala idrottsutövandet. 

Det bör ankomma på RF att vidta olika åtgärder för att förbättra förutsätt

ningarna för den som satsar på elitidrott. 

Det är enligt min mening viktigt att idrottsrörelsen ges möjlighet att 

genomföra bl. a. de nyss redovisade insatserna. Anslaget uppgår inneva

rande budgetår till 172290000 kr. varav 8,5 milj. kr. till idrottshallen vid 

Bosön och 1,9 milj. kr. till vinterolympiaden är av engångsnatur. Jag 

förordar nu att anslaget för budgetåret 1984/85 höjs till 188 290 000 kr. 

vilket således innebär en uppräkning med 26,4 milj. kr. 

Organisationsstödet bör räknas upp med 15,5 milj. kr. Jag har därvid 

beräknat medel för särskilda insatser för att aktivera fler kvinnor, invand

rare och handikappade inom idrottsrörelsen. Det bör ankomma på RF att 

redovisa de åtgärder som vidtas i detta avseende. 

Jag har vidare fullt ut tagit hänsyn till det inkomstbortfall. som blir en 

följd av ändrade utbetalningsregler för organisationsstödet. Genom att 

nuvarande utbetalningsregler bibehålls för aktivitetsstödet är dock det 

erforderliga kompensationsbeloppct endast hälften av det av RF redovi

sade. 

Under år 1984 anordnas såväl handikappolympiad som sommarolym

piad i Los Angeles.Inom anslaget bör 1 milj. kr. ställas till förfogande som 
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ett extra stöd till handikappidrotten för deltagande i handikapp-OS och 4,8 

milj. kr. för deltagande i sommar-OS i Los Angeles. 

Under innevarande budgetår har idrottshallen vid Bosön färdigställts. 

Anslaget till anläggningsstöd kan därmed minskas med 8,5 milj. kr. Till 

anläggningsstöd för budgetåret 1984/85 beräknas 4, I milj. kr. Jag har där

vid beräknat medel för upprustning av Vålådalen samt täckande av kost

nadsfördyring jämte kompletterande arbeten vid Bosön. Anslaget till 

mindre anläggningar räknas i enlighet med RF:s yrkande upp med l milj. 

kr. till 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 188290000kr. 

I 2. Stöd till friluftslivet m. m. 

I 3. Sveriges turistråd 

Utredningen om den statliga rekreations- och turistpolitiken har den 13 

september 1983 avgivit betänkandet !SOU 1983: 45) Turism och friluftsliv 

2. Rekreationsberedningen har den 1 september 1983 avgivit betänkandet 

(SOV 1983: 43) Områden för turism och rekreation. 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om verksamhetsinriktning och organisationsfrågor på turism

och rekreationsområdet. Anslagen bör nu tas upp med oförbndrade be

lopp. 

Med hänvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, 

I. till Stöd till frill(ftslivet m. m. för budgetåret 1984/85 beräkna ett 

reservationsanslag av 15 735 000 kr., 

2. till Sveriges turistråd för budgetåret 1984/85 beräkna ett rcserva

tionsanslag av 49600000 kr. 
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J. DIVERSE 

J 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

26067892 

25439000 

32919000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges.deltagande i vissa internatio

nella organisationer och för internationellt samarbete inom jordbruksde
partementets verksamhetsområde. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Före-
draganden 

FAO 21000000 +6000000 
Världslivsmedelsrådet 25000 + 20000 
FN:s miljöstyrelse 400000 + 50000 
Unionen för skydd av 

växtförädlingsprodukter 170000 + 40000 
Europeiska växtskydds-

organisationen 95000 + 35 000 
Internationella veterådet 90000 
Internationella frysinstitutet 

i Paris 45000 + 15000 
Internationella socker-

organisationen 60000 + 20000 
Internationella rådet för 

havsforskning 390000 + 210000 
Finsk-svenska gränsälvs-

kommissionen 200000 60000 
Internationella byrån i 

Paris för bekämpande av 
smittsamma husdjurs-
sjukdomar 120000 + 50000 

Europeiska kommissionen för 
bekämpande av mul- och 
klövsjuka 30000 + 100000 

l''.ordiska metodikkommitlen för 
livsmedel ~4000 + 20000 

Fiskerikommissionen för 
Östersjön 80000 + 60000 

Kommissionen enligt k9nven-
tionen om skydd av Ostersjö-
områdets marina miljö 450000 + 50000 

Kommissionen enligt konven-
tionen om förhindrande av 
havsföroreningar genom 
dumpning från fartyg och 
luftfartyg 200000 + 150000 
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Nordostatlantiska fiskeri
kommissionen 

Nordatlantiska lax
kommissionen 

Nordiskt organ för ren
forskning 

Bilateralt samarbete 
Diverse internationella 

organisationer och 
kongresser 

1983/84 

150000 
500000 

1400000 

25439000 

Beräknad ändring 1984/85 

Före
draganden 

+ 40000 

+ 30000 

+ 300000 

+ 230000 

+7 480000 

Jag avser att senare föreslå regeringen att ratificera konventionen om 

skydd av Nordatlantens laxbestånd. Medel för det svenska medlemskapet 

liksom för medlemskapet i den nordostatlantiska fiskerikommis,ionen bör 

redovisas på särskilda poster. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lagsanslag av 32 919 000 kr. 

J 2. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

306676 

5000 

5000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för dels syner och besiktningar på 

statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 12 kap. vattenla

gen (1983: 291). dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst 

flottled. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar för vissa hesiktningar och sy11eförrät1ningar för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 
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J 3. Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m. 

1982/83 Utgift 
I 983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6954812 

5700000 

6220000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmelser 

om ersättning finns i I 6 § jaktstadgan (1938: 279, omtryckt 1981: 678) och 

förordningen ( 1976: 430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur (ändrad 

1980: 374). Från anslaget utgår vidare viss ersättning enligt förordningen 
(1980: 400) om ersättning vid vissa viltskador, m. m. (ändrad senast 

1982: 980). Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för att förebyg

ga skador av vilt m. m. 

Statens naturvårdsl'erk 

I. Ersättning för rovdjursdödadc tamdjur utgick under budgetåret 
1982/83 med sammanlagt 6466069kr., vilket innebar en ökning med 

knappt I 00 000 kr. jämfört med budgetåret 1981 /82. Till ersättning för rov

djursdödade tamdjur uppskattas medelsbehovet under budgetåret 1984/85 

till 6,0 milj. kr. 
2. Ersättning för skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i Skåne 

har under budgetåret I 982/83 förekommit i mindre omfattning än under 

föregående budgetår. Sammanlagt har 18000kr. utbetalats med anledning 

av skador på gröda. För skador på skog har ej utbetalats några medel. För 

budgetåret 1984/85 kan beräknas ett oförändrat medelsbehov. 

3. För att verksamheten i syfte att förebygga skador av vilt skall kunna 

fortsätta behövs särskilda medel även för nästa budgetår. Verket arbetar 

bl. a. med att ta fram underlag för ett nytt system för ersättning av rov

djursdödade tamdjur. Vidare avser verket att utveckla verksamheten i 

första hand med inriktning på att motverka skador orsakade av fåglar, 

exempelvis gäss. De särskilda medlen för att förebygga skador av vilt bör 

därför fortsättningsvis uppgå till 400000 kr. 

4. Naturvårdsverket har ett lagstadgat, administrativt ansvar för landets 

fauna, vilket innefattar bl. a. vården av hotade och sällsynta djurarter. 

Sammanfattningsvis behövs en kraftfull satsning på den rena faunavården, 

innefattande bl. a. samordning och intensifiering av olika artbevarande 

projekt. Dessa åtgärder beräknas kräva 500000 kr. under budgetåret 

1984/85. 
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Föredraganden.i· överväganden 

Till följd av kostnadsutvecklingen samt höjda ersättningsbelopp för 

rovdjursskador bör anslaget för nästa budgetår höjas till 6 221) 000 kr. I 

avvaktan på slutbehandling av jakt- och viltvårdsberedningens huvudbe

tänkande är jag f. n. inte beredd att biträda förslaget om medel till ett 

faunavårdsprogram. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för v-issa skador förorsakade av Filt. m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 6 220 000 kr. 
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Karthilaga 1 

Ur topografiska kartan från Lantmäteriverket. Medgivande 83.0219. 

Godkänd ur sekrctessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 19lB-12-02. 
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Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. 

Lantmäteriverket 1983-12-01 

s 9"m 

132 

· ... ""'" 
--....... 

' ' ' Son0vurr 

Karthilaga 2 
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Register 

Sid. 
1 Översikt 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 

12 1 Jordbruksdepartementet.fiirs/agsanslaf;' 
13 2 Lantbruksråd, fi'irslai:.wnslag 
14 3 Kommitteer m. m., reserwllionsanslag 
14 4 Extra utgifter, resen•ationsanslaR 

B. Jordbrukets rationalisering m. m. 

15 1 Lantbruksstyrelsen. förslagsanslaf;' 
18 2 Lantbruksnämndema. förs/agsanslaf;' 
18 3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.,förslags-

anslag 
20 4 Markförvärv för jordbrukets rationalisering, reserl'l1-

tion.rnnslaR 
22 5 Lån med uppskjuten ränta. reserrntionsanslag 
23 6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, 

fiirslagsan.1·/ag 
25 7 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m .. 

försla{!sanslaf;' 
26 8 Främjande av trädgårdsnäringen. reserl'lllion.rnnslag 
27 9 Stöd till innehavare av fjällägenheter m. m., reser

rntion.wnslag 
28 10 Främjande av husdjursaveln m. m., reservation.rnnslag 
33 11 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservations

anslag 
34 12 Främjande av rennäringen, reservationsanslag 

37 
38 
39 

40 

42 

44 
45 
45 

C. Jordbruksprisreglering 

1 Statens jordbruksnämnd, Jörslagsans/ag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden,förs/agsans/ag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område,för-

slagsanslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring, re.1·er-

1·ationsanslag 
5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m .. 

fiirslagsanslag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige .fiirslag.rnns/ag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m .. 

förslag sans/ag 

* Beräknat belopp. 

18739000 
3922000 
8500000 

500000 

31661000 

43962000 
*222390000 

50000000 

1000 
1000 

20000000 

7000000 
900000 

1300000 
1020000 

215000 
2690000 

349479000 

26133000 
2399000 

*2 968 000 000 

44670000 

181987000 
290000000 

*I 000 

*37964000 

3551154000 
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D. Skogsbruk 

46 I Skogsstyrelsen.försla11sans/ag 
47 2 Skogsvårdsstyrelserna,förs/ag.rnns/ag 
49 3 Skogsvårdsstyrelserna: M yndighetsuppgifter. för-

sla1:sans/ag 
50 4 Skogsvårdsstyrelserna: Frö- och plant verksamhet, 

förslag sans/ag 
51 5 Skogsvårdsstyrelserna: Investeringar, resen•ationrnnslag 
52 6 Bidrag till skogsvård m. m. ,förs/agsans/ag 
54 7 Stöd till byggande av skogsvägar,förslavanslag 
56 8 Främjande av skogsvård m. m., reservarionsanslag 

E. Fiske 

57 I Fiskeristyrelsen,förs/11gsansl11i.: 
59 2 Statens lokala fiskeriadministration,_(<Jrs/ags1111s/ag 
60 3 Främjande av fiskerinäringen. reserwlfionsanslag 
61 4 Bidrag till fiskehamnar m. m .. reservario11sansla1: 
62 5 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen. ji'irslagsans/ag 
63 6 Bidrag till fiskets rationalisering m. m .. f(';rslagsanslag 
64 7 Lån till fiskerinäringen, resermtionsa11s/ag 
64 8 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske . 

. f<)rs/a1:sanslag 
65 9 Ersättning till strandägare för mistad fiskcrätt m. m., 

förslagsans/ag 
66 10 Prisreglerande åtgärder på fiskets område ,förs/a/,l.l'llll.l'iag 
66 I I Bidrag till fiskevård m. m., reserva1io11sa11.1·/ag 

F. Service och kontroll 

67 Statens livsmedelsverk. försla1:sans/ag 
68 2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid 

kontrollslakterier. förslagsanslag 
69 3 Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverk-

sam het, fiirslag.rnnsla1: 
71 4 Bidrag till statens veterinärmedicinska anstalt, 

resen·ationsanslag 
71 5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m .. 

förslags ans/ag 
72 6 Statens utsädeskontroll: U ppdragsverksamhet. för-

s/agsarzs/ag 
72 7 Bidrag till statens utsädeskontroll, reservatio11sa11slag 
72 8 Bekämpande av växtsjukdomar, förslag sans/ag 
73 9 Lantbrukskemisk laboratorieverksamhet, reserva-

tionsans/ag 
77 10 Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet. 

78 Il 
förslagsanslag 
Bidrag till statens maskinprovningar. re.~crwllionsanslag 

79 12 Statens växtsortnämnd, förs/agsan.dag 
80 13 Lantbruksstyrclsen, djurens hälso- och sjukvård: 

U ppdragsverksamhet. för.l'/ag.rnns/ag 
83 14 Bidrag till djurens hälso- och sjukvård. reservationsanslag 
83 15 Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, 

j('irslag.rnnslag 
84 16 Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder, reserva-

tionsanslag 

* Beräknat belopp. 

30679000 
1000 

133515000 

I 000 
55000000 

310000000 
50000000 
9000000 

588196000 

26346000 
15 722 000 
2172000 

10130000 
I 000 

7600000 
35000000 

I 000 

I 000 
*I 000 

5 170000 

102144000 

56053 000 

1000 

I 000 

46998000 

5000000 

*I 000 
*5 005 000 

250000 

6992000 

I 000 
5 995000 

302000 

I 000 
40470000 

I 740000 

*1666000 

170476000 
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G. Utbildning och forskning 

85 I Sveriges lantbruksuniversitet: Förvaltningskostnader, 
förslags anslag *350 839000 

85 2 Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader, rt•ser-
1•ationsamlag *164684 000 

85 3 Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m., 
reserl'ationsans/ag 13 500000 

88 4 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lant-
bruksuniversitet m. m .. resermtion.rnns/ag 18300000 

94 5 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, resen•atiunsanslag *47 852000 
94 6 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, reser-

vationsans/ag 2500000 
95 7 Bidrag till växtförädling, reservationsans/ag *28 590000 
95 8 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsför-

ädling och skogsgödsling m. m., reservation sans/ag 6100000 
96 9 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, reser-

1•ationsans/ag 11 300000 
97 10 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien,förslagsans/ag 584 000 

644249000 

H. Miljövård 

98 I Statens naturvårdsverk, förslag sans/ag 98 081 000 
100 2 Koncessionsnämnden för miljöskydd. /örslag.rnnslag 7954000 
101 3 Miljövårdsinformation, reserwaionsanslag 3400000 
102 4 Mark för naturvård, reserl'ationsans/ag 20000000 
109 5 Vård av naturreservat m. m., resermtionsanslag 26900000 
110 6 Miljövårdsforskning, reserl'ation.rnnslag . *48 200000 
110 7 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet, 

resen·ationsans/ag 9000000 
111 8 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor, reser-

vationsanslag 4500000 
112 9 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m., 

re sen·ation.rnns/ag 14000000 
113 10 Program för övervakning av miljökvalitet, resen•a-

tionsanslag 12 200000 
114 Il Stöd till miljöskyddsteknik, m. m., reservationsans/ag 20000000 
116 12 Åtgärder mot försurningen, resen•ationsanslag 85000000 
117 13 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond, förslagsanslag 17 660000 
118 14 Restaurering av Hornborgasjön, reserl'ationsanslag 4500000 
118 15 Toxikologisk informationsservice, m. m., reserva-

tion.rnnslag 5 650000 
119 16 Statens strålskyddsinstitut, förs/agsans/ag 15619000 
121 17 Strålskyddstillsyn på kärnenergiområdet, reser-

l'ationsans/ag I 000 
121 18 Strålskyddsforskning, resen•ationsanslag 2500000 
123 19 Beredskap mot kärnkraftsolyckor, reservationsans/ag I 000 

395166000 

I. Idrott, rekreation och turism 

124 Stöd till idrotten, reserrntionsanslag 188 290000 
126 2 Stöd till friluftslivet m. m., reservationsanslag *15 735000 
126 3 Sveriges turistråd, resen•ationsanslag *49600000 

253625000 

• Beräknat belopp. 
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J. Diverse 

127 I Bidrag till vissa internationella organisationer m. m .. 
förs lagsanslag 

128 2 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar. 
förs/agsanslag 

129 3 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m .. 
förs/agsanslag 

Totalt för jordbruksdepartementet 

32 919000 

5000 

6220000 

39144000 

6125294000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad. ar

betsliv. invandring och svenskt medborgarskap samt jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

Den eko11omiska politiken och sysselsätt11i11gen 

Det övergripande målet för regeringens ekonomiska politik är att U).lpnå 

full sysselsättning. 

Genom devalvering av kronan och andra ekonomisk-politiska åtgärder 

bl. a. inom investerings- och arbetsmarknadspolitiken. som regeringen vid

tog hösten 1982. har kapacitetsutnyttjandet i industrin ökat och en stigande 

trend av arbetslöshet motverkats. Dessa åtgärder har tillsammans med en 

pågående internationell konjunkturuppgång medverkat till att det svenska 

näringslivets konkurrenskraft och framtidsmöjligheter har förbättrats. För

utsättningar har därmed skapats för ett bättre sysselsättningsläge. 

Regeringen har nyligen lagt fram förslag till ytterligare åtgärder för att 

stimulera näringslivets tillväxt och samtidigt ge ungdomar och arbetslösa 

arbete eller utbildning. Det är redan nu möjligt att se positiva tecken bl. a. 

rörande industrisysselsättningen och det finns goda förutsättningar för att 

arbetslösheten skall kunna minska under loppet av nästa år. 

B11dgetförslagct.1· huvudsakliga inrikt11i11g 

I det budgetförslag som nu presenteras har stor hänsyn tagits till kravt!n 

att begränsa utgifterna på statsbudgeten. Anslagen till myndigheterna har i 

regel beräknats enligt huvudförslaget. vilket innebär att anslagen har pris

och löncomräknats och därefter minskats med 2 %. Kostnaderna för för

ändringar hos myndigheterna måste liksom övriga verksamhetsförändring

ar rymmas inom ramen för oförändrade resurser. På några särskilt angeläg

na områden har vissa medelsförstärkningar skett. Dessa har finansierats 

genom omprioriteringar. Bidragsanslag har generellt räknats upp med en 

låg procentsats. 

Utgifterna inom arbetsmarknadsdepartementets område beräknas under 

budgetåret 1984/85 komma att minska med I 583 milj. kr. till 15 673 milj. kr. 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Minskningen beror i huvudsak på en väntad förbättring av arbetsmark

nadsläget och på att vissa nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder har införts 

som är mindre kostnadskrävandc än exempelvis de traditionella bered

skapsarbetena. 

Arbetsmarknad 

Genom de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser regeringen be

slutade om under hösten 1982 kunde den snabba ökningen av arbetslöshe

ten hejdas. Den genomsnittliga arbetslösheten för år 1982 kunde härige

nom begränsas till 3,1 % av arbetskraften. Under de tio första månaderna 

år 1983 var motsvarande siffra 3,5 %. 
En jämförelse mellan de tio första månaderna åren 1982 och 1983 visar 

att antalet sysselsatta ökade med ca 7 000. Samtidigt ökade antalet arbets

sökande med 22 000 personer. Trots vidgade arbetsmarknadspolitiska in

satser ökade således antalet arbetslösa med 15 000 personer. 

Arbetslösheten var under de tio första månaderna år 1983 något högre 

bland kvinnor än bland män. I oktober 1983 var arbetslöshetstalet för 

kvinnor 3,5 % och för män 3.3 %. Andelen långtidsarbetslösa ökade något 

under året. Under tredje kvartalet hade i genomsnitt 23 % av de arbetslösa 

varit arbetslösa längre än sex månader mot 20 % år 1982. Den genomsnittli

ga arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 16-24 år uppgick under 

tredje kvartalet 1983 till 9,4%, vilket innebär en oförändrad andel jämfört 

med år 1982. Variationerna inom ungdomsgruppen var emellertid stora. 

För att arbetslösheten skall kunna minskas under år 1984 är det nödvän

digt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna behålls på en hög nivå. En 

utgångspunkt blir därför. liksom tidigare. att stimulera en fortrntt expan

sion av svenskt näringsliv och skapa resurser för fortsatt utbyggnad av de 

angelägna behov som finns inom bl. a. den gemensamma sektorn och i 

synnerhet kommunerna. En annan utgångspunkt är att öka 11e~.ibiliteten i 

de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsmarknadspolitiken måste 

snabbt kunna anpassas till ändrade förutsättningar. En hög beredskap 

finns därför för att ytterligare förstärka eller förändra inrik1 ningen av 

insatserna. 

Arbetsförmedlingen utgör det grundläggande instrumentet inom arbets

marknadspolitiken. För att vidmakthålla arbetsförmedlingens insatser på 

en hög nivå förordas att medel för personal vid arbctsmarknadsverket 

anvisas utöver huvudförslaget. Vidare föreslås att medel avsätt~; för tillfäl

lig förstärkning av förmedlingen motsvarande ca 30 förmedlare. 

Den väsentliga förändringen i förmedlingens verksamhet är emellertid 

att en kraftfull upprustning nu görs av de tekniska resurserna. Genom att 

utnyttja terminaler förstärks förmedlingens service. Förmedlingen tillförs 

400 nya terminaler. vilket innebär mer än en fördubbling. Härig·~nom ökar 

möjligheterna att snabbt kunna ge såväl arbetssökande som arbetsgivare 

en god service och god information. 
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Som tidigare nämnts finns det anledning a~t under det kommande bud

getåret räkna med ett relativt omfattande behov av sysselsättningsstöd. 

Strävan att styra de arbetslösa till näringslivet och att ta vara på den 

tillväxt som här väntas har tagit sig uttryck i att 675 milj. kr. beräknas för 

rekryteringsplatser och enskilda beredskapsarbeten som inte avser inves

teringar för budgetåret 1984/85. Detta ger ca 3 miljoner sysselsättningsda

gar eller sysselsättning för ca 15 000 personer per månad. För övriga bered

skapsarbeten beräknas ett medelsbehov av 1919 milj. kr., vilket motsvarar 

4 miljoner syssclsättningsdagar eller i genomsnitt närmare 20000 personer. 

Verksamheten med ungdomslag kommer under nästa budgetår att ha full 

omfattning. Kostnaden beräknas uppgå till I 000 milj. kr .. vilket innebär att 

i genomsnitt 20000 ungdomar per månad skall kunna beredas arbete. 

För arbetsmarknadsutbildning har resurser beräknats för 120000 perso

ner. Därav beräknas 10000 deltagare is. k. flaskhalsutbildning - vidareut

bildning av redan anställda - inom industrin. Regeringen kommer efter 

viss ytterligare utredning att lägga förslag om den framtida organisationen 

för arbetsmarknadsutbildningen under år 1984. 

Arbetslivsfrtlgvr 

Miljön på arbetsplatserna har under senare år förbättrats väsentligt i 

flera avseenden, bl. a. till följd av ett intensifierat arbetsmiljöarbete. För 

att kunna vidmakthålla en fortsatt hög nivå i detta arbete föreslås att 

huvudförslaget inte tillämpas fullt ut för yrkesinspektionen. För anskaff

ning av mer kostnadskrävande vetenskaplig apparatur föreslås att arbetar

skyddsstyrelsen anvisas ett särskilt reservationsanslag. Vidare föreslås att 

styrelsen tilldelas vissa medel för en fortsatt uppbyggnad av ett ansvars

bibliotek på arbetsmiljöområdet. Dessa insatser har möjliggjorts genom 

omprioriteringar. 

insatser för att öka arbetshandikappades möjligheter att få och behålla 

ett arbete måste göras inom flera områden. För budgetåret 1984/85 förut

sätts en fortsatt volymökning vad gäller bidrag till arbetshjälpmedel åt 

handikappade. Förslag läggs fram om höjda inkomstgränser för bidrag till 

motorfordon åt handikappade. Vidare förutsät\s en forbatt ökning av 

antalet personer som bereds arbete genom lönebidrag. Antalet platser med 

90% lönebidrag hos allmännyttiga organisationer föreslås öka med 500. 

För att möjliggöra denna ökning föreslås också vissa utgiftsbegränsande 

åtgärder som bidrar till att finansiera de ökade kostnaderna. Bl. a. föreslås 

att den kontantlön per månad som får ligga till grund vid beräkning av 

lönebidrag begränsas till 40 9f, av basbeloppet. 

Verksamheten med arbetsmarknadsinstitut (Ami) har successivt byggts 

ut sedan starten år 1980. Sedan år 1981 har antalet arbetslag ökat från 140 

till 177. För att i oförändrad omfattning kunna bibehålla den verksamhet 

som är direkt inriktad på att ge service åt främst arbetshandikappade och 
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personer, som har stora svårigheter att välja yrke och arbete, har bl. a. 

vissa omprioriteringar gjorts. 

Samhällsföretagsgruppen föreslås för budgetåret 1984/85 tilldelas etl 

driftbidrag motsvarande 124% av lönesumman för de anvisade anställda 

eller 2 388 milj. kr. Som bidrag till fastighetsfonden och som ett ägartill

skott för främst investeringar i arbetsanpassning och förbättrad arbetsmiljö 

föreslås 318 resp. 15 milj. kr. 

Ett omfattande reform- och utredningsarbete pågår inom arbetslivsom

rådet. Bl. a. har delegationen (A 1974: 09) för arbetstidsfrågor (DELFAl 

fått tilläggsdirektiv att ta fram underlag för en djupare analys av olika 

arbetstidsfrågor utifrån politiska och vetenskapliga utgångspunkter. Mot 

bakgrund av en sådan analys bör en mer samlad arbetstidspolitik kunna 

utformas. En särskild grupp i arbetsmarknadsdepartementet planerar det 

fortsatta reformarbetet inom arbetsrättsområdet. 

lnFandring och Sl'l'nskt medborgarskap 

Den generösa flyktingpolitiken ligger fast. Överföringen av flyktingar till 

Sverige beräknas få samma omfattning under nästa budgetår som under 

tidigare år. En fortsatt temporär förstärkning av invandrarverket~. resurser 

kommer att övervägas om situationen kräver det. Förslag om nya riktlinjer 

for flykting- och invandringspolitiken kommer att läggas fram för riksda

gen våren 1984 på grundval av ett betänkande av invandrarpoliti >ka kom

mitten (A 1980: 04). Vidare pågår r.rbete med en proposition om svenskun

dervisning för vuxna invandrare och en om nya former för mottagande av 

asylsökande och flyktingar. Siktet är inställt på att även dessa proposi

tioner skall föreläggas riksdagen under våren 1984. Överläggningar pågår 

f. n. med Svenska kommunförbundet om kommunernas medverkan i flyk

tingomhändertagandet. 

Resurserna för stöd till invandrarnas organisationer och för att motverka 

fördomar och diskriminering värnas. Regeringen har under år l 9H3 lämnat 

tilläggsdirektiv om den fortsatta inriktningen av invandrar- och minoritets

politiken till invandrarpolitiska kommitten. lnvandrarpolitiska kommitten, 

diskrimineringsutredningcn (A 1978:06) samt den s. k. rösträttsutredning

en (Ju 1983:02) - som utreder frågan om utlänningars politiska rättighe

ter - beräknas avlämna sina betänkanden under första halvåret 1984. 

Frågan om flerspråkighet som meritvärde i arbetslivet och i utbildning

en, liksom frågan om tillgång till tvåspråkig personal inom vissa ~;amhälls

områden. har ägnats stor uppmärksamhet. Meritutredningens (C 1983: 0 I) 

betänkande bereds i regeringskansliet. 

./iimställdhet mellan kvinnor och miin 

Utgångspunkten för regeringens arbete för jämställdhet mellan kvinnor 

och män är rätten till ett eget förvärvsarbete. För att uppnå detta krävs 
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kraftfulla åtgärder i syfte att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarkna

den, bl. a. genom sysselsättningspolitiken och genom att motverka köns

bundna yrkesval. Inom ramen för regeringens kampanj för att främja 

rekrytering till industrin har 10 milj. kr. avsatts för ait öka kvinnornas 

intresse för industrin och den nya tekniken. Vidare har en arbetsgrupp 

tillsatts inom regeringskansliet med uppgift att kartlägga kvinnornas fram

tida arbetsmarknad och presentera ett förslag till åtgärdsprogram under 

budgetåret 1984/85. 

Även männens traditionella arbetsmarknad och deras sociala roll under

går stora förändringar. Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp tillsatts 
med uppdrag att till hösten 1984 presentera ett ideprogram om hu~ den 
traditionella mansrollen kan förändras i riktning mot jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 
I propositionen behandlas betänkandet (SOU 1982: 18) Förvärvsarbete 

och föräldraskap, som främst avser åtgärder som underlättar kvinnors 

förvärvsarbete. 
För nästa budgetår föreslås att jämställhetsombudsmannen kompen

seras för huvudförslaget genom omprioritering. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hetsområde i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för 

budgetåret 1983/84 framgår av följande sammanställning (milj. kr.) 

Statsbudget Förslag Förändring 
1983/84 1984/85 

A. Arbetsmarknadsdeparte-
mentet m.m. 65,9 62,8 3' 1 

B. Arbetsmarknad m.m. 11 694, 7 9 527,4 -2 167,3 
C. Arbets livsfrågor 5 264,6 5 810, 1 + 545,5 
D. Invandring m.m. 231,2 273, 1 + 41,9 
Totalt för arbetsmarknads-
departementet 17 256,4 15 673.4 -1 583,0 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

I 

Föredragande: 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

statsrådet Leijon såvitt avser frågor under littera A. Arbetsmarknadsde

partementet m. m. punkterna 1-5, littera B. Arbetsmarknad· m. m. och 

Iittera C. Arbetslivsfrågor; 

statsrådet Gradin såvitt avser frågor under littera A. Arbetsmarknads

departementet m. m. punkten 6, Jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt littera D. Invandring m. m. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser arbetsmark

nadsdepartementets verksamhetsområde. 

Tionde huvudtiteln 

ARBETSMARKNAD 

Utvecklingen på arbetsmarknaden år 1983 

Konjunkturen 

Utvecklingen i ekonomin under de senaste månaderna bekräftar och 

förstärker det tidigare intrycket av att en konjunkturuppgång inktts inom 

industrin. Förbättringen verkar gå i ungefär samma takt som under de två 

föregående konjunkturuppgångarna åren 1974-1975 och 1979-· 1980. In

dustriproduktionen visar en klart uppåtgående trend. 
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Enligt konjunkturbarometern uppgick under tredje kvartalet 1983 ande

len företag med fullt kapacitetsutnyttjande till 34 %. vilket kan jämföras 

med 22 % ett år tidigare. Förbättringen var emellertid mycket ojämnt 

fördelad mellan olika branscher. Orderingången har fortsatt att öka starkt 

på exportsidan. Samtidigt kan noteras att efterfrågan på hemmamarkna

den, som sjönk ännu under sommaren, nu förefaller ha vänt uppåt. 

Det är ännu för tidigt att göra en säker bedömning av styrkan och 

varaktigheten i den nu pågående uppgången. Självfallet är det heller inte 

givet att det gamla mönstret upprepas ytterligare en konjunkturcykel. Den 

internationella utvecklingen är osäker, även om västvärldens ekonomier 

nu torde vara bättre rustade än vad fallet var under den senaste konjunk

turåterhämtningen, som i förtid bröts av nya oljeprishöjningar. Effekterna 

på arbetsmarknaden kommer emellertid även vid en konjunkturuppgång 

med normal styrka att märkas betydligt senare än vad fallet är för s. k. 

ledande indikatorer som exempelvis orderingången. 

Arbetskraften 

Enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU) ökade antalet personer i 

arbetskraften mellan åren 1981 och 1982 med drygt 20000. Mellan de tio 

första månaderna 1982 och 1983 var ökningen i stort sett lika omfattande. 

eller i genomsnitt 22 000 personer. Utbudet av arbetskraft bestäms i bety

dande utsträckning av efterfrågan, och utvecklingen de senaste åren mås

te ses mot bakgrund av den mycket svaga konjunkturen. Åren 1972 och 

1973 ökade utbudet av arbetskraft med endast knappt 10000 personer 

vartdera året. Under konjunkturuppgången åren 1974 och 1975 växte 

utbudet med i medeltal ca 75 000 vartdera året. De tre därpå följande åren 

reducerades ökningen till knappt 30000. Uppgångsåren 1979 och 1980 
växte utbudet återigen med mellan 50000 och 60000 personer per år. 

Antalet ungdomar som tillhörde arbetskraften uttryckt i procent av 

befolkningen i samma åldersgrupp (det relativa arbetskraftstalet) sjönk 

tämligen starkt år 1982 men också år 1983. Till stor del torde det förklaras 

av att många ungdomar stannat kvar i eller återgått till utbildning till följd 

av svag efterfrågan på arbetskraft och de vidgade utbildningsmöjlighcterna 

inom bl. a. gymnasieskolan. Det är framförallt i de yngsta åldersgrupperna 

(16-18 år) som det relativa arbetskraftstalet sjunkit de senaste åren, vilket 

illustreras av följande diagram. I åldrarna 20 till 24 år har det däremot 

skelt en närmast kontinuerlig ökning sedan en följd av år. 
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Diagram J. 
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Efter högkonjunkturen i mitten av 1970-talet har ungdomarnas möjlig

heter att få arbete direkt efter grundskolan minskat. Konkurrensen om de 

arbeten som inte kräver yrkesutbildning i gymnasieskolan har hårdnat när 

arbetsmarknadsläget har försämrats. Tidigare kunde utbildning i gymna

sieskolan ses som ett alternativ. I dag är den snarast ett måste. 

Ökningen av arbetskraftsutbudet de två senaste åren har helt utgjorts av 

kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet för kvinnor i åldrarna 20-64 år var 

under 1983 års tredje kvartal 81,2 % eller 0.9 procentenheter högre än 

nivån ett år tidigare. På fem år har därmed den kvinnliga arbt:tskraften i 

dessa åldrar ökat med drygt 7 procentenheter eller 182 000 personer. 

Bland kvinnor med barn under sju år ökade arbetskraften under samma 

tidsperiod med inte mindre än drygt 13 procentenheter. 

Antalet personer som står utanför arbetskraften och som inte har sökt 

arbete därför att de utgått från att de inte skulle få arbete men som velat 

och kunnat arbeta, s. k. latent arbetssökande, uppgick under tredje kvar

talet 1983 till 59 000, vilket var lika många som ett år tidigare. Drygt 60 9c· 
av de latent arbetssökande var kvinnor. 

Lediga platser och sysselsättning 

Efterfrågan på personal mätt som antalet till arbetsförmedlingen nyan

mälda lediga platser sjönk kontinuerligt och snabbt från början av år 1980 

till mitten av år 1982. Bortsett från den ökning av lediga platser som 

registrerades första kvartalet 1983. och som huvudsakligen berodde på 

nyanmälda feriearbeten, var antalet anmälda lediga platser efrer säsong-

0 

1980 1983 
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rensning i stort sett oförändrat från sommaren 1982 till sommaren 1983. 

Under tredje kvartalet 1983 kunde en svag ökning av efterfrågan konstate

ras, en ökning som huvudsakligen kunde härledas till industrin. För indu

strins del var efterfrågan under tredje kvartalet 1983 ca 30% högre än år 

1982. Den totala efterfrågenivån var emellertid fortfarande mycket låg. 

Diagram 2. 
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En indikation på stigande behov av arbetskraft inom industrin ges också 

i konjunkturbarometerundersökningarna. Bristen på yrkesarbetare steg 

något mellan mars och juni månader 1983 och en ytterligare ökning notera

des i september då ca 20% av industriföretagen uppgav att de hade brist 

på yrkesarbetare. Nivån måste dock fortfarande betecknas som mycket 

låg. Även andelen företag som angav brist på tekniskt utbildade tjänste

män fortsatte att stiga något. Värt att notera är att det inom såväl industrin 

totalt som inom verkstadsindustrin redovisades brist på tekniskt ubildade 

tjänstemän i något högre utsträckning än under den goda konjunkturen år 

1974. 

För första gången sedan arbetskraftsundersökningarna infördes för ett 

tjugotal år sedan registrerades år 1981 en lägre sysselsättningsnivå än året 

före. Totalt sjönk sysselsättningen med ca 7 000 personer mellan åren 1980 

och 1981 och ytterligare ungefär lika mycket år 1982. Mellan de tio första 

månaderna 1982 och 1983 ökade antalet sysselsatta däremot med ca 7000. 
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Ökningen av sysselsättningen under år 1983 har uppnåfö genom dels 

regeringens aktiva ekonomisk-politiska insatser, dels en expansion av de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Den spontana efterfrågan på arbets

kraft från den öppna marknaden var dock fortfarande svag under de tio 

förxta månaderna. vilket framgått av den tidigare redovisade efterfrågesta

tistiken. 

En mycket grov indelning i näringsgrenar visar att minskningen av 

sysselsättningen inom de varuproducerande sektorerna enligt AKU halve

rats under år 1983 jämfört med år 1982. För industrins del avtog minsk

ningen successivt under loppet av året och under tredje kvartalet låg 

sysselsättningen något över nivån ett år tidigare. Som jämförelse kan 

nämnas att mellan tredje kvartalen 1980 och 1982 sjönk antalet sysselsatta 

inom industrin med närmare 80000 personer. Inom offentlig:i tjänster 

ökade antalet sysselsatta under de tre första kvartalen med ca 15 000. 

vilket överensstämde med utvecklingen under år 1982. Jämfört med tidi

gare år var detta en låg tillväxt. Den privata tjänstesektorn har expanderat 

under flera år. Ökningen under det tredje kvartalet 1983 var dock mindre 

än under första och andra kvartalen. 
En uppdelning av förändringarna efter kön visar att det är bland kvinnor 

som sysselsättningen ökar. En jämförelse mellan tredje kvartalen åren 

1982 och 1983 visar också att den tidigare observerade tendensen till 

förlängda deltider består. Ökningen av sysselsättningen för kvinnorna 

med 15 000 fördelar sig på en tillväxt med 11 000 av antalet heltidssyssel

satta och med 19000 av antalet deltidssysselsatta som arbetade mellan 20 

och 34 timmar per vecka. Antalet kvinnor som arbetade färre än 20 

timmar minskade samtidigt med 15000 eller med 9%. Medelarbetstidcn 

ökade således något. Frånvaron har fortsatt att minska jämfört med år 

1982. 

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Genom de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser som r·~geringen 

beslutade om månaderna efter tillträdet hösten 1982 kunde den snabbt 

ökande arbetslösheten hejdas. Den genomsnittliga arbetslösheten för år 

1982 uppgick till till 3,1 % av arbetskraften. 

Under de första tio månaderna år 1983 ökade utbudet av arbetskraft 

med 22000 personer. Den vändning i sysselsättningen som uppnåddes 

mellan åren 1982 och 1983 (+7000) från minskningen åren 1981-1982 

(- 7 000) var emellertid inte tillräcklig för att möta det ökade utbudet av 

arbetskraft utan antalet arbetslösa ökade med I 5 000 personer jämfört med 

år 1982. Mellan motsvarande månader åren 1981 och 1982 uppgick ökning

en av arbetslösheten till 33 000 personer. En granskning av utvecklingen 

under loppet av år 1983 visar att antalet arbetslösa efter säson:~rensning 

ökade under hela första halvåret 1983. Mellanjuni och september månader 
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var nivån oförändrad och i oktober skedde en minskning. 

Den genomsnittliga arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 16-24 år 

uppgick under tredje kvartalet 1983 till 9.4 %, vilket innebar en oförändrad 

andel jämfört med ett år tidigare. Skillnaderna var emellertid stora mellan 

olika åldersklasser. Arbetslösheten var högst bland ungdomarna i åldern 

18-19 år. Dessa två åldersklasser utgjorde 24% av samtliga ungdomar 

men svarade för 36% av arbetslösheten. Utvecklingen av arbetslösheten 

för ungdomar är inte endast konjunkturellt eller strukturellt bestämd. 

Förändringar i befolkningens ålderssammansättning, den s. k. ungdoms

puckeln, har också stor betydelse. Exempelvis var antalet 16-åringar 

drygt 100000 år 1977. Åren 1980-1983 var antalet 16-åringar över 

120000. Det betyder att skolan under några år har haft ansvaret för att 

slussa in ca 20000 ungdomar ytterligare per år till antingen gymnasiesko

lan eller ut på arbetsmarknaden. 

Andelen deltidsarbetande är också hög bland ungdomarna, och arbetet 

är många gånger en bisyssla vid sidan av studier i en eller annan form. 
Bland dem som arbetar deltid av arbetsmarknadsskäl är andelen flickor i 

åldern 16- 19 år väsentligt högre än andelen pojkar. 

Arbetslösheten var något högre bland kvinnor än bland män under hela 

år 1983. Skillnaden mellan könen var dock i varje åldersgrupp mindre än 

ett år tidigare. 

Andelen långtidsarbetslösa ökade något under år 1983. Under tredje 

kvartalet hade i genomsnitt 23 % av de arbetslösa varit arbetslösa längre 

än sex månader mot 20 % år 1982. Den växande långtidsarbetslösheten har 

fått till effekt att antalet personer som utförsäkras från arbetslöshetsför

säkringen ökat i antal. Som en följd av detta beslöt regeringen i juni år att 

arbetslösa kassamedlemmar som är yngre än 60 år och som riskerar utför

säkring skall, om inte synnerliga skäl föreligger, anvisas beredskapsarbete 

om de begär det. 

Arbetslöshetens varaktighet skiljer sig markant mellan olika åldersgrup

per. Ungdomarna har väsentligt kortare arbetslöshetsperioder än de äldre. 

Medianen för arbetslöshetens längd låg således för åldrarna upp till 24 år 

på sex veckor. för åldersgruppen 25-54 år på mellan 10 och 15 veckor och 

för åldersgruppen 55-64 år på 32 veckor. 

Som tidigare nämnts har regeringen kraftigt ökat de arbetsmarknadspo

litiska insatserna alltsedan hösten 1982. Omfattningen av de åtgärder som 

verkställdes av arbetsmarknads verket ökade från 13 miljarder kr. budget

året 1981/82 till 17 miljarder kr. budgetåret 1982/83, en ökning med 30%. 

Den successiva återgången till ··arbetslinjen" inom arbetsmarknadspoliti

ken återspeglas i att andelen utgifter för kontantstöd ökade endast obetyd

ligt under förra budgetåret. Följande sammanställning ger en översikt av 

fördelningen på olika verksamheter exkl. regionalpolitiska åtgärder. 
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Arbetsmarknadsi'erkets utgifter. milj. kr. 

Budgetår 
81/82 o/i: 82/83 % 

Arbetsmarknadsservice 1 120 8 170 7 
Arbetsmarknadsutbildning inkl. 

utbildningsbidrag 3 150 24 :l 810 22 
Sysselsättningsskapande åtgärder 3 040 23 ·1 730 28 
Flyktingar 210 2 220 
Anpassning 1 840 14 :~ 010 12 
Yrkesinriktad rehab-Ami 490 4 460 3 
Totalförsvar 90 50 
Utrustning 20 

SUMMA 9 960 75 1.2 450 74 

KONTANTSTÖD 3 320 25 ·l 530 2!i 

SUM!llA 13 280 100 1'3 980 100 

Den största ökningen av åtgärdsvolymen under år 1983 skedde inom 

ramen för beredskapsarbeten. Under de tre första kvartalen omfattade 

dessa i genomsnitt 55 000 personer varje månad, vilket skall jämföras med 

ca 39000 tolv månader tidigare. Nivån uppgick till drygt 70000 vissa 

vintermånader och drygt 10000 under semestermånadcn juli. Av bered

skapsarbetena utfördes ca 20% inom staten, knappt 65 % inom kommu

nerna och drygt 15 % inom näringslivet. Närmare 60% av dem ~;om syssel

sattes i beredskapsarbeten var ungdomar. Knappt hälften av dessa var i 

åldern 18-19 år och drygt hälften i åldern 20-24 år. Den genomsnittliga 

tiden i beredskapsarbete uppgick till drygt fyra månader. 

Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning ökade också m~llan de nio 

första månaderna åren 1982 och 1983 med r;a 10% till en genomsnittlig 

nivå av 37 000. Under budgetåret 1982/83 utbildades 87 000 p·~rsoner vid 

AMS/SÖ-kurser. Dessutom gick ca 18000 personer på olika kurser inom 

det reguljära utbildningsväsendet. Kurstiden. inom AMS/SÖ-kurser varca 

16 veckor och inom den reguljära utbildningen i ·genomsnitt ca 26 veckor. 

Närmare 80% av utbildningen avsåg yrkesinriktad utbildning och ca 20% 

huvudsakligen förberedande kurser. Företagsutbildningen, i huvudsak ut

bildning av uppsägnings- och permitteringshotad personal, omfattade ca 

27 000 personer under i genomsnitt ca 350 timmar. 

De uppföljningsundersökningar som görs var:je år omkring sex månader 

efter avslutad arbetsmarknadsutbildning, visar att för elever som avsluta

de utbildning under andra kvartalet år 1982 hade ca 60 % arbete vid 

uppföljningstillfället. varav de flesta i utbildningsyrket eller närliggande 

yrke. Skillnaderna mellan olika yrkesområden var emellertid stora. 

Åtgärderna för personer som kräver särskilda insatser varierar inte med 

konjunkturen, vilket är fallet för övriga arbetsmarknadspolitiska insatser. 

I genomsnitt var under år 1983 antalet sysselsatta inom Stift-elsen Sam

hällsföretag och antalet sysselsatta med löncbidrag omkring 4 000 fler än 
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året innan. Den yrkesinriktade rehabiliteringen vid arbetsmarknadsinsti

tuten (Ami) omfattade totalt ca 24000 personer under förra budgetåret, 

vilket var ca 2 500 personer fler än budgetåret före. Inskrivningstiden var i 

genomsnitt tio veckor. 63 % av samtliga inskrivna var arbetshandikap

pade. 

Arbetsförmedlingen har som följd av lågkonjunkturen varit hårt belas

tad under de senaste åren. Under de tio första månaderna år 1983 sökte 

totalt närmare 700 000 personer arbete genom förmedlingen. Av dessa 

utgjorde ca 58000 ombytessökande. Under samma tidsperiod nyanmäldes 

ca 430000 lediga platser till förmedlingen. 

Arbetsmarknadspolitiska ~tgärder 
Kvartals- och årsgenomsnitt, 
1 000-tal II III IV ÅR 

Arbetsmarknadsutbildning 1981 40 30 25 34 32 
exkl. företagsutbildning 1982 41 33 28 39 35 

1983 45 37 30 

Beredskapsarbete 1981 26 29 13 31 25 
1982 47 53 17 56 43 
1983 72 67 25 

Samhällsföretag, 1981 57 58 58 60 58 
lönebidragochAmi 1982 61 62 62 64 62 

1983 65 66 65 

Riksdagen beslutade med anledning av kompletteringspropositionen 

(prop.1982/83: 150 bil.3, AU30, rskr 394) våren 1983 att anvisa 

300 milj. kr. för tidigareläggning av fasta arbeten inom kommuner och 

landsting. Vidare anvisade riksdagen 100 milj. kr. till åtgärder för indu

strins rekrytering m. m. 

I anledning av dessa beslut vill jag ge en kort beskrivning av hur medlen 

använts. De 300 milj. kr. för tidigareläggning av fasta arbeten i kommuner

na är nu utnyttjade. De preliminära beräkningarna som gjorts visar att 

drygt 5 300 fasta arbeten har skapats i kommuner och landsting. Huvudde

len av tidigareläggningarna har åstadkommits genom att planerad utvidg

ning av bl. a. barnomsorgen och ersättningsrekrytering inför förestående 

pensioneringar har tidigarelagts. 

När det gäller de IOOmilj. kr. som beviljades för att främja industrins 

utveckling och för ungdomsprojekt har medlen fördelats enligt följande. 

Totalt 50 milj. kr. har fördelats till länen för aktiva insatser för att främja 

industrins rekrytering. Till lokala projekt inriktade på de unga flickornas 

utbildnings- och yrkesval och de aktuella rekryterings- och vidareutbild

ningsbehoven för kvinnor har JO milj. kr. beviljats. 4 milj. kr. har beviljats 

för att intensifiera den fort- och vidareutbildning av anställda inom indu

strin som anordnas inom bristyrkcsutbildningens ram med syfte att mot

verka s. k. flaskhalsproblem (flaskhalsutbildning). Vidare har 5 milj. kr. 
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reserverats för särskilda insatser för att möta besvärliga rekryteringspro

blem. Härav har 750000 kr. beviljats för åtgärder i Gnosjö och Gislaved. 

För att stödja startande av nya företag och stimulera vidgade underleve

rantörsprojekt har totalt 7.5 milj. kr. beviljats. En informationsbroschyr 

om start av eget företag kommer att översättas till några vanliga invan

drarspråk. För kartläggnings- och informationsinsatser kring skilda bran

schers rekryterings- och utbildningsbehov har ca 800000 kr. anslagits. 

Till ungdomsprojekt har totalt ca 19 milj. kr. avsatts. varav 11 milj. kr. 

till särskilt stöd genom barn- och ungdomsdelegationen, 3 milj. kr. till LO 

och TCO för facklig studieverksamhet, 3 milj. kr. till Koopera;:iva Institu

tet för stöd till kooperativa ungdomsprojekt och knappt 2 milj. kr. till SAF, 

Sveriges Förenade Studentkårer och SHIO-Familjeföretagen for särskilda 

ungdomsinsatser. Dessutom har medel beviljats för bl. a. en uppfinnartäv

ling på grundskolans högstadium och för utvärdering av de regionalt förde

lade medlen. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden våren 1984 och budgeti1ret 
1984/85 

Allmänt 

Som framgått av min tidigare redogörelse har vi under år 1983 fått en 

vändning i den besvärliga arbetsmarknadsutvecklingen. Sysselsdtningen 

har efter två års nedgång återigen börjat utvecklas i positiv riktning. 

Ökningen av arbetslösheten har hejdats och sedan juni månad har nivån 

inte ökat. Arbetslösheten ligger. trots vad som uppnåtts. på en hög nivå 

och fortsatta ansträngningar måstc göras för att få till stånd en minskning. 

Under år 1984 beräknas industriproduktionen öka med 5 a 6%. Expor

ten väntas växa med drygt 5 %. Detta medför en fortsatt ökning av kapaci

tetsutnyttjandet i industrin. Devalveringen som genomfördes hösten 1982 

har tillsammans med måttliga kostnadsstegringar skapat grunden för de 

framgångar som svensk industri nu kan skörda. Regeringen är fast besluten 

att fullfölja den utstakade linjen att stärka svenskt näringslivs konkurrens

kraft och därmed sysselsättningen. Grundförutsättningen för att detta 

skall lyckas är att inflationen för år 1984 stannar inom det uppsatta målet. 

De pågående avtalsförhandlingarna har här avgörande betydelse. 

Förutsatt att kostnadsstegringarna kommer att ligga inom dt:n ram som 

regeringen angivit bedöms industrin under år 1984 komma att behöva mer 

personal. Likaså finns det anledning att räkna med en fortsatt ökning av 

sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn. Det rekryteringsstöd för 

att främja rekryteringen till näringslivet som riksdagen nyligen fattat be

slut om kommer att bidra till att denna positiva sysselsättning:;utveckling 

förstärks. Ett aktivt utnyttjande av rekryteringsstödet innebär att de ar

betssökande ges möjlighet att genom produktiva insatser medverka i sam

hällsbyggandet. 
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Även inom den kommunala sektorn finns det anledning att räkna med en 

ökad sysselsättning räknat i arbetstimmar. Betydande osäkerhet är emel

lertid förknippad med en bedömning av kommunernas ökning av syssel

sättningen uttryckt i personer. Den tendens till ökande genomsnittsarbcts

tider som jag tidigare redovisat är till stor del en effekt av att antalet 

timanställda i kommunerna reducerats. Den ökning i antalet arbetstimmar 

som under de kommande åren kan förväntas i kommunerna bör dock 

komma att ta sig uttryck i en viss ökning av antalet anställda. Inom den 

statliga sektorn torde några större förändringar i antalet sysselsatta inte 

komma att äga rum. 

Sammantaget kan vi således räkna med att den ökning av sysselsätt

ningen under år 1983. som blev ett direkt resultat av regeringens politik, 

kommer att bestå och förstärkas under år 1984. 

Arbetslöshetens utveckling är beroende av hur utbudet av arbetskraft 

och sysselsättningen förändras liksom omfattningen och inriktningen av 

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Under de tio första månaderna år 
1983 har utbudet av arbetskraft ökat relativt kraftigt, + 22 000 personer. 

Efterfrågan på personal har inte varit lika stark varför omfattande arbets

marknadspolitiska åtgärder varit nödvändiga för att begränsa arbetslöshe

ten. 

Det finns anledning anta att utbudet av arbetskraft under år 1984 kom

mer att ligga på en högre nivå än under år 1983. Samtidigt kommer. som 

jag nyss framhållit._ tillväxten i antalet nya arbetstillfällen att förstärkas. 

Detta innebär att det finns möjlighet att arbetsk~sheten kommer att kunna 

minska under år 1984. 

För att kunna uppnå minskad arbetslöshet under år 1984 är det dock 

nödvändigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna bibehålls på en hög 

nivå. De obalanser som präglar svensk ekonomi är så omfattande att det 

endast på flera års sikt är möjligt att väsentligt reducera de arbetsmark

nadspolitiska åtgärderna. 

Ungdomarna 

Riksdagen har nyligen (AV 1983/84: 12, rskr 104) beslutat om inrättande 

av s. k. ungdomslag. Genom att alla 18- och 19-åringar nu ges en grund

trygghet i arbetslivet är jag övertygad om att för många ungdomar såväl 

personliga som sociala problem kommer att kunna förebyggas. 

Arbetslösheten bland ungdomarna har under flera år varit oacceptabelt 

hög. Genom rekryteringsstödet kommer nu också ungdomarnas möjlighe

ter till arbete i näringslivet att förstärkas. I ungdomslagen kommer de som 

inte kan finna annat arbete eller utbildning att få en värdefull erfarenhet 

inför sin framtida yrkesverksamhet. För att säkerställa genomförandet av 

ungdomslag kommer jag att förorda att l 000 milj. kr. anvisas för verksam

heten. Det medger att drygt 20000 ungdomar i genomsnitt per mänad 

kommer att kunna få arbete i ungdomslag. 
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För ungdomar över 20 år kommer den fortsatt kraftfulla satsningen på 

arbetsmarknadsutbildningen, beredskapsarbeten, rekryteringsstödet samt 

varvningen av beredskapsarbete och utbildning att bidra till ett förbättrat 

arbetsmarknadsläge. Den allmänt förbättrade sysselsättningssituationen 

kommer också erfarenhetsmässigt denna åldersgrupp till del snabbare än 

vad fallet är för de yngre ungdomarna. 

Byggarbetsmarknaden 

Utvecklingen på byggarbetsmarknaden har under tlera år varit svag. 

Den totala byggproduktionen har legat relativt stilla samtidigt som ratio

naliseringar och den tekniska utvecklingen medfört mindre behov av per

sonal. Arbetslösheten bland anställda inom byggnadsverksamheten har 

härigenom kommit att öka markant. Regeringen har för innevarande vinter 

vidtagit ett flertal åtgärder för att mildra effekterna av denna utveckling. 

Statliga och statsunderstödda byggen har tidigarelagts i en omfattning som 

motsvarar en volym av ca 2000 milj. kr. Härigenom beräknas drygt 5000 

arbetstillfällen komma till stånd under första halvåret 1984. Ett särskilt 

program för statligt stöd till ombyggnad, reparation och underhåll av 

bostäder har förelagts riksdagen liksom ett program för stöd till oljeersät

tande åtgärder och ett konjunkturanpassat investeringsprogram inom 

energiområdet under år 1984. 

Även under det kommande året kan stora svårighett:r förutses på bygg

arbetsmarknaden. Regeringen för i samråd med parterna på byggarbets

marknaden diskussioner om bl. a. den framtida dimensioneringen av bygg

nadsarbetarkåren. Att på kort sikt drastiskt förändra antalet anställda 

inom byggnadsverksamheten är inte realistiskt, inte minst mot bakgrund 

av att övertalighetsproblemen i hög grad är regionala. Det är således 

nödvändigt med åtgärder som siktar till att stimulera byggarbei:smarkna

den samtidigt som insatser görs för att föra över personal till andra 

verksamhetsområden eller regioner. En förutsättning för detta iir bl. a. att . 

den allmänna efterfrågenivån på personal höjs. 

Mot denna bakgrund har regeringen nyligen beslutat, genom urnyttjande 

av den av riksdagen beviljade finansfullmakten. att under v:Iren 1984 

genom beredskapsarbeten stimulera ökad ombyggnads-. reparations~ och 

underhålls verksamhet inom den kommunala sektorn. Jag har för avsikt att 

föreslå regeringen att även under nästa budgetår stimulera denna verk

samhet. 

En särskild utredning (A 1980: 05) har avgivit betänkandet 

(Os A 1982: 11) Jämnare sysselsättning och lägre arbetslöshet inom bygg

nads verksamheten. Betänkandet har remissbehandlats. Av remissvaren 

kan konstateras att åsikterna går starkt isiir om hur en siisongutjämning 

skall kunna uppnås inom byggnadsverksamheten. Med utredningens för

slag som underlag pågår diskussioner med parterna på byggarbetsmarkna

den i syfte att finna praktiska handlingsvägar. 
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Arbctsmarknadspolitikens inriktning 

Vid min beskrivning av utvecklingen under det närmaste året har jag 

understrukit att även om vi kan räkna med en relativt positiv utveckling av 

sysselsättningen måste omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska insat

serna ligga på en fortsatt hög nivå. Det är enligt min mening inte försvar

bart att ta ett förbättrat sysselsättningsläge till intäkt för att omedelbart 

reducera insatserna och därmed riskera fortsatt hög arbetslöshet. 

En utgångspunkt för de arbetsmarknadspolitiska insatserna under nästa 

budgetår liksom för innevarande budgetår bör vara att de skall understöd

ja en fortsatt expansion av svenskt näringsliv. Härigenom skapas resurser 

för fortsatt utbyggnad av de angelägna behov som finns inom bl. a. den 

gemensamma sektorn och i synnerhet i kommunerna. En annan utgångs

punkt bör vara att söka öka flexibiliteten i de arbetsmarknadspolitiska 

insatserna. Även om de förslag jag här lägger fram innebär att omfattande 

resurser satsas på utbildning, beredskapsarbete. rekryteringsstöd, ung

dom slag m. m. kan det komma att finnas anledning att med hänsyn till 
utvecklingen på arbetsmarknaden ytterligare förstärka eller förändra in

riktningen av insatserna. De erfarenheter som hittills kunnat dras av de 

resurser som riksdagen anvisat för att stödja särskilda ungdomsprojekt 

och åtgärder för industrins rekrytering är positiva. I skilda regioner. inom 

organisationer och hos enskilda personer finns en initiativrikedom som 

måste tas till vara för att förnya arbetsmarknads- och sysselsättningspoli

tiken. För att kunna vidareutveckla nya ideer inom ramen för arbetsmark

nadspolitiken bör IOmilj. kr. avsättas. 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är det grundläggande instrumentet inom arbets

marknadspolitiken. Det är genom förmedlingens insatser som arbetssö

kande och lediga platser kan möta varandra. Inom arbetsmarknadsverket 

görs nu kraftfulla insatser för att förbättra servicen och förenkla admini

strationen tillförde[ för såväl arbetssökande som arbetsgivare. Denna 

strävan bör enligt min mening understödjas på alla sätt. 

Mot denna bakgrund förordas att medel för personal vid arbetsmark

nadsverket anvisas utöver det s. k. huvudförslaget. Vidare föreslås att 

medel avsätts för tillfällig förstärkning av förmedlingen motsvarande ca 30 

förmedlare. 

Den enligt min mening väsentligaste förändringen för förmedlingens 

arbete är emellertid att en kraftfull upprustning nu görs av de tekniska 

resurserna. Genom att utnyttja terminaler förstärks förmedlingens ser

vice. Förmedlingen tillförs 400 terminaler. Genom dessa resurser ökar 

möjligheterna att snabbt kunna ge såväl arbetssökande som arbetsgivare 

en god service. 

2 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Biluga 12 
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Arbet<;marknadsutbildningen 

Kommitten (A 1980: 02) för arbetsmarknadsutbildning och företagsut

bildning (KAFU) har lagt fram förslag (SOU 1983: 22) om den framtida 

organisationen för och inriktningen av arbetsmarknadsutbildningen. För

slaget som har remissbehandlats kommer vad beträffar arbetsmarknadsut

bildningens framtida organisation att ligga till grund för en särskild propo

sition under år 1984. Innan förslag kan föreläggas riksdagen bör emellertid 

skilda organisatoriska lösningar närmare utredas. Mot denna bakgrund 

har regeringen givit arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i uppdrag att tillsam

mans med skolöverstyrelsen ( SÖ), riksrevisionsverket och statskontoret 

utreda möjligheterna att bedriva arbetsmarknadsutbildningen i en friståen

de form. t. ex. stiftelse, bolag eller uppdragsmyndighet. Resultatet av 

uppdraget skall redovisas före utgången av mars 1984. Jag vill emellertid 

redan nu framhålla att i en framtida organisation bör olägenheterna med 

ett delat huvudmannaskap undvikas. Jag anser vidare att ett så viktigt 

arbetsmarknadspolitiskt instrument som arbetsmarknadsutbildningen bör 

ha en nära anknytning till arbetsmarknadsmyndighcterna. 
Den nya organisationen för arbetsmarknadsutbildningen kan genomfö

ras tidigast budgetåret 1985/86. För det närmaste budgetåret kommer 
således nuvarande organisation att bestå. Jag föreslår att medel anvisas för 

att 120000 personer skall kunna delta i arbetsmarknadsutbildning under 

budgetåret 1984/85. Inom denna ram har jag beräknat 10000 deltagare i 

s. k. flaskhalsutbildning i syfte att aktivt stödja näringslivets rekryterings

behov och utveckling. 

Beredskapsarbeten. rekryteringsstöd och ungdomslag 

Under budgetåret 1982/83 hade i genomsnitt per månad 49 000 personer 

beredskapsarbete. Genom de nya insatserna rckrytcringsstöd m:h ung

doms lag som riksdagen nyligen beslutat om, kommer antalet personer 

som omfattas av sysselsättningsskapande åtgärder att under innevarande 

budgetår överstiga 1982/83 års nivå. 

Som jag tidigare har framhållit finns det anledning att under det kom

mande budgetåret räkna med ett relativt omfattande behov av ~;ysselsätt

ningsstödjande insatser. Strävan att styra de arbetslösa till näringslivet och 

att ta vara på den tillväxt som väntas där understryks av att jag för 

budgetåret 1984/85 beräknar 675 milj. kr. för rekryteringsstöd och enskilda 

beredskapsarbeten som inte avser investeringar. Detta ger utrymme för 

ca 3 miljoner sysselsättningsdagar eller sysselsättning för ca 15 000 perso

ner pa månad. 

Arbetsförmedlingen skall vid anvisning till rckryteringsplats prioritera 

långtidsarbetslösa och ungdomar. De problem som dessa grupper möter är 

emellertid av sådan omfattning att enskilda beredskapsarbeten kvarstår 

som komplement till rckryteringsplatserna. För övriga beredskapsarbeten 
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räknar jag med I 919 milj. kr., vilket motsvarar 4 miljoner sysselsättnings

dagar eller i genomsnitt sysselsättning för närmare 20000 personer per 

månad. 
För de 18- och 19-åringar som inte kan finna annat arbete eller utbild

ning har nu ett rejält skyddsnät införts genom ungdomslag i staten, lands

ting, församlingar, kommuner och kommun- eller landstingsägda företag. 

Under våren 1984 kommer verksamheten att successivt byggas upp. Jag 

räknar med att verksamheten med ungdomslag kommer att ha full omfatt

ning under nästa budgetår. Jag har beräknat l 000 milj. kr för ungdomslag, 

vilket innebär att i genomsnitt 20000 ungdomar per månad skall kunna 

beredas arbete. 

Kontant stöd vid arbetslöshet 

Under de senaste åren har kostnaderna för ekonomiskt stöd vid arbets

löshet ökat markant. Samtidigt har antalet personer som utförsäkras vuxit. 

Arbetslöshetskassornas samorganisation har hemställt att den högsta dag
penningen i arbetslöshetskassorna höjs fr. o. m. den I januari 1984. I skilda 

sammanhang har vidare en rad förändringar inom arbetslöshetsförsäkring

en och det kontanta arbetsmarknadsstödet aktualiserats. 

Jag har för avsikt att under våren 1984 föreslå regeringen att i särskild 

proposition förelägga riksdagen förslag om ändringar i fråga om arbetslös

hetsersättningarna. 

Den statliga lönegarantin vid konkurs 

Lönegarantiutredningen (A 1982: 04) har nyligen lagt fram ett förslag om 

vissa ändringar i lönegarantisystemet. (Ds A 1983: 15) Ändringar i lönega

rantisystemet. Förslaget har remissbehandlats. Jag räknar med att inom 

kort återkomma till regeringen med förslag till ändringar i lönegarantin. 

Pågående utredningsarbete 

Utredningen (A 1981: 02) om arbetsmarknads verkets ansvarsområde 

och organisation har fått tilläggsdirektiv <Dir 1983: 16). Utredningen beräk

nas kunna överlämna sitt förslag till regeringen våren 1985. 

Dataeffekt utredningen (A 1978: 05) kommer vid årsskiftet 1983/84 att 

avsluta sitt arbete. Regeringen får därigenom ett underlag för uppföljning

en av den datapolitiska propositionen (prop. 1981/82: 123) som lades fram 

under våren 1982. Utredningen har i år avlämnat ett antal expert- och 

sekretariatsrapporter: (DsA 1983: I) Effekter av ny teknik på produktivi

tet. sysselsättning och arbetstid. (DsA 1983: 5) ADB i kommuner och 

landsting - effekter på sysselsättning och arbetsmiljö, (Ds A 1983: 7) Sy

stemutvecklingsmodeller för bra teknikanvändning - om behovet av 

forskning och resultatspridning, (Ds A 1983: 9) Kontorsautomation och 
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kvinnors framtida arbetsmarknad, (Os A 1983: 11) Datorer och decentrali

sering och (Ds A 1983: 13) Datateknik och handikappades arb•~tsliv. Vi

dare har utredningen utgivit antologin Jobb i framtid - Tankar om indu

striarbete i 90-talets datorsamhälle. Dessa rapporter kommer att ligga till 

grund för utredningens slutbetänkande. 

Delegationen (A 1981: 0 I) för arbetsmarknadspolitisk forskning avser att 

i böi:ian av år 1984 lägga fram ett tredje betänkande med utgångspunkt i de 

senaste årens forskning kring arbetsmarknadspolitiken. 

Utredningen (A 1981: 03) rörande åtgärder för att påverka arbetsgivarnas 

rekryteringspolitik har avslutat sitt arbete. Utredningens betänkande 

(Os A 1983: 4) Arbetsförmedlingskontrakt har överlämnats till handikapp

kommitten (A 1981: 02). 

Äldrearbetskommitten (A 1979: 02) har avslutat sitt arbete och avlämnat 

sitt slutbetänkande (SOU 1983: 62) För gammal för arbete? Även kommit

ten (A 1980: 02) för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbildning har 

avslutat sitt arbete och avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1983: 22) Ut

bildning för arbetslivet. 

ARBETSLIVSFRÅGOR 

Regeringens målsättning är att upprätthålla en hög ambitionsnivå inom 

arbetslivsområdet trots det försämrade statslinansiella l[iget. Reform:irbe

tct inom arbetsrättens område har återupptagits. Miljön på arbet:;platserna 

har fortsatt att förbättras. Betydande insatser görs för att förbättra de 

äldres och handikappades ställning på arbetsmarknaden. Arbell:t med all 

utforma en sammanhållen arbetstidspolitik bedrivs inom delegationen 

(A 1974: 09) för arbetstidsfrågor (DELFA). 

Arbetsmiljö 

Arbetet med att åstadkomma en bättre arbetsmiljö har underlättats av en 

ökad medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse för människors hälsa och 

välbefinnande. Den tekniska utvecklingen har inneburit bättre förutsätt

ningar för arbetsmiljöarbetet, men samtidigt också nya riske:r. För att 

målet en god arbetsmiljö åt alla skall kunna uppnås, måste ut\'ecklingen 

följas med stor uppmärksamhet och utifrån delvis nya perspektiv. Bl a. 

gäller det att tillförsäkra arbetstagarna ett inflytande över effekterna av ny 

teknik på arbetets innehåll och organisation. Ännu återstår många arbets

miljöproblem att lösa. 

Det stora underskottet i statens budget innebär att de utstakade arbets

miljömålen måste uppnås utan att nya ekonomiska resurser tillförs. Arbe

tet med att förbättra arbetsmiljön måste dä1för fullföljas genom e:ffektivare 

och intensivare insatser. om redan uppnådda landvinningar skall kunna 

bibehållas och ytterligare framsteg göras. 
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Regeringens målsättning att dämpa statens utgifter har även haft konse

kvenser för beräkningen av anslagen till arbetarskyddsverket. För budget

året 1984/85 har medel till arbetarskyddsstyrelsen sålunda beräknats med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag kommer emellertid att föreslå att sty

relsen därutöver genom omprioriteringar inom verksamhetsområdet tillde

las vissa medel för att, dels kunna fullfölja utbyggnaden av ett ansvarsbib

liotek på arbetsmiljöområdet, och dels kunna genomföra vissa angelägna 

informationsinsatser. Jag kommer vidare att föreslå att ett reservationsan

slag inrättas för anskaffning av mer kostnadskrävande vetenskaplig appa

ratur. Mot bakgrund av de höga krav som även i fortsättningen kommer att 

ställas på yrkesinspektionens insatser har jag funnit att det inte utan 

allvarliga konsekvenser· för verksamheten går att göra några större bespa

ringar. Huvudförslaget föreslås därför inte tillämpas fullt ut. Även dessa 

resurspåslag har finansierats genom omprioriteringar. 

Företagshälsovårdsutredningen ( A 1976: 0 I) har under år 1983 överläm

nat sitt slutbetänkande (SOU 1983: 32) Företagshälsovård för alla. Betän
kandet. som f. n. remissbehandlas, omfattar en översyn av företagshälso

vårdens innehåll, organisation, uppbyggnad, personal och utbildningsbe

hov. Företagshälsovårdsutredningen har tidigare överlämnat delbetänkan

dena (SOU 1980: 22) Utbyggnad av yrkesmedicinen och (Ds A 1981: I) 

Mät- och laboratorieresurser för bättre arbetsmiljö. 

I sistnämnda betänkande har utredningen bl. a. föreslagit att officiell 

provning i form av arbetsmiljömätningar av skilda slag skall kunna utföras 

av andra institutioner än riksprovplatser. Eftersom förslaget förutsätter en 

ändring i riksprovplatslagstiftningen har det, vilket jag redan anmälde i 

1983 års budgetproposition, överlämnats till industridepartementet för be

aktande av den särskilde utredare som har sett över utformningen av 

lagstiftningen om officiell provning m. m. Utredaren har i betänkandet 

(Ds I 1983: 22) Kontroll genom provning - översyn av lagstiftningen om 

riksprovplatser, föreslagit en lagändring som medger auktorisation för 

företag att genomföra officiell provning. Betänkandet remissbehandlas 

f. n. 

Nära kopplad till frågan om företagshälsovårdens utbyggnad är frågan 

om samhällets ekonomiska stöd till företagshälsovården. Formerna för 

samhällets ersättning till företagshälsovården har setts över av en särskild 

arbetsgrupp med representanter för LO. TCO, SAF och de båda kommun

förbunden. Arbetsgruppens arbete väntas vara avslutat inom kort. 

Frågan om att flytta över huvudmannaskapet för tillsynen av arbetsmil

jön vid vissa mindre arbetsställen från kommunerna till yrkesinspektionen 

har länge varit aktuell. Riksdagen har tagit ställning för ett ändrat huvud

mannaskap (SoU 1980/81: 24. rskr 263, SoU 1981/82: 39, rskr 255 och SoU 

1982/83: 29, rskr 261). l 1983 års budgetproposition framhöll jag, med 

hänsyn till det samhällsekonomiska läget, att det inte vore riktigt att 

genomföra en så omfattande omorganisation utan att frågan först belysts 
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inom ramen för en översyn av den totala tillsynsverksamheten. Jag utta

lade vidare att en sådan översyn borde inledas snarast och omfatta bl. a. 

rationaliserings-, effektiviserings- och decentraliseringsfrågor. Mot bak

grund härav har en särskild utredare (A 1983: 04) tillkallats med uppgift att 

göra en översyn av yrkesinspektionen och den kommunala tillsynen. Ut

redningsarbetet skall vara avslutat senast vid utgången av år 1984. 

Regeringen har under år 1983 tillsatt en kommission (Jo 1983: 02) med 

uppgift att lägga fram förslag om insatser för förbättrad kontroll över 

hanteringen av kemiska ämnen och produkter. Kommissionen skall enligt 

sina direktiv (Dir 1983: 20) göra en samlad översyn av de problem för hälsa 

och miljö som den stora kemikalieanvändningen medför. Den kommer 

därvid att behandla en rad frågor som har nära anknytning till arbetsmil

jöarbetet. Bland de frågor som kommissionen särskilt har att överväga kan 

nämnas hur en säkrare bedömning skall kunna göras av de risker som 
kemikalieanvändningen för med sig. Kommissionen skall också överväga 

hur kunskaperna och informationen om de kemiska produkter som an
vänds i arbetslivet kan förbättras. Möjligheterna att precisera och samord

na lagstiftningen på området samt att förbättra samordningen mellan de 
organ som utövar kontroll över kemikalieanvändningen skall också prö

vas. 

I debatten kring arbetsmiljölagen har under senare år sekretess- och 

påföljdsfrågorna tilldragit sig uppmärksamhet. I 1983 års budgetproposi

tion underströk jag angelägenheten av att de sekretessfrågor som har 

anknytning till arbetsmiljöarbetet ses över samt att frågan om ett ändrat 

sanktionssystem vid arbetsmiljöbrott borde övervägas. 
Jag kommer senare denna dag, i samband med behandlingen av betän

kandet (SOU 1982: 30) Information om arbetsmiljörisker, anmilla att en 

arbetsgrupp har tillsatts för att granska sekretessbestämmelserna inom 

arbetsmiljöområdet. När det gäller påföljder vid arbetsmiljöbrott har bl. a. 

löntagarorganisationerna aktualiserat frågan om behovet av effektivare 

sanktioner direkt riktade mot arbetsgivaren som juridisk person i form av 

företagsböter, som ett komplement till gängse straffbestämmel~.er. I den 

nya arbetstidslagen har redan införts bestämmelser med den innebörden. 

Frågan om sanktioner mot företagen utreds f. n. inom justitiedepartemen

tet inom ramen för det arbete som kommissionen (Ju 1982: 05) mot ekono

misk brottslighet utför. 

I 1983 års budgetproposition anmälde jag att frågan om ekonomisk 

ersättning till gravida kvinnor, som på grund av risker för fos·~erskador 

tvingas avstå från förvärvsarbete, tillfälligt lösts genom de stödformer som 

är avsedda att ge ekonomisk grundtrygghet vid arbetslöshet. Jag anmälde 

också att frågan om behovet av förtydliganden i arbetsmiljölagen i fråga 

om skydd mot fosterskador genom tilläggsdirektiv (Dir 1982: 14) överläm

nats till föräldraförsäkringsutredningen (S 1980: 08). 
I betänkandet (SOU 1983: 30) Utbyggd havandeskapspenning m. m. har 
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föräldraförsäkringsutredningen lämnat förslag till en permanent lösning av 

hur ersättning bör utgå till gravida kvinnor som på grund av risk för 

arbetsmiljöbetingade fosterskador tvingas avstå från förvärvsarbete. Ut

redningen föreslår att den nuvarande havandeskapspenningen enligt lagen 

( 1962: 381) om allmän försäkring utökas till att omfatta även dessa kvinnor. 

En förutsättning för rätt till ersättning är att kvinnan avstängts från sitt 

arbete enligt föreskrifter utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen med stöd av 

3 kap. 16 §arbetsmiljölagen. 

Enligt föräldraförsäkringsutredningen framgår det av förarbetena till 

arbetsmiljölagen att bestämmelsen i lagens 3 kap. 16 * även tar sikte på att 
skapa ett skydd för reproduktionsskador, inkl. fosterskador. Någon tve
kan om bestämmelsens tillämplighet på reproduktionsskador föreligger 
inte. Enligt utredningens mening finns det därför inte anledning att göra 
någon ändring i arbetsmiljölagen på denna punkt. Det är emellertid angelä
get att arbetet med att kartlägga sambandet mellan olika arbetsmiljöer och 

reproduktionsskador. inkl. fosterskador. fortsätter och att detta arbete 
inriktas på såväl kvinnor som män. Målet måste vara en i alla avseenden 

säker arbetsmiljö. Föräldraförsäkringsutredningens betänkande har re

missbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. 

Företagshälsovårdsutredningen föreslog år 1982 att den centrala bedöm

ningsnämnden för <lammlunga som finns inrättad vid arbetarskyddsstyrel

sen skulle upphöra fr. o. m. den I juli 1983. Som jag anförde i 1983 års 

budgetproposition borde dock bedömningsnämnden inte avvecklas. Frå

gan om att inrätta ett centralt organ med i princip samma uppgifter som 

bedömningsnämnden, liksom frågan om ändrat huvudmannaskap har prö

vats inom regeringskansliet. Denna prövning har visat att nämnderi bör 

bibehållas som centralt organ för granskning av svårbedömda lungföränd

ringar. Nämndens huvudsakliga uppgifter får dock anses ligga inom hälso

och sjukvårdsområdet, varför huvudmannaskapet den I juli 1984 bör föras 

över till socialstyrelsen. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 

Sigurdsen. 

Regeringen har ställt sammanlagt 3 .9 milj. kr. ur fonden för arbetsmiljö

förbättringar till arbetarskyddsstyrelsens förfogande för utveckling av sty

relsens ADB-verksamhet. Styrelsen har lämnat en redovisning av hur de 

hittills utbetalade medlen har använts. Redovisningen omfattar också kost

naderna för all övrig ADB-verksamhet inom arbetarskyddsverket. Styrel

sen har också inkommit med en redovisning av verksamheten med avgifts

finansierade uttag ur skyddsombudsregistret och informationssystemet om 

arbetsskador (ISA). 
Socialutskottet anförde i sitt betänkande ( SoU J 981/82: 42) om vissa 

arbetsmiljöfrågor bl. a. att det fanns risk för att tandhälsotillståndet kunde 

påverkas av arbetsmiljöfaktorer vid olika typer av sysselsättningar. Ut

skottet ansåg att denna fråga, liksom företagshälsovårdens roll då det 

gällde att förebygga yrkestandskador borde utredas. Det borde. enligt 
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utskottet, ankomma på regeringen att bestämma om formerna för utred

ningsarbetets bedrivande. Utskottet hemställde att riksdagen som sin me

ning skulle ge regeringen till känna vad som anförts i frågan. Riksdagen 

beslutade i enlighet med utskottets hemställan (rskr I 981/82: 277). 

Regeringen uppdrog i september I 982 åt arbetarskyddsstyrelsrn att kart

lägga och sammanfatta vad som hittills är känt om yrkcstandskadornas art. 

omfattning och orsaker. Styrelsen har i mars 1983 redovisat sitt uppdrag 

för regeringen. Styrelsen anser, efter analys av anmälda arbetsskador i 

informationssystemet om arbetsskador OSA). att det frånsett olycksfallen 

måste vara en uppenbar underrapportering av tandskador som orsakas av 

förhållanden i arbetsmiljön. Styrelsens slutsats är emellertid att risken för 

tandskador i arbetet inte kan vara särskilt betydande. Skälet för denna 

slutsats är bl. a. att många av de arbetsmiljöfaktorer som skulle kunna ge 

tandskador. t. ex. i sådana miljöer där exposition för metaller och metall

salter samt för kvartsdamm förekommer. är under kontroll av helt andra 

skäl. Genom bl. a. arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om hygieniska 

gränsvärden och andra av styrelsen meddelade föreskrifter åläggs arbetsgi

varna en ganska omfattande miljökontroll och i vissa fall även medicinsk 

kontroll av ai·betstagarna. Detta måste enligt styrelsen redw:era även 
tandskadorna. Styrelsen anser inte att det föreligger något påtagligt behov 

av att förstärka företagshälsovården med tandläkarresurser. 

I syfte att öka uppm~irksamheten inom företagshälsovården på tandhäl

san bör emellertid vissa informationsinsatser till företagshälsovården över

vägas liksom medverkan av tandläkare i utbildningen av förerngsläkare. 

och företagssköterskor. Styrelsen anser också att det för vissa yrkeskate

gorier med särskilt svårbemästrade arbetsmiljöproblem kan vara motiverat 

att överväga föreskrifter med krav p[t periodiska tandhälsokontroller. Ris

ken för tandskador i olika arbetsmiljöer beaktas även i styrelsen; informa

tions- och föreskriftsarbete. 
Sedan den I januari 1980 finns en delegation för hybrid-DNA-frågor vid 

arbctarskyddsstyrelscn. Delegationen är rådgivande och skall främja sä

kerheten vid ;rnvändningen av hybrid-DNA-tekniken och sprida kunskap 

om utvecklingen på området. Delegationen har avlämnat en verksamhets

berättelse för tiden den I juli 1982 - den 30juni 1983. För att ~.tudera de 

administrativa och juridiska konsekvenserna av hybrid-DN A-tcknikens 

användning har en särskild utredare LA. 1980: 03) tillsatts. Utredningsarbe

tet väntas vara avslutat inom kort. 

Arbetsanpassning 

Insatser för att öka arbetshandikappades möjligheter att fri odi behålla 

ett arbete måste göras på flera områden. Det är således inte tillräi;kligt med 

enbart arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även om de har stor betydelse. 

Dessutom måste arbetsmiljö, arbetsorganisation. arbetstider m. m. kunna 

anpassas bättre till de behov och förutsättningar som dessa grupper har. 
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Attityder till handikapp på arbetsplatserna är en annan viktig faktor. På 

detta område gör de fackliga organisationerna betydelsefulla insatser för 

ökad solidaritet med dem som riskerar utslagning och utestängning från 

arbetslivet. 

En god arbetsmiljö, som väl svarar mot människors behov och förutsätt

ningar, kan förhindra att handikapp uppstår och att utslagning sker. Samti

digt innebiir en väl anpassad arbetsmiljö ökade möjligheter för dessa sö

kande att få och utföra produktivt arbete. Om de som arbetar med arbets

miljöfrågorna inom företag och förvaltningar har goda kunskaper om a>

betsanpassning och handikapp finns också bättre förutsättningar för att 

handikappade skall kunna integreras i arbetslivet. 

Samverkanskommitten (A 1981: 04) arbetar med frågor rörande samord

ningen mellan den lokala skyddsorganisationen på arbetsplatserna och 

anpassningsgruppens verksamhet. Bl. a. diskuteras en ändrad ansvarsför

delning mellan dessa organ. Kommitten väntas lägga fram sina förslag 

inom kort. 
HanJikappkommitten (A 1982:03) har nyligen lagt fram ett delbetän

kande (DsA 1983: 14) lntroduktionsstöd och lönebidrag. Kommitten före

slår bl. a. ett nytt stöd för arbetshandikappade och äldre med särskilda 

omställningssvårigheter för att underlätta introduktionen i en ny anställ

ning genom en bättre anpassning av arbetsuppgifter. arbetsmiljö och ar

betsförhållanden i övrigt. Vidare föreslår kommitten vissa förändringar av 

lönebidragen. Kommittens förslag remissbehandlas f. n. 

För budgetåret 1984/85 förutsätter jag en fortsatt volymökning vad gäller 

bidrag till arbetshjälpmedel åt handikappade. Förslag läggs fram om höjda 

inkomstgränser för bidrag till motorfordon åt handikappade. Vidare förut

sätts en fortsatt ökning av antalet personer som bereds arbete genom 

lönebidrag. Jag föreslår att antalet platser med 90 % löncbidrag hos allmän

nyttiga organisationer får. öka med 500 under budgetåret 1984/85. Vidare 

föreslås samtidigt också vissa utgiftsbegränsande åtgärder. Den lönesum

ma per månad som får ligga till grund vid beräkning av lönebidrag föreslås 

bli begränsad till 40 % av basbeloppet. Detta bidrar till att ge ekonomiska 

förutsättningar för en fortsatt ökning av antalet lönebidragsplatser. 

Skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering 

I juni 1981 uppdrog regeringen åt Stiftelsen Samhällsföretag att genom

föra en kartläggning och begränsad översyn av verksamheten inom stiftel

seorganisationen för skyddat arbete. Härvid skulle särskilt prövas vilka 

kostnadsbcsparandc förändringar av organisatorisk eller annan art, som 

bedömdes vara möjliga inom ramen för gällande arbetsmarknadspolitiska 

och sociala mål för verksamheten. Stiftelsen överlämnade den 30 decem

ber 1981 rapporten Begränsad översyn av Samhällsförctagsgruppen till 

regeringen. Rapporten har remissbehandlats. 
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Stiftelsen Samhällsföretag gjorde i rapporten en genomgång dels av 

organisationen som helhet, dels också av bl. a. områdena produktion, 

marknadsföring, personal, lednings- och styrfunktioner. 

Utöver de direkta förslag som framfördes i rapporten belystes också 

andra åtgärder som avsevärt skulle kunna minska kostnaderna för verk
samheten. En sådan möjlig åtgärd var en ändrad organisationsstrnktur. 

I syfte att närmare belysa de möjligheter till kostnadsbesparingar och 

effektiveringar som en ändrad organisation skulle kunna innebiira tillkal

lade jag en arbetsgrupp inom regeringskansliet som ytterligare fick pröva 

sådana frågor rörande Samhällsföretagsgruppen som kan minsk:i behovet 

av statligt stöd m. m. Arbetsgruppen har studerat företagsgrupp·~ns struk

tur, antal stiftelser, ansvarsgränser, styrformer, resultatansva, princi

perna för medelstilldelningen, företagsgruppens ställning som konkurrent 

till andra företag samt kostnaderna för anvisade i skyddat arbete jämfört 
med andra former av statligt stöd för arbetshandikappade. 

I februari 1983 avlämnade arbetsgruppen en delrapport om lednings- och 

styrfunktionerna inom företagsgruppen. På grundval av delrappc•rten före
slog regeringen i prop. 1982/83: 149 om förändringar i såväl den centrala 

som de regionala stiftelsernas styrelser. Vidare föreslogs vissa ändringar i 
reglerna om hur verkställande direktörer i de regionala stiftels·~rna skall 
utses, om revision samt i vilka associationsformer den skyddade verksam

heten får bedrivas. Riksdagen fattade i maj 1983 beslut i enlighet med 

propositionens förslag. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 1983. 

Arbetsgruppen avlämnade vidare i oktober 1983 sin slutrapi:;-ort (Ds A 

1983: 6) Samhällsföretagsgruppens framtida organisation m. m. Rapporten 

remissbehandlas f. n. Jag avser att senare återkomma till riksdagen med 
mina ställningstaganden i denna fråga. 

För budgetåret 1984/85 föreslår jag att Samhällsföretagsgruppen tilldelas 

ett driftbidrag motsvarande 124% av lönesumman för de anvisade anställ

da eller 2 388 milj. kr. Som bidrag till fastighetsfonden och som ett ägartill

skott för investeringar föreslås 318 resp. 15 milj. kr. 

Verksamheten med arbetsmarknadsinstitut har successivt byggts ut se

dan starten den I januari 1980. Sedan juni 1981 har antalet arbetslag ökat 

från 140 till 177. Instituten har visat sig väl kunna fylla uppgiften att 

förbereda sökande för arbete och underlätta för dem att få anstäli.ning eller 

utbildning som leder till arbete. 

Medel till den yrkesinriktade rehabiliteringen har under de senaste åren 

beräknats enligt huvudförslaget. För budgetåret 1984/85 föreslås Ami
verksamheten erhålla kompensation för effekterna av huvudförslaget. Det

ta sker bl. a. genom omprioriteringar inom området. Därmed bör den 

verksamhet som är direkt inriktad på att ge service åt arbetshandikappade 

och yrkesobestämda kunna bibehållas i oförändrad omfattning. 
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Arbetstider 

Under hela perioden mellan år 1972 och år 1981 skedde en successiv 

minskning av den genomsnittliga veckoarbetstiden för båda könen. År 

1972 var den genomsnittliga veckoarbetstiden för män 41,5 timmar och för 

kvinnor 31, 7 timmar. Motsvarande siffror år 1981 var för män 39,9 och för 

kvinnor 30,9 timmar. Som framgår av diagram 3 skedde emellertid en 

förändring mellan år 1981 och år 1982 så att den genomsnittliga arbetstiden 

ökat igen för båda könen. För männen ökade veckoarbetstiden med i 

genomsnitt en tiondel och för kvinnorna två tiondelar. Om man jämför 

AKU-siffrorna för andra kvartalen de båra åren finner man att tenden
serna till längre genomsnittliga veckoarbetstider kvarstår. Anledningarna 
till detta kan vara många. En väsentlig orsak torde vara att många männi

skor kompenserar reallöneminskningar med längre arbetstid. En annan 
förklaring är att relativt sett allt fler av de yrkesarbetande kvinnorna 
passerat den ålder då de har småbarn. 

Diagram 3. 

Veckoarbetstid i genomsnitt 
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Källa: AKU årsmedeltal 1972-1982 samt 
AKU andra kvartalen 1982 resp 1983 
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Ungefär 4% av de arbetstimmar som år 1982 utfördes av anställda var 

övertidstimmar. Omräknat i heltidsarbetande motsvarar detta ca 130000 

anställda. Övertid är således en viktig komponent i arbetstiden. En studie 

av övertidsuttaget som redovisats hösten 1983 visar dock att övertidsutta

get synes ha minskat något inom hela tillverkningsindustrin under den 

senaste tioårsperioden. Förekomsten och omfattningen av övertidsarbete 

varierar dock starkt mellan olika branscher. 

Inom industrin har övertidsarbete i samband med dagarbete minskat 

under den senaste tioårsperioden 1972-82 för män och i stort sett varit 

oförändrad för kvinnor. Samtidigt har övertidsarbete .i samband med tre

skift ökat för både män och kvinnor. Oavsett förläggning har män ungefär 

dubbelt så stort övcrtidsuttag som kvinnor. Det gäller såväl inom industri 

som inom jordbruk, byggnads verksamhet och transportnäring. 

Utvecklingen under år I 983 fram till november tyder på att övcrtidsutta

get inom industrin har ökat. Från och med mars 1983 låg andelen övertids

timmar i förhållande till samtliga arbetstimmar mänad för månad över 

nivån året innan. Detta gällde för industrin som helhet. För verkstadsindu

strin gällde detta från april samma år medan det för övriga näringsgrenar 

inte finns någon korttidsstatistik som belyser denna utveckling. 

Andelen sysselsatta som har oregelbundna och obekväma arbetstider 

har under perioden 1974-1982 minskat från 31 till 29%. För männen är 

minskningen 2 procentenheter och för kvinnorna 2.5 procentenheter. Det

ta visas i en nyligen publicerad undersökning där statistiska centralbyrån 

(SCB) undersökt förekomsten av obekväma och oregelbundna arbetstider. 

Studien visar bl. a. att de heltidssyssclsattas andel ökat bland d·~ skiftarbe

tande och de ''övriga med oregelbundet arbete" med drygt sex resp. drygt 

fem procentenheter. Andelen deltidssyssclsatta har samtidigt ökat bland 

dem som har regelbundna men förskjutna arbetstider och bland dem som 

har turlistearbete med närmare tre resp. närmare två procentenheter. 

I följande tabell visas samtliga sysselsatta år 1974-1982 fördelade efter 

arbetstidsform. Där framgår att av de oregelbundna och obekviima arbets

tiderna är turlistetid den arbetsform som visar den största ökningen under 

perioden. De turlistearbetande har sedan år J 974 ökat med cirka 145 000 

personer. Kvinnorna dominerar starkt bland turlistearbetarna och utgör 

67,4 %. Detta innebär en ökning med tre procentenheter sedan år 1974. 
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Samtliga sysselsatta år 1974 och ~r 1982 efter arbetstidsform 

Arbetstidsformer 1974 1982 

Antal % av samtliga Antal 
sysselsatta 

Dagtidsarbetande 2 604 500 67,3 

Regelbundna men för-
skjutna arbetstider 410 000 10,5 

därav ''viss'' 
förskjutning 319 800 8,3 
·•stark'• 
förskjutning 90 200 2,3 

Skiftarbete 191 400 4,9 

Turlistearbete 292 100 7,5 

Övriga oregelbundet 
arbetande 308 700 8, O 

Enbart lördags- och 
söndagsarbetande 22 900 0,6 

Oklassificerade 42 100 1,1 

2 895 800 

312 300 

218 600 

93 700 

158 400 

438 100 

291 600 

24 300 

20 600 

% av samt! iga 
sysselsatta 

69,9 

i,5 

5,3 

2.3 

3,8 

10,6 

7,0 

0,6 

0,5 

Samtliga 3 871 600 100,0 4 141 000 100,0 

Traditionellt sett har arbetstiderna främst ansetts vara en arbetsmiljö

fråga med utpräglade skyddsaspekter. Så småningom har sociala och på 

senare tid också sysselsättningsaspekter kommit att få en allt större tyngd 

i debatten. Även frågor rörande s. k. konjunkturanpassad arbetstid samt 

övertidsarbetets betydelse för sysselsättningen m. m. har kommit alltmer i 

blickpunkten. 

Frågan om arbetsdelning som ett sätt att skapa fler arbetstillfällen har i 

flera år diskuterats intensivt i Europa. Först under det gångna året har en 

sådan debatt på allvar kommit i gång i Sverige. Till skillnad från flera 

länder i Europa råder det i Sverige enighet mellan de fyra största politiska 

partierna och parterna på arbetsmarknaden om att avvisa arbetsdelning i 

betydelsen lönedelning. Detta har jag också behandlat i de tilläggsdirektiv 

(Dir 1983: 12) för DELFA som regeringen fastställde i februari 1983. 

l tilläggsdirektiven ansluter jag mig till löntagarorganisationernas upp

fattning att motiven för arbetstidsförkortningar bör vara sociala och inte 

snävt sysselsättningspolitiska. Det är emellertid mycket väsentligt att 

DELFA tar fram ett material som belyser sysselsättnings- och andra 

effekter av arbctstidsförkortningar i olika former. Inte minst är detta 

angeläget med tanke på att debatten om arbetsdelning sannolikt kommer 

fortsätta att vara intensiv här i Sverige. Vi behöver bättre underlag för en 

djupare analys av olika arbetstidsfrågor utifrån politiska och vetenskapliga 
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utgångspunkter. Mot bakgrund av en sådan analys bör en mer samlad 

arbetstidspolitik kunna utformas. 

Med utgångspunkt i sitt vidgade uppdrag arbetar DELF A nu med att 

belysa flera av de aktuella frågeställningarna och att stimulera debatten 

kring dessa. Frågan om arbetstidsförkortning som medel i kampen mot 

arbetslöshet är en sådan. Med detta tema anordnade DELF A hösten 1983 

en konferens. Delegationen genomförde under år 1983 också konferenser 

om pensioner resp. framtidens arbetstider. En rapport från konferensen 

om arbetsdelning har tagits fram av DELFA. På uppdrag av delegationen 

har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle vidare gjort en genomgång 

av den svenska debatten om arbetsdelning. 

När det gäller arbetstidens längd skall DELFA också studera bl. a. 

utvecklingen av deltidsarbete och möjligheten att ge deltidsarbetande rätt 

till längre deltidsarbete. Jag vill här nämna att delegationen i syfte att 

belysa de anställdas önskemål om arbetstidens längd har uppdragit åt SCB 

att under våren 1984 i arbetskraftsundersökningarna (AKU) närmare un

dersöka denna fråga. Bl. a. bör undersökningen kunna ge svar på i vilken 

utsträckning de deltidsarbetande önskar längre arbetstid resp. hur omfat
tande de ht:ltidsarbetandes önskemål om arbetstidsförkortning är. Också 
skälen till att man vill ha fö1·ändringar kommer att belysas liksom orsaker 

till att man inte har önskat arbetstidsuttag. Resultatet av und~:rsökningen 

beräknas föreligga i mitten av år 1984. 

Vissa uppgifter rörande Önskemål om förändrad arbetstid finns i SCB: s 

undersökningar om levnadsförhållandena. Frågor om detta ställdes senast 

år 1979. Då angav nära 19% av de heltidsanställda att de önskade kortare 

arbetstid. Samtidigt ville ca 11 % av de deltidsarbetande ha längre vecko

arbetstid. Bland de heltidsanställda kvinnorna är önskemålen om kortare 

arbetstid varierande i olika åldrar. Så önskar t. ex. mindre än var femte 

heltidsarbetande kvinna i åldern 16-24 år kortare arbetstid, medan mot

svarande siffra för heltidsarbetande kvinnor med småbarn var nära 50%. 

Det här är ett exempel på att man under olika perioder av livet ha.r behov 

av att variera sin insats i förvärvslivet. Andra orsaker kan vara studier och 

facklig verksamhet. 

För att göra det möjligt för människorna att variera sina insatser i 

förvärvslivet ställs från olika grupper krav på ökad· flexibilitet i förlägg

ningen av arbetstiden. En sådan flexibilitet anses kunna främja service 

men också leda till bättre utnyttjande av lokaler och utrustning. inte minst 

inom den offentliga sektorn. Såväl dessa positiva som negativa aspekter 

på sådan flexibilitet bör kunna studeras av DELFA. Delegationen följer 

f. n. några försöks verksamheter med ändrade arbetstidsförläggningar. 

På uppdrag av DELFA håller Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 

f. n. på med en studie av arbetstider och drifttider. Studien skall bl. a. 
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belysa exempel på arbetstidsplanering när drifttider är längre än normal 

arbetstid och där arbetsbelastningen varierar kraftigt över tiden. Studien 

beräknas vara slutförd under våren 1984. 

En annan arbetstidsfråga som rönt stor uppmärksamhet under senare tid 

rör de allt vanligare förtidspensioneringarna av äldre arbetstagare i sam

band med strukturförändringar i näringslivet. I dessa fall träffas lokala 

avtal om ändrade turordningsregler enligt lagen om anställningsskydd så 

att arbetstagare som fyllt 58 år och 3 månader permitteras först. De får 

sedan ersättning från arbetslöshetskassa under 450 dagar. dvs. tills de blir 

utförsäkrade. De är då 60 år och anses uppfylla kriterierna för förtidspen

sion av arbetsmarknadsskäl. Alt så är fallet framgår av att så gott som 

samtliga som på detta sätt blir utförsäkrade från arbetslöshetskassa också 

får förtidspension. Det finns flera nackdelar med denna utveckling. En är 

att äldre personer - i den mån de inte sagts upp direkt - till följd av det 

"sociala trycket" från arbetskamrater går med på att bli uppsagda trots att 
de egentligen inte vill det. En annan nackdel för den enskilde arbetstaga
ren är att denne inte kan garanteras vare sig arbetslöshetsförsäkring eller 

förtidspension. Han kan således inte överblicka sin ekonomiska situation 

fram till or'dinarie ålderspension. 

Också från statsfinansiella utgångspunkter har systemet stora nackde

lar. Varje förtidspension av denna typ kostar i dag staten i runda tal 

250000 kr. fram till ordinarie pensionsålder. Med 2 500 uppskattade fall 

per år hlir kostnaderna för den här typen av pensioneringar således bety

dande. För att söka komma till rätta med de olägenheter som det nuvaran

de systemet innebär och för att möjligheterna till förtidspensionering av 

arbetsmarknadsskäl skall komma att utnyttjas för de syften de ursprungli

gen var avsedda för har en arbetsgrupp inom regeringskansliet fått i 

uppdrag att se över frågorna. Gruppen väntas inom kort vara färdig med 

sitt arbete. 

I slutet av år 1983 överlämnade äldrearbetskommitten sitt slutbetän

kande,!SOU 1983: 62) För gammal för arbete?. Kommitten föreslår att de 

äldres ställning på arbetsmarknaden stärks genom att en rörlig pensione

ring under perioden 60-70 år förverkligas. De äldre bör erkännas som 

likaberättigade på arbetsmarknaden. Kommitten anser vidare att regler för 

avgång med pension, liksom hittills. bör göras i avtal mellan arbetsmark-

. nadcns parter. Dessa regler bör dock kunna inrymma ett större mått av 

individuell prövning av de äldres möjligheter att kvarstå i arbete sedan de 

uppnått pensionsåldern. Betänkandet bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Den I januari 1983 trädde en ny lag ( 1982: 67JJ om arbetstid i kraft. De 

viktigaste nyheterna gällde övcrtidsreglerna och bestämmelserna om be

gränsning av den s. k. mertidcn för deltidsanställda. Vidare infördes nya 

regler om skyldighet för arbetsgivarna att i rimlig tid undcITätla arbetsta-
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garna om arbetstidens förläggning liksom regler om möjlighet att träffa 

lokala kollektivavtal om avvikelse från lagens regler. En viktig, nyhet var 

vidare omläggningen och förenklingen av myndighetshandläggningen_ av 

dispenser m. m. i arbetstidsärenden. 

Även sanktionssystemet ändrades genom den nya lagen. Bl. a. infördes 

vid sidan av de tidigare straffbestämmelserna en övertidsavgift för den som 

bryter mot lagreglerna om övertid. Genom den nya lagen har aLa bestäm

melser om arbetstiden - utom de som gäller för minderåriga - samlats i 

en lag. Samtidigt som arbetstidslagen trädde i kraft gjordes vissa ändringar 

i bl. a. arbetsmiljölagen. 

Sedan lagen nu har gällt under ett år kanjag konstatera att tillämpningen 

i stort har följt de intentioner som fanns vid tillkomsten. Bl. a. har lagen 

stärkt de deltidsarbetandes ställning på arbetsmarknaden. Arbetsbelast

ningen på arbetarskyddsstyrelsens arbetstidsbyrå har som väntat kraftigt 

minskat. vilket medfört en nedgång i personalbehovet. Möjligheterna att 

genom centrala eller lokala kollektivavtal göra undantag från lagen har 

inte fått den omfattning som förväntades. Jag räknar dock med att kollek

tivavtal inom arbetstidsområdet på sikt kommer att bli allt vanligare. bl. a. 

i samband med olika typer av flexibla arbetstidsförläggningar. 

I detta sammanhang vill jag nämna ett nyligen avslutat projekt som 

under svensk ledning har genomförts av Nordiska ministerråde-'. i syfte att 

ge en allsidig belysning av arbetstids- och ledighetsfrågor i Norden. Rap

porten har utarbetats med utgångspunkt från en rekommendation av Nor

diska rådet enligt vilken ministerrådet uppmanades att utreda de samhälls

ekonomiska och sociala konsekvenser som en nedsättning av arbetstiden 

skulle kunna medföra. I rapporten belyser man bl. a. de nationella regel

system som har betydelse för arbetstidsutvecklingen. 

Vissa andra arbetslivsfrågor 

Den särskilda beredningsgrupp som har tillsatts inom arbetsmarknads

departementet med uppgift att förbereda det fortsatta utvecklingsarbetet 

på arbetsrättens område har gjort en genomgång av reformerna och fort

sätter nu sitt arbete med att närmare granska vissa frågor och sakområ

den. I det nuvarande skedet är det också en uppgift för beredningsgruppen 

att följa den rättsutveckling som sker genom kollektivavtal, särskilt på 

medbestämmandeområdet. 

I propositionen I 983i84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder 

m. m. anmälde jag bl. a. att arbetarskyddsfonden i syfh: att mimka kostna

derna i statsbudgeten fr. o. m. budgetåret 1984/85 skulle fä ett ökat finan

sicringsansvar för forskningsavdelningen vid arbetarskyddsstyrelsen. Jag 

sade då att 15 milj. kr. enligt min uppfattning borde kunna överföras 
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årligen utan att annan fondfinansierad verksamhet skulle riskera att drab

bas av nedskärningar. Jag kommer emellertid senare i dag att föreslå att 

arbetarskyddsfonden härutöver skall bidra med ytterligare 3 milj. kr. 

fr. o. m. budgetåret 1984/85 för att täcka vissa kostnader vid arbetar

skyddsstyrelsen. 

Arbetslivscentrum som helt finansieras via arbetarskyddsfondcn får för 

innevarande budgetår ca 25 milj. kr. från fonden för sin verksamhet. 

Centrets disponibla resurser bestäms huvudsakligen på två sätt. Dels 

fastställer regeringen årligen ett belopp som skall täcka vissa fasta kostna- · 

der för lokaler. tjänster, viss informationsverksamhet m. m. För budget

året 1983/84 har regeringen anvisat 9 025 000 kr. ur arbetarskyddsfonden 

för detta ändamål. Efter en överenskommelse mellan styrelserna för arbe

tarskyddsfonden och arbetslivscentrum disponerar centrum också en pro

jektram för forsknings verksamheten. Denna är fastställd som 4,2 % av de 

medel fonden årligen får från arbetarskyddsavgiften. För budgetåret 
1983/84 innebär överenskommelsen att centrets projektram uppgår till 

drygt 17 milj. kr. 

För de statliga myndigheterna har anslagen i statsbudgeten nästan un

dantagslöst under de senaste budgetåren beräknats utifrån huvudförsla

get. Detta innebär att man dragit av 2 % från anslagen sedan vissa pris- och 

löneomräkningar gjorts. 

Vad gäller den projektram som fastställts för arbetslivscentrum har inga 

motsvarande åtgärder vidtagits. Med hänsyn till att arbetarskyddsfonden i 

mitt budgetförslag föreslås bidra med ytterligare 3 milj. kr. till finansiering

en av arbetarskyddsstyrelsens verksamhet och· mot bakgrund av vad jag 

nyss sagt om arbetslivscentrums projektram. anser jag att det är rimligt att 

denna ram minskas med motsvarande belopp fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Detta bör ske på så sätt att regeringen vid fastställande av bidraget till 

arbetslivscentrums grundfinansiering. föreskrivt:r att 3 milj. kr. av bidra

get skall tas ur centrets projektram. 

Arbetslivscentrum har hos regeringen hemställt om att en professur i 

arbetsrätt skall inrättas vid centret. Arbetslivscentrum hänvisar bl. a. till 

arbetsrättens centrala roll för arbetslivets demokratisering som centret 

har till uppgift att verka för bl. a. genom forskning och utbildning. F. n. 

finns tre professurer vid arbetslivscentrum. ingen av dem är inriktad på 

arbetsrätt. 

I avvaktan på regeringens ställningstagande i frågan anställdes vid cen

tret fr. o. m. den I januari i år professorn i arbetsrätt vid universitetet i 

Lund Sten Edlund. Edlund är f. n. tjänstledig från sin professur i Lund. 

Även jag anser att arbetslivscentrum har behov av kvalificerad kunskap 

på arbetsrättens område. Detta gäller såväl för de forsknings- som utbild

ningsuppgifter m. m. som åvilar centrum. Jag är emellertid inte beredd att 

3 Riksdagen 1983184. I sam/. ;\'r 100. Bilaga 12 
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f. n. föreslå att en ny professur i ämnet inrättas vid centret. 

Däremot bör enligt min mening en personlig ordinarie tjänst scm profes

sor (F 25-28) i arbetsrätt inrättas den I juli 1984 vid arbetslivscentrum för 

Sten Edlund. Härigenom bör också centrets önskemål om inrättande av 

en professur i arbetsrätt tills vidare vara tillgodosett. Detta skulle också 

medföra att Edlunds tjänst i Lund kan besättas med ny innehavare. Jag 

har i denna fråga samrått med statsrådet Hjelm-Wallen. 

Förslaget föranleder inga ökade kostnader. men kostnaderna för tjäns

ten bör enligt min mening ingå i underlaget för beräkningen av arbetslivs

centrums grundfinansiering. 

Hem.~tällan 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att 

bemyndiga regeringen att inrätta en personlig ordinarie tjänst som 

professor (F 25-28) i arbetsrätt för Sten Edlund i enlighet med vad 

jag har anfört. 

Statsr/ldet Gradin: 

INVANDRING OCH SVENSKT MEDBORGARSKAP 

Utvecklingen av invandringen 

Antalet utomnordiska medborgare som av statens invandrarverk (SIV) 

beviljades tillstånd att invandra till Sverige under år 1982 uppgick till ca 

11 500. vilket är en ökning jämfört med år 1981 med ca 2 000 personer. 

Ökningen berodde till största delen på att ca 4 I 00 polska medborgare fick 

uppehållstillstånd på grund av den politiska händelseutvecklingen i Polen. 

Invandringen av flyktingar från Latinamerika, som under 1980--1981 årli

gen uppgick till ungefär 3000 personer. minskade med ca 1 000 personer 

under år 1982 främst till följd av återgången till civilt styre i Bolivia. Men 

även från andra latinamerikanska länder har flyktingströmmen minskat. 

Under år 1983 har emellertid utvecklingen åter vänt beträffande Chile. 

Detta har främst kommit till uttryck i en ökad uttagning av chilenska 

medborgare -inom ramen för flyktingkvoten. Den största ökningen av 

flyktinginvandringen under år 1982. har. förutom från Polen. skett från 

Iran och Irak. Antalet flyktingar från dessa länder var år 19!!2 mer än 

dubbelt så stort som under år 1981 och uppgick till drygt I 000 personer 

(diagram 4). 
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Jämförelse mellan in- och utvandring åren 1968-1982 avseende icke nord

bor och nordbor. 

Diagram 4. 
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Enligt preliminära beräkningar för år 1983 omfattade invandringen av 

utländska medborgare till Sverige 22 400 personer, varav 7 400 från de 

nordiska länderna och 15000 från länder utanför Norden. Utvandringen 

uppgick till 17000 personer, varav 12 100 nordbor och 4900 från länder 

utanför Norden. I förhållande till de nordiska länderna har Sverige för 

tredje året i följd ett utvandringsöverskott, som år 1983 uppgick till 4 700 

personer. När det gäller utomnordiska medborgare visar år 1983 upp ett 

invandringsöverskott på JO I 00 personer. Det totala invandringsöverskot

tet för år 1983 uppgick till 5400 utländska medborgare. vilket är något 

Higre än under åren 1981- 1982. 

I det följande behandlas översiktligt frågor rörande invandring och åt

gärder för invandrare inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som öv

riga berörda departements ansvarsområden. 

Flyktingpolitiken m. m. 

Sveriges utrikespolitik har som ett viktigt syfte att medverka till fredliga 

lösningar av internationella kontlikter och att öka respekten för de mänsk

liga fri- och rättigheterna. En framgångsrik internationell samverkan i 
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dessa syften medför minskad risk för nya flyktingsituationer. Den nuva

rande svåra flyktingsituationen i världen kan förbättras endast genom 
\ 

betydande resursinsatser. Sverige bedriver en aktiv flyktingpolitik som 

omfattar stöd till FN: s flyktingkommissarie (UNHCRJ och FN: s hjälp

program för palestinska flyktingar (UNWRAJ. andra hjälporganisationer 

med verksamhet bland flyktingar samt i vissa fall direkt till värdländer 

som har svårt att försörja ett stort antal flyktingar. En viktig del av 

flyktingpolitiken är vidare det generösa mottagandet av flyktingar i Sverige 

och samarbetet med övriga, främst europeiska, länder i syfte att verka för 

en solidarisk ansvarsfördelning. 

Sveriges totala stöd till flyktingverksamhet uppgår under innevarande 

budgetår till ungefär 1 000 milj. kr., varav närmare hälften avser stöd 

utanför Sverige. 

För de svenska insatserna för flyktingar svarar dels utrikesdepartemen

tet (utrikes- och biståndspolitiska aspekter) samt SIDA, dels arbetsmark

nadsdepartementet (överföring och mottagande av flyktingar) med in

vandrarverket, arbetsmarknadsstyrelsen tAMSl och socialstyrelsen som 

verkställande myndigheter. I nvandrarpolitiska kommitten ( A 1980: 04 l har 

i sitt betänkande (SOU 1983: 29). Invandringspolitiken - Förslag, efter

lyst en bättre samordning av dessa insatser och en årlig rede.visning till 

riksdagen av den samlade svenska flyktingpolitiken. Även jag anser att 

det torde finnas goda möjligheter att bättre redovisa de samlade flykting

politiska insatserna. Jag avser att, efter samråd med utrike:;ministern. 

återkomma till denna fråga under våren 1984 i samband med behandlingen 

av kommittens betänkande. 

Stöd till flyktingar utanför Sverige 

Flyktingsituationen i viirlden är fortsatt mycket allvarlig, även om några 

nya större flyktingströmmar inte förekommit på senare år. UNHCR räk

nar med att det idag finns ca tio miljoner flyktingar i världen. Härtill 

kommer ett mycket stort antal människor som lever under flyktinglik

nande förhållanden i sina egna länder. 

Pakistan. som i dag är det land som hyser det största antalet flyktingar, 

uppskattar antalet afghanska flyktingar i landet till ca tre miljoner. I 

Mellanöstern finns nära två miljoner Palestinallyktingar registrerade hos 

UNWRA. En stor del av dessa erhåller bistånd från UNWRA i form av 

undervisning. sjukvård och baslivsmedel. Situationen för många Pale

stinallyktingar är emellertid kritisk, i synnerhet i Libanon. då de saknar 

tillräckligt fysiskt och rättsligt skydd. Flyktingantalet i Sydo>tasien har 

minskat något på senare tid på grund av dels fortsatt omplacering till 

tredje land, dels ett sjunkande antal nyanlända från Indokina. Fortfarande 

finns dock nära 200 000 llyktingar kvar i området. varav ca 80 % i Thai

land. 
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l Centralamerika och Mexico finns enligt UNHCR: s beräkningar drygt 

300000 flyktingar och hemlösa. Flertalet flyktingar i detta område kom

mer från Guatemala och El Salvador och de har i första hand flytt till 

Mexico och Honduras. Den demokratiska utvecklingen i Argentina har 

gett många argentinska flyktingar en möjlighet att kunna återvända. 

En stor del av Afrikas flyktingar finns på Afrikas Horn samt i Sudan, 

som fortsätter att motta flyktingar från såväl Etiopien som Uganda. Stora 

flyktinggrupper finns även i Zaire, Burundi. Tanzania, Angola och Zam

bia. 

För Europas del präglas situationen av en ökande flyktinginvandring 

från tredje världen och i viss utsträckning även från Östeuropa. 

Sveriges bidrag till åtgärder för flyktingar och andra hemlösa utanför 

Sverige inom ramen för utrikesdepartementets anslag uppgick under bud

getåret 1982/83 till ca 440 milj. kr. Av beloppet utgjorde 119.4 milj. kr. 

bidrag till UNHCR, varav 60 milj. kr. i reguljärt bidrag. Sverige har utfäst 

sig att bidra till UNHCR: s reguljära budget med 60 milj. kr. även för 
budgetåren 1983/84 och 1984/85. Bidraget till UNWRA för budgetåret 

1982/83 uppgick till 67,4 milj. kr. Ur anslagsposten Katastrofer m. m .. som 

för budgetåret 1982/83 uppgick till 300,8 milj. kr., har 134 milj. kr. tagits i 

anspråk för flyktingar och hemlösa. Av dessa medel har 50 milj. kr. kanali

serats genom FN och drygt 37 milj. kr. genom Röda Korset. Återstoden 

har i huvudsak gått till svenska frivilligorganisationer som Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen, Frikyrkan hjälper. Rädda Barnen och Lutherhjäl

pen. Av de 137,7 milj. kr. som redovisas under anslagspostcn Humanitärt 

bistånd i Södra Afrika har ca 80 milj. kr. använts för flyktingprogram av 

olika slag. 

Genom biståndsanslaget har Sverige en fortsatt beredskap att lämna 

ekonomiskt bistånd om nya flyktingsituationer skulle uppstå. 

Stöd till flyktingar i Sverige 

Den enskilda invandringen av flyktingar till Sverige beräknas få ungefär 

samma omfattning under budgetåret 1984/85 som under innevarande bud

getår. För den organiserade övertöringen av flyktingar till Sverige under 

budgetåret 1983/84 har regeringen i juni 1983 fastställt en kvot av samma 

omfattning som under de närmast föregående åren. Kvoten omfattar ca 

I 250 flyktingar och de nära anhöriga som kommer tillsammans med 

flyktingarna. Enligt regeringens beslut skall flyktingkvoten för innevaran

de budgetår i första hand tas i anspråk för flyktingar från latinamerikanska 

länder. Också flyktingar som vistas i flyktingläger i Europa skall överföras 

inom ramen för kvoten. Regeringen har därutöver medgett att ca 250 

anhöriga till de personer (båtflyktingar) som tidigare förts över från Syd

ostasien får föras över till Sverige under innevarande budgetår. 

Som framgår av mitt förslag i det följande beräknar jag resurser för en 

flyktingkvot av oförändrad omfattning under budgetåret 1984/85. 
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Frågan om den fortsatta inriktningen av flyktingpolitiken har behandlats 

av invandrarpolitiska kommitten i betänkandena Invandringspolitiken -

Bakgrund (SOU 1982: 49) och Invandringspolitiken - Förslag (SOU 

1983: 29). Kommitten föreslår att Sverige fortsättningsvis vidmakthåller 

en generös flyktingpolitik och utvidgar det internationella samarbetet på 

detta område. Flera av kommittens förslag syftar till att stärka utlänning

ars rättssäkerhet och att förkorta handläggningstiderna i utlänningsären

den. Invandrarpolitiska kommittens förslag bereds f. n. i regeringskans

liet. En proposition på grundval av förslagen planeras till våren 1984. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att det pågående arbet•~t med att 

förkorta handläggningstiderna i avlägsnandeärenden har gett resultat. Ar

betet med att ytterligare förkorta handläggningstiderna kommer att fort

sätta med stor intensitet. Jag vill också anmäla att invandrarverket har 

genomfört en lyckad försöksverksamhet i Malmö-regionen i detta syfte. 

En liknande försöks verksamhet planeras i Stockholmsområdet/ Arlanda. 

Vad gäller budgetåret 1984/85 är jag, om situationen kräver det, beredd att 

under våren 1984 pröva frågan om en fortsatt temporär förstärkning av 

invandrarverkets resurser för tillståndsprövning. 

Inom regeringskansliet pågår arbetet med att utforma ett nytt system för 
mottagningen av asylsökande och flyktingar i Sverige. Till grund för detta 

arbete ligger förslag från den s. k. AGFA-gruppen (arbetsgruppen för 

flyktingansvaret) samt de förslag till åtgärder för asylsökande och andra 

utlänningar som söker uppehållstillstånd efter inresan som lämnats av in

vandrarpolitiska kommitten. AGFA-gruppens förslag innebär bl. a. att det 

statliga ansvaret för överföring och omhändertagande av flyktingar bör 

flyttas från AMS till invandrarverket och att det huvudsakliga flykting

omhändertagandet bör genomföras i kommunal regi mot statlig ersättning 

enligt överenskommelser med enskilda kommuner. Invandrarpolitiska 

kommittens förslag innebär bl. a. ett statligt ansvar för att asylsökande 

erbjuds bostäder och att staten bör ta ett kostnadsansvar för dem som 

väntar på uppehållstillstånd. Genom de föreslagna åtgärderna skulle vis

telsetiderna vid mottagningsförläggningarna för flyktingar kunna minskas 

och ett mer solidariskt mottagande av flyktingar mellan kommunerna 

främjas. 

Som ett led i beredningen av AGFA-gruppens förslag tillsatte jag i mars 

1983 en särskild arbetsgrupp med uppgift att förbereda en eventuell över

föring av ansvaret för flyktingverksamheten från AMS till invandrarver

ket. Denna arbetsgrupp har i promemorian (Ds A 1983: 10) Genomförande 

av ändrad statlig ansvarsfördelning inom flyktingomsorgen lämnat förslag 

till en plan för hur den framtida flyktingmottagningen bör genomföras. 

Samtidigt uppdrog jag åt invandrarverket att kartlägga tillgången på bostä

der för flyktingar i kommunerna. Verket redovisade uppdraget till rege

ringen i september 1983. 

Överläggningar pågår med Svenska kommunförbundet om kommuner-
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nas medverkan i fly~tingomhändertagandet. Frågor rörande ersättning till 

kommunerna för bistånd till flyktingar m. fl. behandlas också i detta sam

manhang. Siktet är inställt på att under våren 1984 förelägga riksdagen en 

proposition om nya former för mottagandet av asylsökande och flykting

ar. 

Genom de två propositioner som jag nu har aviserat kommer riksdagen 

att kunna göra en samlad bedömning av riktlinjerna för flyktinginvand

ringen och för flyktingarnas mottagande i Sverige. 

Flera av de förslag som har aktualiserats av invandrarpolitiska kommit

ten förutsätter ett vidgat internationellt samarbete i flyktingfrågor. Sedan 

regeringsskiftet hösten 1982 har Sverige utvidgat sitt samarbete med andra 

länder och med berörda mellanstatliga organisationer på detta område. 

Sverige innehar nu ordförandeposten i UNHCR: s exekutivkommittc och 

medverkar aktivt i UNHCR: s verksamhet. Regelbundna överläggningar 

mellan flyktingkommissariatet och Sverige i asylrättsliga frågor har in

letts. Sverige medverkar vidare aktivt i Europarådets ad hoc-grupp för 

flyktingfrågor (CAHAR). Inom ramen för det nordiska samarbetet sker 

motsvarande överläggningar i nordiska utlänningsutskottet. 

Det nordiska migrationssamarbetet 

I mars 1982 undertecknade Nordiska ministerrådet (arbetsministrarna) 

en ny överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad. Överlägg

ningar pågår inom den svensk-finska samarbetsgruppen för arbetsförmed

lingsfrågor i syfte att anpassa 1973 års svensk-finska avtal (det s. k. kanali

seringsavtalet) till den nya nordiska överenskommelsen. 

Mot bakgrund av migrationsfrågornas ökade betydelse i de nordiska 

länderna sammankallade Nordiska ministerrådet ett möte i Stockholm 

hösten 1983. Detta har resulterat i att nordiska arbetsmarknadsutskottet 

har beslutat upprätta en särskild kontaktgrupp i migrationsfrågor med 

uppgift att lägga fram förslag om det fortsatta nordiska migrationssamarbe

tet. 
Regeringen lägger största vikt vid det finsk-svenska migrationssamarbe

tet, som successivt fördjupas och utvidgas. En central fråga i detta samar

bete är villkoren för sverigefinländarna, som är den största invandrargrup

pen i Norden. Samarbetet gäller såväl utbildnings- och arbetsmarknadsom

rådena som det socialpolitiska området i vid mening. Den finsk-svenska 

samarbetsgruppen avseende hälso-, sjuk- och socialvårdsfrågor har sär

skilt behandlat frågor rörande finländska ungdomar och äldre finländska 

invandrare i Sverige. 

Socialstyrelsen i Finland och Sverige har utarbetat gemensamma all

männa råd om finskt-svenskt samarbete i omsorger om barn och ungdom. 

Planeringen av det andra finsk-svenska flerministermötet om migra

tionsfrågor pågår. Mötet äger rum i Helsingfors i slutet av januari 1984. 
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I budgetpropositionen föreslås flera åtgärder som syftar till att förbättra 

sverigefinländarnas villkor. 

Som framgår av vad statsrådet Göransson tidigare anmält föreslås fort

satta insatser för finskspråkig ikulturverksamhet i Sverige. En utredning 

skall genomföras om förutsättningarna för att påbörja en utbildning av 

sverigcfinska skådespelare för att skapa underlag för en yrkesverksam 

finskspråkig teaterensemble med förankring i den sverigefinska befolk

ningen. 

Till Finska folkhögskolan i Haparanda utgår ett särskilt bidrag utöver 

det reguljära statsbidraget. Chefen för utbildningsdepartementet har under 

·anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor m. m . .föreslagit att detta 

fr. o. m. budgetåret 1984/85 skall höjas. Därutöver har regeringen tidigare 

anslagit 700000 kr. till ombyggnad av Axevalla folkhögskola, som till fem 

sjundedelar ägs av Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige. 
I språk- och kulturarvsutredningens ( U 1981: 04) nyligen avlämnade be

tänkande (SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige föreslås 

åtgärder i syfte att förbättra undervisningen för de finländska eleverna i 

den svenska skolan. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

lnvandrarpolitiken 

Regeringen har i tilläggsdirektiv (Dir 1983: 39) våren 1983 till invandrar

politiska kommitten redovisat sin syn på frågan om den fortsatta inrikt

ningen av invandrar- och minoritetspolitiken. 'Regeringen har där bl. a. 

angett att det är nödvändigt au,närmare precisera innebörden a•1 1975 års 

riktlinjer för politiken på detta område, bl. a. vad gäller valfrihetsmålet. 

Detta mål bör inte tolkas på så sätt att det innebär ett godtagande av 

värderingar som·strider mot i vårt land vedertagna uppfattningar om t. ex. 

kvinnors ställning och barns rättigheter. Med utgångspunkt från principi

ella överväganden om nationella gruppers och minoriteters rätt till en egen 

identitet skall .kommitten föreslå ett nytt system för statliga bidrag till 

invandrar- och minoritetsorganisationer och för kulturverksamh,~t på and

ra språk än ·-svenska. En utgångspunkt bör härvid vara att ge organisatio

nerna ökade möjligheter att i enlighet med grundläggande minoritetspoli

tiska principer själva avgöra vilka åtgärder som bör prioriteras inom 

ramen för de resurser som står till förfogande. Kommitten skall enligt 

tilläggsdirektivcn presentera sina överväganden i dessa frågor för~ utgång
en av.innevarande budgetår. 

Det är angeläget all riksdagen ges möjlighet att under manda:perioden 

även utvärdera 1975 års riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken 

och ange den fortsatta inriktningen av åtgärderna inom detta betydelsefulla 

område. 

I budgetförslaget för 1984/85 beräknas i huvudsak oförändrade resurser 

för.åtgärder för invandrare. Vad gäller bidrag till invandrarorganisationer-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 41 

na föreslås en uppräkning motsvarande vad som har beräknats för övriga 

folkrörelser. 
Särskild vikt har tillmätts invandrarkvinnornas situation. Kvinnorna har 

oftast inte samma möjligheter som männen att delta i undervisning om det 

svenska samhället och i det svenska språket. Detta är särskilt allvarligt 

eftersom många kvinnor har bristfällig skolunderbyggnad. För många in

vandrarkvinnor leder situationen lätt till främlingskap i förhållande till 

samhället och den svenska omgivningen. Statens invandrarverk har i en 

rapport (SIV-rapport nr2/82) beskrivit situationen för kvinnorna i några 

större invandrargrupper och lämnat förslag till åtgärder inom bl. a. utbild

nings-, arbetsmarknads-, social- samt hälso- och sjukvårdsområdena. 

Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare i dag under anslaget 

Bidrag till studieförbunden m. m. föreslagit att studiecirklar för kortutbil

dade samt socialt och kulturellt missgynnade grupper skall ges ett extra 

stöd. Hon föreslår därför fr. o. m. budgetåret 1984/85 en höjning från 20 till 

30 kr. per studietimme av de tilläggsbidrag som avser bl. a. studiecirklar i 

hemspråk för invandrare. 

Invandrarungdomarnas situation i samhället kräver stor uppmärksam

het. lnvandrarverket har i september 1983 till regeringen överlämnat en 

redogörelse för de åtgärder som olika myndigheter har vidtagit med anled

ning av det program avseende invandrarungdomar som anmälts i 1982 års 

budgetproposition. AMS har sålunda initierat en rad insatser för att ned

bringa den alltför höga arbetslösheten bland invandrarungdom. Inom det 

s. k. Kista-projektet har intensifierade förmedlingsinsatser använts. Erfa

renheterna av detta projekt har överförts till andra regioner. Yrkesutbild

ning ges på hemspråk för kursdeltagare med otillräckliga svenskkunska

per. Fr. o. m. budgetåret 1983/84 har stödundervisning återinförts i sam

band med arbetsmarknadsutbildning för sådana deltagare som behöver 

det. Fr. o. m. hösten 1983 anordnas beredskapsarbeten för invandrarung

domar i form av tillfälligt praktikarbete hos arbetsförmedlingen med place

ring hos vissa invandrarorganisationer. Sådant beredskapsarbete i kombi

nation med tio veckors kurs vid folkhögskola prövas också. Riksdagens 

beslut (prop. 1983/84: 26, AU 8. rskr 56) om möjligheter att varva bered

skapsarbete med arbetsmarknadsutbildning kan också förbättra möjlighe

terna för invandrarungdomar. Åtgärder för att motverka arbetslöshet 

bland invandrarungdom är vidare ett viktigt arbetsområde för skolöversty

relsen, som bl. a. inom projektet Invandrare i skola och arbetsliv studerar 

ungdomars verksamhet efter grundskolan. Jag vill slutligen anmäla att 

regeringen hösten 1982 beviljade medel från Allmänna arvsfonden till 

försöksverksamhet för och bland invandrarungdomar. Statens ungdoms-· 

råd erhöll hösten 1982 3 ,2 milj. kr. för att under en fyraårsperiod genomfö

ra flera projekt. Under innevarande budgetår har en utvärdering påbörjats 

som tillsammans med andra resultat som sammanställs inom projektet 

skall ge vidgade kunskaper om invandrarungdomarnas situation. Vidare 
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har tre invandrartäta kommuner erhållit medel för att utveckla metoder för 

förebyggande arbete med invandrarungdomar. Dessa projekt har utarbe

tats av invandrarverket i samråd med kommunerna. 

För insatser för invandrarbarn i förskolan och ungdomsskolan beräknas 

i huvudsak oförändrade resurser för budgetåret· 1984/85. I fråg<i om hem

språkslärarutbildning och utbildning av klasslärare och förskollärare med 

finska som modersmål föreslås oförändrade insatser. 

Riksdagen beslutade hösten 1983 (prop. 1983/84: 9, SoU 12. rskr 43) om 

införandet av särskilt statsbidrag till barnomsorgen och den sociala hem

hjälpen. I statsbidraget till barnomsorgen ingår ett särskilt bidrag till barn 

med behov av särskilt stöd. 

Undervisningen för invandrarelever har - som jag tidigar•! nämnt -

nyligen setts över av språk- och kulturarvsutredningen, som överlämnade 

sitt slutbetänkande (SOU 1983: 57) Olika ursprung - Gemenskap i Sverige 

i höstas. 

Arbete pågår med sikte på att under våren 1984 förelägga riksdagen en 

proposition om svenskundervisning för vuxna invandrare. 

Diskrimineringsutredningen (A 1978: 06) har i betänkandet (SOU 

1983: 18) Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet lagt fram ett förslag 

om en sådan lag. Förslaget. som syftar till att skydda både arbe·tssökande 

och arbetstagare. har stora likheter med jämställdhetslagen. Arbetsdom

stolen föreslås bli forum för tvister enligt den föreslagna lagen. Förslaget, 

som är remissbehandlat, bereds f. n. i regeringskansliet. 

Diskrimineringsutredningen publicerade hösten 1983 en rapport om et

niska relationer i skolan med titeln Fostran till tolerans. I rapporten kart

läggs etniska relationer inom skolan och lämnas förslag om förstärkta 

insatser. 

Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare idag. under anslaget 

Bidrag till driften av gymnasieskolan, föreslagit att en försöksverksamhet 

med ämnet kulturkunskap anordnas inom gymnasieskolan fr. o. m. budget

året 1984/85. Genom ämnet skall alla elever få bättre kunskap och förståel

se för andra kulturer inom och utanför Sverige. 

Diskrimineringsutredningens slutbetänkande beräknas avlämnas samti

digt med invandrarpolitiska kommittens betänkande om den fortsatta in

vandrar- och minoritetspolitiken. 

För regeringen är frågan om invandrarnas möjligheter att delta i den 

demokratiska beslutsprocessen av grundläggande betydelse. n~t framgår 

av direktiven (Dir 1983: 6) till 1983 års rösträttskommitte (Ju 1983: 02) som 

har i uppdrag att utvärdera den kommunala rösträtten för utländska med

borgare och utreda förutsättningarna för att invandrare skall g.es rätt att 

delta i riksdagsval. Kommittens betänkande väntas under våren 1984. 

Andelen invandrare som årligen naturaliseras är större i Sverige än i 

något annat europeiskt land. År 1982 fick ca 17 840 invandrare svenskt 

medborgarskap. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har utrett frågan 
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om beräkning av hemvisttiden i medborgarskapsärenden och om länssty

relsernas befattning med medborgarskapsärenden. Arbetsgruppens rap

port (DsA 1983: 12) har remitterats och bereds f. n. i regeringskansliet. 

Med anledning av det ökade antalet svenska medborgare som även har 

medborgarskap i annat land har Sverige i Europarådet väckt frågan om för

och nackdelar med dubbla medborgarskap. En arbetsgrupp som skall 

analysera denna fråga har, till följd av Sveriges initiativ, tillsatts inom 

Europarådet. 

För den fortsatta utvecklingen av flykting-, invandrar- och minoritetspo

litiken är forskningen av stor betydelse. Genom beslut i juni 1983 har 

regeringen lagt en grund för vidgade forskningsinsatser på detta område. 

Regeringen har sålunda beslutat stödja det nyupprättade centret för in

vandringsforskning vid universitetet i Stockholm. Samtidigt med tillkoms

ten av centret beslöt regeringen att inrätta en delegation för invandrar

forskning (EIFO). Jag avser att återkomma till frågan invandrarforsknin

gen i den forskningspolitiska proposition som kommer att föreläggas riks

dagen under våren 1984. 

Flerspråkighet som merit 

Frågan om anställning av tvåspråkig personal har fått ökad aktualitet 

under senare år. Samhällsekonomiska, förvaltningsrättsliga och invandrar

politiska skäl talar för ökade insatser i syfte att öka tillgången på sådan 

personal. 

En arbetsgrupp inom regeringskansliet genomförde år 1982 en kartlägg

ning av i vilken utsträckning tvåspråkighet och flerspråkighet f. n. kan ges 

meritvärde vid anställning i offentlig tjänst samt vid antagning till högre 

utbildning. Arbetsgruppens rapport (Ds A 1982: 9) har delgetts till statliga 

och kommunala myndigheter. 

Rapporten har ingått som underlag i meritutredningens arbete, som 

behandlat bl. a. meritvärdet av språkkunskaper vid tillsättning av statligt 

reglerade tjänster. Meritutredningen (C 1983: 01) har i september 1983 lagt 

fram betänkandet (DsC 1983: 16) Meritvärderingen vid statliga tjänstetill

sättningar m. m. Sedan betänkandet remissbehandlats bereds det f. n. i 

regeringskansliet. 

Med anledning av arbetsgruppens förslag om åtgärder för att öka till

gången på tvåspråkig personal med högskoleutbildning gav regeringen i 

april 1983 universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) i uppdrag att utreda 

frågan om ökad tillgång inom vissa samhällsområden på tvåspråkig perso

nal med högskoleutbildning. De utbildningar som i första hand anges i 

uppdraget är sådana som förbereder för yrkes verksamhet inom socialtjän

sten, mödra- och barnhälsovården, långtidssjukvården samt den psykia

triska vården. Det språk som de sökande i första hand skall behärska vid 

sidan om svenska är finska. Men även andra minoritetsspråk kan komma i 
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fråga. UHÄ skall redovisa sina förslag i samband med anslagsframställ

ningen för budgetåret 1985/86. 

Jag vill i detta sammanhang även anmäla att en arbetsgrupp har tillsatts 

inom regeringskansliet i syfte att ytterligare bereda frågan om tolkutbild

ning och auktorisation av tolkar och översättare. 

Vidare kan nämnas att chefen för utbildningsdepartementet tidigart! i 

dag, under anslaget Universitets- och högskoleämbetet, har föreslagit att 

ämbetet får disponera 250 000 kr. under budgetåret 1984/85 för att genom 

en försöksverksamhet söka finna en lämplig ordning för att värdera ut

ländsk högre utbildning. Detta kan få betydelse för många invandrare. 

JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN 

Under detta avsnitt behandlas översiktligt jämställdhetsfrågor inom så

väl arbetsmarknadsdepartementets som övriga departements ansvarsom

råden. 

Utgångspunkten för regeringens arbete för jämställdhet mellan kvinnor 

och män är rätten till ett eget förvärvsarbete. För att uppnå detta krävs 

kraftfulla åtgärder i syfte att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarkna

den, bl. a. genom att motverka könsbundna yrkesval. 

Arbete och utbildning 

Trots den ogynnsamma sysselsättningsutvecklingen under senare år har 

kvinnorna lyckats hävda sin ställning på arbetsmarknaden förhållandevis 

väl. Antalet kvinnor i arbetskraften var i oktober 1983 det högsta någonsin, 

då I 958 000 kvinnor förvärvsarbetade. Sedan 1960-talets början har ande

len kvinnor på arbetsmarknaden ökat kraftigt. Nu finns 80,5 % av kvinnor-· 

na i åldrarna 20-64 år i arbetskraften, mot 89,5 % för männen. I motsats 

till flertalet europeiska länder är förvärvsfrekvensen för kvinnor med barn 

mycket hög i Sverige. Av kvinnor med barn i åldern 7-16 år förvärvsarbe

tar 88, I o/c. Arbetslösheten i Sverige är dock högre för kvinnorna än för 

männen. I oktober 1983 var arbetslöshetstalet för kvinnor 3,5 % och för 

män 3,3 %. Samtidigt var antalet deltidsarbetslösa 144000 personer varav 

de flesta kvinnor. Vidare var 40000 kvinnor latent arbetslösa. 

Kännetecknande för den svenska arbetsmarknaden är att merparten av 

kvinnorna återfinns inom ett begränsat antal yrken. Kvinnornas yrkesom

råde visar också stor stabilitet över åren. Mellan I 975 och I 980 har 90 % av 

männen ökat sitt yrkesområde från 95 till 106 yrken. medan 90% av 

kvinnorna återfinns inom 63 yrken såväl 1975 som 1980. Kvinnornas 

arbetsmarknad är ·således betydligt snävare än männens, vilket gör dem 

svagare i konkurrensen om arbetstillfällen. Denna situation riskerar på sikt 

att förvä1Tas på grund av den ökade användningen av ny teknik inom 
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kontoren, omstruktureringen av den svenska industrin och den stagne

rande sysselsättningsutvecklingen inom kommuner och landsting. 

Alltjämt väljer flickor och pojkar traditionellt könsbundna utbildnings

vägar. Annorlunda val skulle öka den enskildas möjligheter på en arbets

marknad under snabb omvandling. Särskilt viktigt är detta för flickorna. 

Grundskolans nya läroplan betonar jämställdhetsfrågorna i olika avseen

den. Ökade informationsinsatser behövs emellertid i både grund- och 

gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen behöver särskild uppmärksam

het ägnas kvinnor som länge varit hemarbetande, äldre kvinnor och in

vandrarkvinnor. Det gäller också arbetsmarknadsutbildningen. 

Systematiska åtgärder måste sålunda vidtas för att vidga kvinnornas 

utbildnings- och yrkesval och därmed tillförsäkra dem plats på arbetsmark

naden. 
Regeringen har i detta syfte vidtagit flera åtgärder. Under sommaren 

1983 har en arbetsgrupp tillsatts· inom regeringskansliet med uppgift att 

kartlägga kvinnornas framtida arbetsmarknad. Arbetsgruppen skall pre
sentera ett förslag till åtgärdsprogram under budgetåret 1984/85. Vidare 

har regeringen -inom ramen för de i 1983 års kompletteringsproposition 

föreslagna åtgärderna för att underlätta nyrekryteringen till industrin -

avsatt IOmilj. kr. för en kampanj i syfte att öka flickornas och kvinnornas 

intresse för industrin och den nya tekniken. 

Inom kampanjens ram bedrivs lokala projekt i samtliga län med arbets

marknadens parter, länsarbetsnämnderna, utvecklingsfonderna m. fl. I 

samarbete med de tekniska högskolorna görs bl. a. satsningar på främst 

grundskolans högstadium för att stimulera flickornas tekniska intresse och 

informera dem om otraditionella yrken. En särskild satsning på utbildning i 

data för kvinnor görs tillsammans med några studieförbund. Särskilda 

rekryterings- och vidareutbildningsinsatser riktas också till kvinnor genom 

länsarbetsnämnder och utvecklingsfonder. Erfarenheterna från kampanjen 

kommer att utvärderas med hänsyn till det fortsatta långsiktiga arbetet för 

att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och stärka kvinnornas ställ

ning. 
I betänkandet (SOV 1982: 18) Förvärvsarbete och föräldraskap har en 

rad förslag förts fram för att underlätta kvinnors möjligheter att förvärvs

arbeta. Betänkandet har remissbehandlats. Jag behandlar senare detta 

betänkande. 
Dataeffektutredningen (A 1978: 05) har i en särskild studie (Ds A 1983: 9) 

analyserat kvinnornas sysselsättningsutsikter med hänsyn till datorisering 

och införande av ny kontorsteknik. Studien avses ligga till grund för 

förslag från utredningen i syfte att bl. a öka kvinnornas möjligheter att få 
kvalificerade arbeten inom dataområdet. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en på alla nivåer väl 

genomtänkt boende- och samhällsplanering. I arbetet med att bygga upp 

lokala arbetsmarknader har bl. a. könskvoteringen av det regionalpolitiska 
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stödet varit ett instrument. I direktiven för regionalpolitiska kommitten 

(11982: 83) ingår bl. a. att undersöka effekterna av denna könskvotering. 

Arbetstid och fritid 

Arbetstiden är mycket ojämnt fördelad mellan kvinnor och mä_n. Nära 

hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetar deltid. Den genomsnitt

liga veckoarbetstiden är ungefär tio timmar längre för män än för kvinnor. 

Övertidsarbetet - som främst utförs av män - ökar. Från jämställdhets

synpunkt är detta oroväckande. Det förstärker de traditionella könsrolls

mönstret i vilket ingår att kvinnorna utför merparten av det obetalda 

arbetet. Frågor rörande arbetstiden behandlas av delegationen (A 1974: 09) 

för arbetstidsfrågor (DELFA). I tilläggsdirektiv (Dir 1983: 12) till delegatio

nen har regeringen bl. a. uttalat att delegationens huvuduppgift bör vara att 

ur ett brett perspektiv ta fram underlag om arbetstidernas roli: vad gäller 

sysselsättning, samhälls- och arbetsmiljö, jämställdhet, fördel ningsfrågor 

m. m. Jag får hänvisa till den redovisning av DELFA: s verksamhet som 

arbetsmarknadsministern har lämnat. 

fritid och rekreation är en sektor i samhället där skillnaderna i kvinnors 

och mäns villkor visat sig vara mycket stora. Detta gäller särskilt för 
idrotten, vilket konstateras i en våren 1983 presenterad rapport om en 

försöksverksamhet med jämställd idrott i Gävle kommun <DsA 1983: 8). 

Syftet var att tillsammans med idrottsrörelsen och kommunens fritids

nämnd åstadkomma bättre villkor för flickor och kvinnor i det lokala 

idrottslivet. I rapporten ingår en förteckning över åtgärder som kan vidta

gas av centrala myndigheter, fritidsnämnder i kommunerna och idrottsrö

relsen. En uppföljning av rapporten planeras under budgetåret 1984/85. 

Chefen för jordbruksdepartementet har tidigare i dag beräknat medel för 

särskilda insatser för att aktivera fler kvinnor inom idrottsrörelsen. 

Männens roll i jämställdhetsarbetet 

Även männens traditionella arbetsmarknad och deras sociala roll under

går stora förändringar. Män bör få ökade möj.ligheter till stöd bl. a. när det 

gäller att bryta traditionella könsrollsmönster. Mot denna bakgrund har jag 

tillsatt en arbetsgrupp om männens roll i jämställdhctsarbetet. I gruppen 

ingår bl. a. företrädare för arbetsmarknadens parter och några berörda 

intresseorganisationer. Arbetsgruppen har i uppdrag att till hösten 1984 

presentera ett ideprogram om hur den traditionella mansrollen kan föränd

ras i riktning mot jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Under de senaste tio åren har i vissa avseenden männens könsrollsmön

ster förändrats i riktning mot ökad jämställdhet. Ungefär 20 % av de 

nyblivna fäderna utnyttjar således någon del av sin föräldraledighet under 

barnets första levnadsår. Frågan om föräldraförsäkringen i ett familjepoli

tiskt hclhetsperspektiv behandlas av den familjeekonomiska berednings

grupp som har tillsatts av socialministern. 
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Våld mot kvinnor 

Misshandel och våld mot kvinnor är det yttersta utslaget av bristen på 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor måste skyddas mot sådana 

övergrepp. En proposition med förslag till vissa ändringar i brottsbalken 

gällande sexualbrott kommer att föreläggas riksdagen inom kort. Socialde

partementets arbetsgrupp för stöd och hjälp till misshandlade kvinnor har i 

en rapport (Ds S 1983 :2) lämnat förslag till stöd för kvinnor i behov av akut 

hjälp, men också till långsiktiga och förebyggande åtgärder. Rapporten har 

remissbehandlats. Statsrådet Sigurdsen har tidigare idag på grundval av 

rapporten redovisat förslag till åtgärder för att bekämpa kvinnomisshan

del. Våldet mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Jag anser att 

sådana aktiva jämställdhetsåtgärder. inriktade på att förändra både kvin

nors och mäns roller, ~om jag beskrivit i det föregående, är av avgörande 

betydelse när det gäller att motverka tendenser till våld mot kvinnor. 

Genom sådana åtgärder kan en förändring ske av den föråldrade kvinnosyn 

som sannolikt ligger bakom misshandel och annat våld mot kvinnor. 

Organisation 

Den nya organisation för arbetet med jämställdhetsfrågorna som avise

rades i 1983 års budgetproposition har nu införts. Den I januari 1983 

inrättades ett jämställdhetssekretariat inom arbetsmarknadsdepartemen

tet. Jämställdhetsrådet har utvidgats till att omfatta, förutom företrädare 

för kvinnoorganisationer, även företrädare för riksdagspartierna, arbets

marknadens parter och folkrörelserna. Rådet består förutom av represen

tanterna för de nio kvinnoorganisationerna av sju kvinnor och sju män. 

Regeringen har uppdragit åt jämställdhetsrådet att biträda i förberedelser

na av 1985 års världskonferens för att granska och utvärdera resultaten av 

FN: s kvinnoårtionde. 

En delegation för jämställdhetsforskning (JÄMFO) har knutits till ar

betsmarknadsdepartementet. Delegationen har till uppgift att fastställa 

forskningsbchov i frågor rörande jämställdhet mellan kvinnor och män och 

kvinnors roll i samhällsutvecklingen samt att initiera. samordna och följa 

forskning i dessa frågor. Delegationen skall stimulera kontakter mellan 

forskare, planerare, beslutsfattare och linansieringsorgan. En viktig upp

gift för delegationen är också att följa frågor som rör rekrytering av 

kvinnor till forskningen och de kvinnliga forskarnas villkor. Delegationen 

bestftr (förutom ordföranden) av företrädare för forsknings världen och för 

riksdagspartierna. 

I och med att J ÄMFO har inrättats har jämställdhetsforskningen fått en 

mer framskjuten plats. Jämställdhetsforskning är viktig för att kunna för

klara varför det är så stora skillnader mellan kvinnors och mäns situation 

och ställning i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Bristen på jämställd

het i forskarsamhället måste också uppmärksammas. Endast var tredje 
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forskarstuderande är kvinna trots att kvinnorna utgör hälften av de stude

rande inom grundutbildningen. Om fler kvinnor blir forskare kommer det 

att bidra till att kvinnosynpunkter kommer in i allt fler forskningsgrenar. 

Detta har belysts i jämställdhetskommittens betänkande (SOU 1983: 4) Om 

hälften vore kvinnor ...... Betänkandet har remissbehandlats. Regeringens 

förslag till åtgärder med anledning av betänkandet kommer att redovisas i 

1984 års forskningspolitiska proposition. 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har som uppgift att se till att jäm

ställdhet slagen (1979: 1118) efterlevs. En viktig uppgift för JämO är också 

att sprida information. Undersökningar visar att kunskapen cim att jäm

ställdhetslagen finns har ökat betydligt under senare år. 

Antalet anmälningar till myndigheten har som följd härav ökat påtagligt 

liksom antalet förfrågningar per telefon. Under budgetåret 1982:/83 har 514 
anmälningar aktualiserats genom anmälan, förfrågan eller av ombudsman

nen själv. Av dessa avsåg 124 anmälningar om könsdiskriminering i enskil

da fall och 81 brister i det aktiva jämställdhetsarbetet på olika arbetsplat

ser. Diskrimineringsärendena, som har varit mycket arbetskrävande. har i 

större utsträckning än tidigare avsett anstiillningsvillkor, ledning och för

delning av arbetsuppgifter samt uppsägning på grund av arbetsbrist. JämO 

har under budgetåret väckt talan i arbetsdomstolen i åtta fall. I fyra av 

målen har ombudsmannen återkallat sin talan. Ombudsmannens talan har 

bifallits i ett av målen men lämnats utan bifall i två. 

Förutom behandlingen av enskilda ärenden. har JiimO bl. a. fortsatt 

uppföljningen av en undersökning av dataföretag och en undersökning 

beträffande de kvinnliga prästernas arbetsförhållanden i Svenska kyrkan. 

Vidare kommer undersökningar om jämställdheten inom bankerna och 

tidningsbranschen liksom en undersökning av yrkesskador i binnodomi

nerade yrken att slutföras under budgetåret 1983/84. För att kunna fullgöra 

sin skyldighet att löpande informera om sin verksamhet. om förlikningar 

och domar i jämställdhetsmål samt om arbetsplatsbesök m. rn. kommer 

lämO att ge ut ett informationsblad en gång i kvartalet. Till en '.Jörjan sker 

detta som en försöks verksamhet. J ÄMFO och jämställdhetssekretariatet i 

arbetsmarknadsdepartementet kommer att disponera utrymm~ i skriften 

för information från sina verksamhetsområden. 

I det följande föreslås att JämO helt kompenseras för huvudförslaget. 

JämO: s förslag till ändringar i jämstiilldhets\agen, som lämnades till 

regeringen år 1982, har tagits upp med arbetsmarknadens parter. På grund

val av resultaten av dessa överläggningar bereds nu de frågor som JämO 

har aktualiserat inom regeringskansliet. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE 

I arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden som rör förhållandet 

till internationella arbetsorganisationen (ILO). För beredning av vissa 
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ärenden rörande förhållandet till ILO finns en trepartiskt sammansatt 

kommitte, ILO-kommitten (SFS 1977: 987). 

ILO: s beslutande församling - arbetskonferensen - höll sitt sextio

nionde möte under juni månad. Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt 

med en trepartsdelegation, dvs. företrädare för regering, arbetsgivare och 

arbetstagare. Arbetskonferensen reviderade bl. a. organisationens pro

gram och budget för perioden 1983-1984. För Sverige innebär konferen

sens beslut i denna del att det årliga bidraget. som för år 1983 belöper sig 

till 1.6 milj. dollar, för år 1984 utgår med drygt l.65 miij. dollar. 

1983 års arbetskonferens antog en rekommendation om bibehållande av 

socialförsäkringsrättigheter för migrerande arbetstagare samt en konven

tion och en rekommendation om yrkesinriktad rehabilitering. Den först

nämnda rekommendationen jämte den år 1982 antagna konventionen nr 

157 i samma ämne har förelagts riksdagen genom prop. 1983/84: 81. 
Sverige har under det gångna året tillträtt en !LO-konvention, nämligen 

nr 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ 
(prop. 1982/83: 124, AU 28, rskr 332). Konventionen ratificerades av Sveri

ge som första land den 20 juni 1983. 
Fr. o. m. den I januari 1984 har ILO sammanlagt 13 industrikommitteer. 

Sverige är medlem i sju av dem. nämligen i kommitteerna för inlandssam

färdsel, järn- och stålindustri, byggnads-. anläggnings- och offentliga arbe

ten, kemisk industri, tjänstemän och utövare av fria yrken, livsmedelsin

dustri samt skogs- och träindustri. 

I samarbete med International Social Security Association (ISSAl arran

gerade ILO i maj i Canada den 10: e världskongressen om förebyggande av 

olycksfall i arbete. Sverige har erbjudit sig att stå som värd för den 11: e 

världskongressen år 1987. Arbetarskyddsnämnden kommer att vara hu

vudansvarig för kongressens planering och förarrangemang. För att täcka 

de ekonomiska åtaganden som förutsätts i samband därmed avser rege

ringen ställa ett garantibelopp på l milj. kr. till arrangörernas förfogande. 

I mars 1982 undertecknade Nordiska ministerrådet (arbetsministrarna) 

en ny överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad och en 

överenskommelse om samarbete mellan myndigheter och institutioner 

inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningen. 

(prop. 1982/83: 5. AU 5. rskr 28). De båda överenskommelserna, vilka 

ratificerades av Sverige den 4 januari 1983, trädde i kraft den I augusti 

resp. I juni 1983. Nordiska arbetsmarknadsutskottet (NAUT) har utarbe

tat tillämpningsföreskriftcr till de båda överenskommelserna. 

Det i juli 1981 av Nordiska ministerrådet (arbetsmiljöministrarna) an

tagna handlingsprogrammet på arbetsmiljöområdet har under år 1983 åter 

varit föremål för en revidering. Ett nytt samarbetsprogram fastställdes av 

arbetsmiljöministrarna i november 1983, varefter det i enlighet med Nor

diska rådets önskemål framläggs vid rådets 32: a session år 1984. 

Ett reviderat program för det nordiska arbetsmarknadssamarbetet kom-

4 RiksdaRen 1983184. I sam/. Nr 100. BilaRa 12 
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mer att utarbetas under år 1984. Departementet deltar i arbei:et med en 

nordisk plan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning, som Nordis

ka rådet rekommenderat. 
Arbetsmarknadsdepartementet deltar aktivt i det internationella arbetet 

inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), 

bl. a. inom arbetskrafts- och socialkommitten och dess arbetsgmpper. De 

arbetsmarknadspolitiska frågorna har under år 1983 fått högre prioritet än 

tidigare, vilket har avspeglats i arbetet i de olika arbetsgruppt:rna samt i 

den "högnivåkonferens" om sysselsättningstillväxt och strukrnrella för

ändringar, som äger rum i februari 1984. 

Europarådet har under året anordnat två fackministerkonferenser inom 

arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde, nämligen en andra arbcts

ministerkonferens i Paris i maj och en andra migrationsministerkonfcrens i 

Rom i oktober. 
Europarådets konvention om migrerande arbetstagares räi:tsställning 

(prop. 1977/78: 162, AU 33. rskr 252) trädde i kraft den I maj 1983 sedan 

den, utom av Sverige, hade ratificerats av Nederländerna. Ponugal. Spa
nien och Turkiet. Konventionen har därefter ratificerats även av Frankrike 

med verkan från den I januari 1984. 
Sverige innehar f. n. ordförandeposterna i exekutivkommitten för FN: s 

flyktingkommissaries program och i OECD: s arbetsgrupp för rnigrations

frågor. Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) har nyligen fattat 

beslut om migrationsfrågornas fortsatta behandling i det nordiska samarbe

tet. 

FN: s generalförsamling beslutade i december 1980 att som av;;lutning på 

FN: s kvinnoårtionde år 1985 sammankalla en konferens för att granska 

och utvärdera resultaten av kvinnoårtiondet. Regeringen har uppdragit åt 

jämställdhetsrådet att biträda i förberedelserna av 1985 års konferens. I 

enlighet med Nordiska rådets önskemål kommer en nordisk förberedande 

konferens att arrangeras i maj 1984 i Göteborg. 

På inititativ av EG-kommissionen har överläggningarna om ett samar

betsavtal på arbetsmiljöområdet mellan Sverige och EG återupptagits un

der år 1983. 

För att bevaka frågor som rör arbetsmarknads- och socialdepartemen

tens verksamhetsområden finns f. n. fyra arbetsmarknadsråd vj,d_ utlands

myndigheterna i Bonn, Bryssel, London och Washington. Regeringen har 

under året beslutat förlänga försöksverksamheten med arbet;;miljöatta

cheer i Bryssel och Washington (SFS 1983: 69) t. o. m. den 30 juni 1986. 
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BEHANDLING AV BETÄNKANDENA INFORMATION OM AR· 
BETSMILJÖRISKER (SOU 1982: 30) OCH FÖRVÄRVSARBETE 
OCH FÖRÄLDRASKAP (SOU 1982: 18) 

Information om arbetsmiljörisker (SOU 1982: 30) 

Utredningen (A 1979: 01) rörande information om risker i arbetsmiijön 

(INRA) avlämnade år 1982 betänkandet (SOU 1982: 30) Information om 

arbetsmiljörisker med bilagorna (SOU 1982: 31) Värdering av risker i ar

betsmiljön och (SOU 1982: 32) Arbetsmiljöinformation - påverkan, behov 

och utbud samt betänkandet i sammandrag (SOU 1982: 33). Betänkandet 

har remissbehandlats. 

Remissyttranden har kommit in från socialstyrelsen. statens miljömedi

cinska laboratorium, giftinformationscentralen. statistiska centralbyrån. 

statskontoret, riksrevisionsverket, statens arbetsgivarverk, delegationen 

för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, universitets- och 
högskoleämbetet, skolöverstyrelsen. statens naturvärdsverk. produktkon

trollnämnden, arbetsmarknadsstyrelsen, arbctarskyddsstyrclsen. styrel

sen för arbetarskyddsfonden, statens invandrarverk. arbetslivscentrum, 

statens industriverk. styrelsen för teknisk utveckling. karolinska institutet, 

forskningsrådsnämnden, humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå

det, medicinska forskningsrådet. cancerkommitten, 1976 års företagshäl

sovårdsutredning. journalutredningen, stiftelsen institutet för företagsut

veckling. kommerskollegium. Statshälsan. institutet för vatten- och luft

vårdsforskning, institutet för verkstadsteknisk forskning. grafiska forsk

ningslaboratoriet. yrkesmedicinska kliniken vid Karolinska sjukhuset, 

yrkcsmedicinska kliniken vid regionsjukhuset i Örebro, yrkesmedicinska 

kliniken vid regionsjukhuset i Linköping, Svenska kommunförbundet. 

Landstingsförbundet, SHIO-Familjeföretagen, Lantbrukarnas Riksför

bund, Sveriges Radio AB, Tjänstemännens centralorganisation !TCO), 

Centralorganisationen SACO/SR, Lanclsorganisationcn i Sverige (LOJ, 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAFJ. Lantbrukshälsan AB, Svensk 

yrkesmedicinsk förening, Centralorganisationen SALF. Hörselfrämjandet 

och Sveriges kemiska industrikontor har vidare inkommit med skrivelser i 
anledning av utredningens förslag. 

Universitets- och högskoleämbetet har bifogat yttrande från högskolan i 

Kalmar. Arbetarskyddsstyrelsen har bifogat yttranden från yrkesinspek

tionen i Linköping, Malmö. Gävle och Umeå distrikt. LO har bifogat 

yttranden från Svenska byggnadsarbetareförbundet, Hotell- och restau

ranganställdas förbund. Svenska metallindustriarbetarcförbundet, Stats

anställdas förbund och Svenska transportarbetareförbundet. 

En sammanfattning av utredningens betänkande liksom en sammanställ

ning av remissyttrandena har upprättats inom arbetsmarknadsdepartemen

tet. 
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Föredragandens överväganden 

Socialutskottet uttalade sig i betänkandet (SoU 1978/79: 14) för en utred

ning med uppgift att lägga fram förslag för att förbättra bevakning och 

informationsspridning rörande arbetsmiljörisker. Vad utskottet anförde 

gav riksdagen regeringen tillkänna (rskr 31 ). Regeringen beslutad.;: därefter 

om direktiv (Dir 1979: 52) till en särskild utredare med uppdrag att lägga 

fram förslag om hur en väl fungerande och kvalificerad bevakning samt en 

god informationsspridning rörande arbetsmiljörisker skulle kunna genom

föras. 

Utredaren har, enligt min mening, allsidigt analyserat behovet av åtgär

der på olika plan för att förbättra informationen om risker i arbetsmiljön. 

Betänkandet innehåller också en bred översikt över vad som nu görs inom 

området. Vidare har utredaren behandlat frågor om styrning, prioritering 

och värdering av forskning om arbetsmiijörisker. I betänkandet förs fram 

ett stort antal förslag och n:kommendationer. Som flera remissinstanser 

har framhållit avser en stor del av förslagen sådana åtgärder och insatser 

som myndigheterna redan nu kan vidta inom ramen för sitt myndighetsan

svar. Jag inskränker mig därför till att här behandla vissa frågor av mer 
principiell natur. 

Som jag inledningsvis erinrat om har regeringen nyligen tillsatt en kemi

kom mission (Jo 1983: 02) med uppgift att föreslå åtgärder för förbättrad 

kontroll över hanteringen av kemiska ämnen och produkter. Kemikommis

sionen skall enligt sina direktiv (Dir 1983: 20) göra en samlad översyn av de 

problem för hälsa och miljö som den stora kemikalieanvändningen medför. 

Bland de frågor som kommissionen särskilt h«r att överväga kan nämnas 

hur en säkrare bedömning skall kunna göras av de risker som kemikaliean

vändningen för med sig. Kommissionen skall också överväga hur kunska

perna och informationen om de kemiska produkter som används i arbetsli

vet kan förbättras. Möjligheterna att precisera och samordna lagstiftningen 

på området samt att förbättra samordningen mellan de organ som utövar 

kontroll över kemikalieanvändningen skall också prövas. 

Enligt min mening finns det flera klara beröringspunkter mellan IN RA: s 

och kemikommissionens nu pågående arbete. Det gäller t. ex. frågan om 

hur kunskapsbevakningen om kemikaliers effekter kan förbärtras, hur 

forskningens resultat på området effektivt kan tillgodogöras, möjligheterna 

att inrätta epidemiologiska bevakningssystem, skärpt riskkontrolL bl. a. 

genom förhandsgranskning av kemikalier och märkningsskyldighet även 

för sådana produkter och ämnen som inte omfattas av nuvarand,e bestäm

melser. Med hänsyn härtill kommer jag i det följande inte att behandla 

sådana förslag av INRA som kcmikommissionen har att överväga. 
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Bevakning av kunskapsutveckling om arbetsmiljörisker 

INRA diskuterar betydelsen av att kunskapsutvecklingen om arbetsmil

jörisker och skyddsåtgärder bevakas bättre. Arbetarskyddsfondens och 

arbetarskyddsstyrelsens roll i detta sammanhang framhålls särskilt. Be

träffande arbetarskyddsfonden framhävs dess insatser när det gäller att 

sprida information om forskningsresultat i lättfattlig form till en vid krets 

mottagare. Enligt INRA bör dock arbetarskyddsfonden kunna öka sina 

insatser. bl. a. när det gäller att få fram kunskapsöversikter och populärve

tenskapliga sammanställningar av forskningsresultat som belyser aktuella 

problem i arbetslivet. Fonden bör också enligt utredningen, mer än hittills 

utnyttja forskningsinstitutioner och branschforskningsinstitut för utveck

Iingsverksamhet med praktisk anpassning av forskningsresultat till pro

blem i arbetslivet. 

Som arbetarskyddsfonden har framhållit i sitt remissyttrande överens
stämmer INRA: s synpunkter väl med den inriktning som fondens arbete 

har. Även jag anser att utredningens förslag ligger i linje med den ambition 

som kommer till uttryck i arbetarskyddsfondens planering och genomfö

rande av sin verksamhet. 

När det gäller arbetarskyddsstyrelsen framhåller utredningen bl. a. bety

delsen av ett väl utvecklat samspel mellan forsknings- och tillsynsavdel

ningen som en förutsättning för en god bevakning av kunskapsutveckling

en i arbetsmiljöfrågor. Jag har inga erinringar mot INRA: s synpunkter i 

denna del. Utredningen anser också att ledamöter bör utses i det till 

arbetarskyddsstyrelsen knutna vetenskapliga rådet för att bredda styrel

sens forskningsbevakning. I detta sammanhang vill jag erinra om att rege

ringen har inrättat en forskningsdelegation vid styrelsen. I delegationen 

ingår representanter för bl. a. arbetsmarknadens parter samt arbetar

skyddsfonden, de medicinska och naturvetenskapliga forskningsråden och 

de yrkesmedicinska klinikerna. Delegationen, som är ett rådgivande och 

beredande organ, skall främja samordning och utveckling inom arbetsmil

jöforskningcn. Genom sin sammansättning och sina instruktionsenliga 

uppgifter bör forskningsdelegationen verksamt kunna medverka till en 

breddning av styrelsens beslutsunderlag när det gäller överväganden kring 

forskningsverksamhetens utformning, inriktning och prioritering. 

Redovisning av svensk arbetsmiljöforskning 

INRA presenterar flera förslag som innebär vidgade uppgifter för arbe

tarskyddsfonden när det gäller bevakning och redovisning av forskning på 

arbetsmiljöområdet. Ett förslag innebär att fonden genom kontakter med 

forskningsfinansiärer, högskolor. branschforskningsinstitut m. fl. åläggs 

att svara för redovisning och spridning av resultat även av annan svensk 

arbetsmiljöforskning som bedrivs med samhällets stöd. 
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Så gott som samtliga remissinstanser är tveksamma till förslaget, bl. a. 

på grund av att de praktiska förutsättningarna för att genomföra det inte 

anses vara tillräckligt utredda. Även arbetarskyddsfonden framhåller att 

flera tekniska frågor återstår att lösa innan förslaget kan genomföras. 

Jag vill erinra om att styrelsen för arbetarskyddsfonden enligt sin in

struktion ( 1971: 803, ändrad senast 1981: 394i skall beakta behovet av 

samordning av insatserna för forskning och utveckling samt utbitdning och 

information inom arbetarskyddsfondens ·verksamhetsområde. Det finns 

således inga formella hinder för arbetarskyddsfonden att även informera 

om sådan forskning med arbetsmiljöanknytning som utförs mfd stöd av 

andra organ. Som arbetarskyddsfonden framhåller i sitt remiss·•ar tilläm

pas och utnyttjas också redan i dag resultat från annan for~.kning vid 

utarbetande av mera omfattande informationsmaterial. En redovisning av 

forskningen enligt de rutiner som utredningen här främst avser, dvs. via 

arbetarskyddsfondens sammanfattningar, har dock hittills uteslutande an

vänts för projekt som arbetarskyddsfonden själv finansierar. Enligt beräk

ningar som arbetarskyddsfonden lämnar i sitt remissvar skulle ett genom

förande av utredningens förslag innebära en utvidgning av fondens infor

mationsverksamhet med ca 25 %. 
Åtgärder som syftar till att göra resultat från den samlad,~ svenska 

arbetsmiljöforskningen mera lättillgänglig och överblickbar är enligt min 

mening självklart angelägna. 1 likhet med flertalet remissinstanser anser 

jag emellertid att utredningens förslag kräver ytterligare belysning, bl. a. i 

vad avser formerna för en eventuell anslutning, kostnaderna för och finan

sieringen av verksamheten m. fl. frågor. Även urvalet av de projektresultat 

som bör redovisas på detta sätt är, vilket också utredningen framhåller, en 

viktig fråga att uppmärksamma. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att 

förorda ett genomförande av förslaget. 

Ett annat förslag som utredningen för fram i syfte att förbättra överblic

ken över svensk arbetsmiljöforskning är att arbetarskyddsfonden utses att 

svara för bevakning och inrapportering av de uppgifter i databasen SERIX 

( == Swedish Environmental Research Index), som avser svensk arbetsmil

jöforskning. Sedan år 1974 har miljödatanämnden samlat in uppgifter om 

pågående forskning inom miljövårdsområdet och registrerat uppgifterna i 

SERIX-databasen. I samband med att miljödatanämnden upphörde, över

gick huvudansvaret för databasen den I juli 1982 till statens naturvårds

verk. Utredningen anser att naturvårds verket inte i ett längre tidsperspek

tiv kan anses vara en naturlig huvudman för de uppgifter i databasen som 

rör arbetsmiljöinriktad forskning. Eftersom arbetarskyddsfonden finansi

erar större delen av svensk arbetsmiljöforskning och löpande samlar in 

information om finansierade projekt kan, enligt utredningen, vissa admini

strativa vinster sannolikt uppnås om arbetarskyddsfonden ges ansvar för 

sådana uppgifter i databasen som rör arbetsmiljöforskning. 

Bland de remissinstanser som särskilt behandlat denna fråg.i råder stor 
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oenighet om lämpligheten av ett delat ansvar för databasen i enlighet med 

vad utredningen har föreslagit. Några remissinstanser pekar på att ett delat 

ansvar kan begränsa databasens användbarhet och försvåra driften. Andra 

framhåller arbetarskyddsstyrelsens ansvar för dokumentations- och infor

mationsförsörjningen på arbetsmiljöområdet. dock utan att direkt förorda 

att arbetarskyddsstyrelsen bör dela ansvaret för databasen med natur

vårdsverket. 
Enligt min mening är databasen SERIX ett värdefullt hjälpmedel för 

bevakning av och överblick över pågående miljöforskning och dess resul

tat. Det är därför angeläget att arbetet fortgår med att hålla databasen 

aktuell. När det gäller registrering av miljövårdsforskning i databasen 

berörs en rad organ i egenskap av såväl uppgiftslämnare som användare av 
registrerade uppgifter. Föredragande departementschefen framhöll i prop. 

1981/82: 48, om upprättande av en toxikologisk informationsservice m. m. 
- i vilken naturvårds verkets ansvar för det fortsatta arbetet med registre
ring av uppgifter i databasen behandlas - - att naturvårdsverket i samråd 

med främst arbetarskyddsstyrelsen och arbetarskyddsfonden skulle pröva 
lämpliga former för framtida samarbete när det gäller registrering av forsk

ning om den yttre och den inre miljön. 
I likhet med några av remissinstanscrna anser jag att det finns klara 

fördelar med en sammanhållen och innehållsmässig bred databas över 

miljöforskningen. Speciellt när det gäller kemiska ämnen och produkter 

finns inte någon klar gräns mellan yttre miljö och arbetsmiljö. En bred 

databas ger större möjligheter att sammanställa information inom special

områden, t. ex. toxikologi. Från användarnas synpunkt är det givetvis 

också av stort värde om information om pågående miljöforskning och dess 

resultat kan sökas och erhållas från ett och samma ställe. 

Enligt min mening måste dock frågan om ansvaret för databasen också 

ses mot bakgrund av förslaget om att ett ansvarsbibliotek byggs upp vid 

arbetarskyddsstyrelsen - en fråga som jag snart kommer att utveckla 

närmare. Uppbyggnaden av ett ansvarsbibliotek innebär att ökade krav 

kommer att ställas på arbetarskyddsstyrelsen när det gäller att indexera 

och registrera forskningsrapporter och övrig litteratur på området. Arbe

tarskyddsstyrelsen har påbörjat uppbyggnaden av ett datoriserat register 

över bibliotekets bestånd av forskningsrapporter på arbetsmiljöområdet. 

Denna databas, som går under namnet AMI LIT(= arbetsmiljölitteratur). 

är redan ett viktigt instrument vad gäller registrering av och sökning i 

bibliotekets samling av svensk rapportlitteratur. AMILIT-databasen 

täcker i stor utsträckning samma svenska rapportlitteratur på arbetsmil

jöområdet som databasen SERIX. Enligt vad jag har erfarit har ett samar

bete på biblioteks- och dokumentationsområdet ·inletts mellan arbetar

skyddsstyrelsen och naturvårdsverket för att effektivisera och rationalise

ra verksamheten. I detta sammanhang har bl. a. en gemensam lösning för 
utformningen av ADB-system till stöd för verksamheten diskuterats. Inom 
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ramen för samarbetet kommer också SERIX-databasens roll och framtida 

utformning att behandlas. Enligt min uppfattning bör resultatet av detta 

samarbete avvaktas innan slutlig ställning tas till frågan om SERIX- data

basens framtid. Jag kan sålunda inte biträda utredningens förslag. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för jordbruksdepartementet. 

Biblioteks- och dokumentationsservice 

Enligt utredningen saknas det i dag ett organ som både har tillfredsstäl

lande täckning av arbetsmiljöfrågor i sitt litteratur- och dokumentations

bestånd samt dessutom har möjlighet att ge utåtriktad service. Utredning

en föreslår därför att ett s. k. ansvarsbibliotek med nationellt ansvar för 

vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning i arbetsmiljöfrågor ut

vecklas vid arbetarskyddsstyrclsen. 

Samtliga remissinstanser som behandlat denna fråga har tillstyrkt försla

get. Även jag anser förslaget om att utveckla ett ansvarsbibliotek på 

arbetsmiljöområdet angeläget. Delegationen för vetenskaplig c•ch teknisk 

informationsförsörjning har på regeringens uppdrag utrett förutsättningar

na för att etablera ett system med ansvarsbibliotek i landet och kommit 

med förslag i frågan. Enligt vad jag har inhämtat från chefen för utbild

ningsdepartementet kommer överväganden angående uppbyggnaden av ett 
system med ansvarsbibliotek att göras i samband med en fors\ningspoli

tisk proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen \"åren 1984. 

Mot bakgrund härav och med hänsyn till att arbetarskyddsstyrclsen enligt 

sin instruktion bl. a. skall fungera som centralt dokumentationsorgan på 

arbetsmiljöforskningens område ligger det enligt min mening nära till 

hands att utveckla ett sådant bibliotek i anslutning till styrelsens biblio

teks- och dokumentationsverksamhet. Vissa förberedelser för att bygga 

upp ett ansvarsbibliotek inom arbetsmiljöområdet vid arbetarskyddsstyrel

sen har gjorts. Jag föreslog redan i 1983 års budgetproposition att 

IOOOOOkr. skulle ställas till arbetarskyddsstyrelsens förfogande för att 

uppbyggnaden skulle kunna påbörjas. Detta förslag bifölls av riksdagen. 

Jag kommer, i samband med behandlingen av anslaget C I. Arbetarskydds

styrelsen, att föreslå ytterligare medel för denna verksamhet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om förordningen (S FS 1979: 477) om 

samråd i frågor om vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, 

m. m. Häri förordas bl. a. att statlig myndighet, annan statlig institution 

eller kommitte skall samråda med delegationen för vetenskaplig och tek

nisk informationsförsörjning i frågor som är av principiell karaktär eller av 

större omfattning och som gäller information och dokumentation till forsk

ning och utvecklingsarbete och liknande verksamhet. 

Som jag tidigare nämnde har ett samarbete inletts mellan arbetarskydds

styrelsen och naturvårdsverket på biblioteks- och dokumentationsområ

det. Enligt min mening är det värdefullt att detta samarbete fortsätter och 

kan vidgas också till andra myndigheter och organ med verksamhet inom 
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miljövårdsområdet. Därvid kan det vara motiverat att ta till vara de möjlig

heter som finns till samråd och samarbete mellan arbetarskyddsstyrelsen 

och karolinska institutets bibliotek och informationsservice vad gäller 

informationsförsörjning på delområden av gemensamt intresse, t. ex. toxi

kologi och yrkesmcdicin, så att tillgängliga resurser kan utnyttjas så effek

tivt som möjligt. Jag har i denna fråga samrått med chefen för utbildnings

departementet. 

Vissa sekretessfrågor 

I en gemensam framställning till regeringen har LO och TCO framhållit 

att löntagarorganisationerna på grund av gällande sekretessbestämmelser 

inte i tillräcklig utsträckning kan få tillgång till information om risker i 

arbetsmiljön. Med anledning härav gavs INRA i uppdrag att behandla 

möjligheterna att genom ändringar i sekretesslagen och arbetsmiljölagen 
göra information om arbetsmiljörisker mer tillgänglig. 

Utredningen har föreslagit en precisering av 8 kap. 2 och 6 §§ sekretess

lagen. Förslaget innebär att myndigheterna. vid begäran om utlämnande av 

sekretesskyddad uppgift, har att väga syftet med utlämnandet av uppgiften 

mot den skada ett utlämnande kan vålla och därvid särskilt beakta vikten 

av att värna om liv och hälsa. Utredningen har vidare föreslagit att inne

börden av reglerna i 7 kap. 13 § arbetsmiljölagen om tystnadsplikt för 

skyddsombud och ledamot i skyddskommitte klarläggs i syfte att bättre 

visa vilka rättigheter som finns att föra information vidare i frågor som rör 

arbetsmiljön. Enligt utredningen bör förslagen till förändringar av lagstift

ningen övervägas i särskild ordning. 

Enligt min mening är det av största vikt att sekretessfrågorna blir ingåen

de belysta och klarlagda. Frågornas stora betydelse motiverar också att de 

övervägs i särskild ordning i enlighet med utredningens förslag. Som jag 

aviserade i 1983 års budgetproposition har en arbetsgrupp nu tillsatts inom 

regeringskansliet med uppgift att granska sekretessbestämmelserna inom 

arbetsmiljöområdet, inkl. de bestämmelser om tystnadsplikt för skydds

ombud och ledamot i skyddskommitte som finns i arbetsmiljölagen. 

Rådgivning om kemiska hälsorisker 

Flera av INRA: s förslag rör frågan om hur information och rådgivning 

om kemiska hälsorisker i arbetslivet kan förbättras. Utredningen diskute

rar i detta sammanhang den nyligen inrättade toxikologiska informations

service som knutits till karolinska institutets bibliotek och informations

central. Enligt utredningens mening kan denna informationscentral emel

lertid bara tillgodose en mycket begränsad del av informationsbchovet hos 

producenter, leverantörer. organisationer, företag m. tl. Mot denna bak

grund föreslår utredningen vissa kompletterande resurser för rådgivning 

om kemiska hälsorisker i arbetslivet. Jag kommer i det följande att behand

la tre av dessa förslag. 
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Ettförslag innebär att statens miljömedicinska laboratorium !SML) får i 

uppdrag att utveckla en konsultservice, som mot avgift kan bistå företag, 

organisationer på arbetsmarknaden m. fl med identifiering av risker med 

kemiska ämnen och produkter. Servicen skulle bedrivas som ett försöksvis 

inrättat program vid SML under en treårsperiod för att därefter utvärde

ras. 

Remissinstanserna har en mycket splittrad uppfattning i denna fråga. 

Bland remissinstanser som i princip tillstyrker förslaget kan nämnas karo

linska institutet och socialstyrelsen. SML, som i huvudsak säger sig vara 

positiv till förslaget. anser emellertid att det finns en hel del frågor som bör 

belysas och utredas ytterligare. Det gäller bl. a. finansieringen av den 

föreslagna verksamheten, ambitionsnivån för programmet. former för 

samarbete med myndigheter med angränsande uppgifter m. il. frågor. 

Svensk yrkesmedicinsk förening påpekar t. ex. att SML har begränsad 

erfarenhet av arbetsmiljörisker eftersom huvudinriktningen ligger på om

givningshygieniska frågor. Flera remissinstanser, bl. a. arbetarskyddssty

rclsen berör också svårigheten att avgränsa konsultservicen gentemot 
sektorsorganens myndighetsansvar när det gäller att bedöma risker i sam

band med användning av kemikalier. 

För egen del vill jag erinra om att den tidigare nämnda kemikommis
sionen bl. a. har att överväga hur en säkrare bedömning skall kunna göras 

av de risker som användningen av olika kemikalier för med sig: Bl. a. 

kommer frågorna om tillgång till toxikologisk expertis och om undersök

ningskapacitct att uppmärksammas. Mot denna bakgrund anser jag att det 

f. n. inte finns tillräckligt underlag för att nu föreslå en särskild konsultser

vice i enlighet med INRA: s förslag. Det kan finnas anledning att åter

komma till frågan när kemikommissionen har slutfört sitt arbete. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för jordbruksdepartementet och statsrådet 
Sigurd sen. 

INRA har vidare föreslagit att arbetarskyddsfonden får i uppdrag att vid 

någon eller några av de yrkesmedicinska klinikerna organisera en försöks

verksamhet med rådgivning om kemiska hälsorisker särskilt riktad till 

skyddsombud. personal inom företagshälsovården samt mindre företag 

utan lillgång till företagshälsovård. Rådgivningen skall avse kemiska äm

nen och produkters egenskaper och effekter. Syftet med försöksverksam

heten skall vara att få underlag för en bedömning av hur rådgivningen om 

kemiska hälsorisker bör utvecklas. 

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget. Det gör t. e'<. Svensk 

yrkesmedicinsk förening som dessutom anser att förutsättningarna för 

rådgivning från de yrkesmedicinska klinikernas sida huvudsa\:ligcn be

gränsas av att inga speciella tjänster har inrättats för sådan informations

verksamhet. Enligt arbetarskyddsfonden bör den föreslagna verksamheten 

väl kunna rymmas inom de yrkesmedicinska klinikernas informationsan

svar. Styrelsen framhåller emellertid att den för sin del är beredd att pröva 
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möjligheten att i samverkan med någon yrkesmedicinsk klinik överväga en 

riktad informationsservice om kemiska miljöfrågor av det slag utredningen 

efterlyser. 

Jag vill för egen del understryka den stora betydelse som de yrkesmedi

cinska klinikerna har för rådgivning och informationsspridning om arbets

miljörisker till olika grupper som är aktiva i skyddsarbetet på det lokala 

planet. Genom sin breda kompetens inom såväl det medicinska som det 

tekniska och beteendevetenskapliga området finns redan nu vid de yrkes

medicinska klinikerna goda förutsättningar för rådgivning om hälsorisker i 

arbetslivet. I likhet med styrelsen för arbetarskyddsfonden anser jag att 

den av utredningen föreslagna verksamheten ligger väl i linje med de 

yrkesmedicinska klinikernas nuvarande informationsansvar. Jag noterar 

med tillfredsställelse att arbetarskyddsfonden är beredd att överväga 

forsknings- och utvecklingsprojekt inom detta område. 

Statens giflinformationscentral (GIC) svarar för information till allmän

heten och till läkare i akuta förgiftningssituationcr. Rådgivningen lämnas i 

den mån centralen har uppgifter om det ämne som vållat förgiftningen. 

GIC har viss basdokumentation även om industriellt använda kemiska 

produkter och ämnen. Utredningen föreslår att GIC ges tillräckliga re

surser för att upprätthålla service när det gäller akuta förgiftningar i arbets

livet. Förslaget innebär en vidareutveckling av GIC: s informationsbank 

avseende industriellt använda kemiska produkter och ämnen. Utredningen 

föreslår också att medel anvisas för vissa ADB-kostnader. 

Ingen remissinstans har något att invända mot förslaget i denna del. 

Socialstyrelsen tillstyrker att GIC: s service byggs ut så att den även 

omfattar akuta förgiftningar i arbetslivet, men anser det därvid vara vä

sentligt att GIC tillförs resurser för utbyggnaden. Även om jag för egen del, 

efter samråd med statsrådet Sigurdsen, finner det önskvärt att GIC får 

förbättrade möjligheter att lämna råd vid akuta förgiftningar som inträffar i 

arbetslivet, medger inte det statsfinansiella läget att GIC tillförs så omfat

tande resursförstärkningar som förslaget innebär. 

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att i samråd med socialsty- · 

relsen se över GIC: s organisation. Resultatet av organisationsöversynen 

har nyligen redovisats för regeringen (statskontorets rapport 1983: 54). 

Statskontoret framhåller i sin rapport att huvudparten av GIC: s verksam

het är en del av samhällets hälso- och sjukvårdssystem. Statskontoret 

anser därför att GIC bör överföras till landstingskommunal huvudman. 

Detta skulle enligt statskontorets uppfattning ge de bästa förutsättningarna 

för att pröva och bedöma kraven på tillgänglighet, kvalitet och resurser 

avseende GIC: s verksamhet i relation till andra insatser inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Socialstyrelsen delar denna uppfattning. 

Regeringen har uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att förhandla 

med berörda sjukvårdshuvudmän om deras deltagande i kostnaderna för 

verksamheten vid GIC fr. o. m. år 1982. Självfallet kan frågan om ett 
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eventuellt landstingskommunalt huvudmannaskap för GIC komma upp i 

detta sammanhang. 

Rådgivning om god teknikanvändning 

INRA diskuterar åtgärder för hur en aktiv rådgivning om god teknikan

vändning i arbetslivet bör organiseras. Bl. a. föreslår utredningen att arbe

tarskyddsfonden skall organisera en försöksverksamhet med rådgivning 

om god teknikanvändning dels vid institutet för verkstadsteknisk forsk

ning, dels vid arbetslivscentrum vad gäller teknikanvändninf i kontors

miljö. 

Frågan om vad som händer med arbetsmiljön i samband med införande 

av ny teknik är högaktuell. Behovet av forskning, utveckling. utbildning 

och information i frågor som rör ny teknik anser jag därför stort och 

angeläget. Enligt vad som har framkommit vid remissbehandlingen av 

INRA: s förslag stöder såväl arbetarskyddsfonden som styreben för tek

nisk utveckling redan i dag projekt med inriktning på ny produktionsteknik 

och arbetsmiljöaspekter på denna. Jag vill också i detta sammanhang peka 

på det särskilda utvecklingsprogram för bättre arbetsmiljö och arbetsorga

nisation vid utnyttjande av datorer och mikroelektronik i arbetslivet som 

arbetarskyddsfonden igångsatt på initiativ av LO, TCO och SAF. Pro

grammet omfattar praktiskt utvecklingsarbete och försöksinvesteringar 

direkt i produktionen i samband med att ny teknik introduceras i näringsliv 

och förvaltning. Det omfattar också utbildning, informations- och kun

skapsspridning kring framkomna resultat. Projekt i anslutning till program

met förutsätts ha tillämpningskaraktär och vara lokalt förankrade. Projek

ten skall också bli mönsterbildande för andra arbetsplatser samt bidra till 

en ökad konkurrenskraft och effektivitet i företag och förvaltning. 

Utvecklingsprogrammet beräknas pågå under fem år. Det arbetar inom 

en total resursram om 54,5 milj. kr. Genom riksdagsbeslut (prop. 

1981/82: 123, AU 29. rskr 376) har regeringen bemyndigats att lilta arbetar

skyddsfonden disponera vissa medel för programmet som hos fonden 

avsatts för medbestämmande- och styrelserepresentantutbildning. Vidare 

har medel tillskjutits från fondens kapitalbehållning samt från statsbudge

ten. 

Arbete med en sådan inriktning som utredningens förslag om god tekni

kanvändning avser har således redan inletts. I sitt remissvar framhåller 

arbetarskyddsfondens styrelse att den är beredd att medverka till att 

ytterligare insatser av detta slag prövas. 

Utbildning om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder 

INRA lägger fram en rad förslag i syfte att ge undervisningen om 

arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder större utrymme och tyngd inom ut-
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bildnings väsendet. Utredningen föreslår att skolöverstyrelsen (SÖ) på oli

ka sätt verkar för att arbetsmiljöfrågorna bättre beaktas i undervisningen. 

bl. a. genom fortbildning av lärare, ut.arbetande av läromedel, översyn av 

läroplaner för gymnasieskolan m. m. Ämnet ergonomi bör enligt utredning

en föras in på flera utbildningslinjer. Universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ) föreslås få i uppdrag att dels se över de centrala utbildningsplan

erna för olika utbildningslinjer för att bättre beakta arbetsmiljöfrågorna i 

dessa, dels ge riktlinjer till högskolorna om att i ökad utsträckning inrätta 

fristående enstaka kurser i arbetsmiljökunskap. 

Samtliga remissinstanser som berört dessa frågor har i allt väsentligt 

instämt i de förslag som utredningen har fört fram. I sitt remissvar fram

håller SÖ att olika verksamheter nu pågår för att förbättra arbetsmiljöun

dervisningen i skolan och att de förslag som utredningen presenterat i detta 

syfte kommer att bidra till en intensifiering av arbetet. SÖ nämner bl. a. att 

en arbetsgrupp inom styrelsen, efter översyn av ergonomiutbildningen, 

lämnat ett förslag som överensstämmer med utredningens. SÖ säger sig 
dessutom vara beredd att medverka vid en översyn av lärarutbildningen i 

syfte att förbättra lärarnas arbetsmiljöutbildning, men påpekar också att 

ansvaret för lärarutbildningen åvilar UHÄ. I sitt remissvar konstaterar 

UHÄ. mot bakgrund av en genomförd kartläggning av den utbildning, 

forskning och kompetens inom arbetsvetenskap som i dag finns inom 

högskolan, att de av utredningen framförda kraven är väl tillgodosedda i 

högskolan. 

I likhet med utredningen anser jag att utbildning i arbetsmiljöfrågor är ett 

angeläget område. Det ankommer på SÖ och UHÄ att närmare besluta om 

innehållet i utbildningarna i gymnasieskolan och högskolan. Jag förutsätter 

att SÖ och UHÄ i sin utbildningsplanering beaktar behovet av arbetsmil

jöutbildning. 

Utredningen berör också frågan om utbildning av företagshälsovårdens 

personal och framhåller att 1976 års företagshälsovårdsutredning särskilt 

bör beakta behovet av fortbildning för denna grupp och speciellt pröva om 

ökat utrymme kan ges åt pedagogik och informationsförmedling i utbild

ningen. 1976 års företagshälsovårdsutredning har i sitt slutbetänkande 

<SOU 1983: 32) Företagshälsovård för alla lämnat ett samlat förslag om 

utbildning av personal för företagshälsovården. i vilket bl. a. de nu nämnda 

aspekterna ingår. Betänkandet remissbehandlas f. n. Jag vill i detta sam

manhang också erinra om att UHÄ tillsammans med arbctarskyddsstyrel

sen på uppdrag av 1976 års företagshälsovårdsutredning har utrett frågan 

om reguljär utbildning av yrkeshygienikcr. På grundval härav har regering

en på förslag av UHÄ beslutat att en påbyggnadslinje benämnd yrkeshy

gienikerlinjen om 60 poäng inrättas den I juli 1983 och förläggs till universi

tetet i Lund. Jag har i denna fråga samrått med chefen för utbildningsde

partementet. 
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Arbetsmiljöinformation till invandrare och handikappade 

Utredningen understryker behovet av information om arbetsmiljörisker 

och skyddsåtgärder speciellt anpassad till invandrare och till grupper med 

olika handikapp, såsom synskadade, hörselskadade och förståndshandi

kappade. Olika insatser föreslås, bl. a. att arbetarskyddsstyrelsen i sina 

föreskrifter särskilt beaktar dessa gruppers behov av utbildning och infor

mation. 

Liksom remissinstanserna delar jag utredningens bedömning av invand

rarnas resp. de handikappades särskilda behov av arbetsmiljöinformation. 

Arbetsmiljölagen ( 1977: 1160) slår fast att arbetsgivaren är skyldig att ta 

hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Enligt för

arbetena till lagen (prop. 1976/77: 149) innebär denna bestämmelse bl. a. att 

arbetet skall anpassas med hänsyn till såväl invandrade som handikappade 

arbetstagares särskilda förutsättningar. 

Enligt min mening är det angeläget att arbetarskyddsstyrelsen, inom 

ramen för sitt myndighetsansvar, genom olika insatser söker tillgodose 

dessa gruppers speciella informations- och utbildningsbehov i arbetsmiljö

frågor. Jag har med tillfredsställelse kunnat konstatera att styrelsen redan 

tagit flera viktiga steg i denna riktning. För att tillse att invandrarna ges 
erforderliga kunskaper om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder har arbe

tarskyddsstyrelsen arbetat fram ett förslag om allmänna råd om arbetsmil

jöinformation till invandrare. Dessa utgör en omarbetning av och ersätter 

styrelsens tidigare utgivna meddelande om arbetarsk yddsinformation till 

invandrare (1972: 16 invandrare - arbetarskydd). Liknande allmänna råd 

planerar styrelsen att utfärda för att tillgodose olika handikappgruppers 

behov av arbetsmiljöinformation. Styrelsen publicerar också broschyrer 

om arbetsmiljöregler på de vanligaste invandrarspråken. 

Tillgång till tolkservice är enligt vad utredningen framhåller ofta en 

förutsättning för att invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska språ

ket skall kunna fungera på arbetsplatsen. Utbildning av arbet:;platstolkar 

sker inom ramen för den utbildning av kontakttolkar som står under SÖ: s 

tillsyn. Utredningen föreslår att SÖ ser till att en orientering om arbetsmil

jöfrågor och arbetsmiljöterminologi ingår i samtliga tolkutbildningar. I sitt 

remissvar framhåller SÖ att den tidigare begräns}1ingen till 180 studietim

mar per tolkdeltagare numera är borttagen. Detta har i praktiken kommit 

att innebära att allt fler tolkar får utbildning även i arbetsmarknadstolk

ning, i vilken en orientering om arbetsmiljöfrågor och därtill hörande 

terminologi ingår. Jag vill i detta sammanhang också nämna att en översyn 

av olika former för utbildning av tolkar har genomförts inom regerings

kansliet. I denna översyn har även frågor rörande utbildning av arbetsplat

stolkar behandlats. Översynen finns redovisad i departementspromemor

ian (Os U 1982: 10) Reformerad tolkutbildning. Hithörande frågor bereds 

f. n. inom regeringskansliet. 
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Jag vill avslutningsvis erinra om att olika partssammansatta samver

kansorgan har utvecklats, t. ex. skyddskommitteer och anpassningsgrup

per som bl. a. skall underlätta för personer med arbetshandikapp att få och 

behålla ett arbete. Utredningen (A 1981: 04) om samverkan i arbetsmiljö

och arbetsanpassningsfrågor - samverkanskommittcn - skall. enligt sina 

direktiv (Dir 1981:66) utvärdera hur samordningen mellan den lokala 

skyddsorganisationen och anpassningsgrupperna har fungerat i praktiken. 

Utredningen skall dessutom undersöka hur en klarare ansvars- och arbets

fördelning kan åstadkommas mellan de organ som arbetar med anpass

ningsfrågorna. Utredningen väntas inom kort lägga fram sina förslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om betänkandet Information om 

arbetsmiljörisker. 

Förvärvsarbete och föräldraskap (SOU 1982: 18) 

Jämställdhetskommittcn (Ju 1976: 08) presenterade år 1979 resultat av en 

undersökning av de hemarbetande kvinnornas situation i rapporten (SOU 

1979: 89) Kvinnors arbete. I anslutning till denna undersökning har kom

mitten därefter redovisat sina förslag till åtgärder på skilda samhällsområ

den i betänkandet (SOU 1982: 18) Förvärvsarbete och föräldraskap. 

Betänkandet har remitterats till arbetarskyddsstyrelsen (ASS), arbets

marknadsstyrelsen !AMS), arbetsgivarverket (SA V), skolöverstyrelsen 

(SÖ), socialstyrelsen, statens invandrarverk (SIV). statens arbetsmark

nadsnämnd (SAMN), statens institut för personalutbildning (SIPU). jäm

ställdhetsombudsmannen (Jäm0), universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ), lantbruksstyrelsen. skogsstyrelsen, bostadsstyrelsen. journalist

högskolan. kammarrätten i Stocholm, riksförsäkringsverket (RFV). riks

skatteverket (RSV). statens industriverk (SIND) - efter hörande av de 

regionala utvecklingsfondcrna - Svenska kommunförbundet, Landstings

förbundet, Svenska arbetsgivareföreningen lSAF). Tjänstemännens cen

tralorganistion (TCO), Landsorganisationen i Sverige (LO), Centralorgani

stionen SACO/SR, SHIO-Familjeföretagen, Försäkringskasseförbundet. 

Arbetslöshetskassornas samorgansiation. Studiefrämjandet, Nykterhets

rörelsens bildningsverksamhet (NBVl. Folkparitets kvinnoförbund 

(FPK), Moderata samlingspartiets kvinnoförbund (MKF), Fredrika Bre

merförbundet, Husmodersförbundet Hem och Samhälle. Riksförbundet 

Internationella föreningar för invandrarkvinnor (RIFF!), Yrkeskvinnors 

riksförbund (YKR), Centrum för kvinnliga forksarc och kvinnorforskning 

i Uppsala. Forum för kvinnliga forskare samt Kvinnoforskning i Lund. 

En sammanställning av remissyttrandena har upprättats inom arbets

marknadsdepartementet. 
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föredragandens överväganden 

De förslag till åtgärder som lämnas i betänkandet är till stor del av sådan 

karaktär att de kan genomföras inom ramen för bemyndiganden som 

redan har lämnats av riksdagen och regeringen. Jag kommer i det följande 

att redovisa hur förslagen i betänkandet har behandlats inom regerings

kansliet. 

I denna fråga har jag samrått med cheferna för social-, kommunika

tions-. utbildnings-, jordbruks-, arbetsmarknads-, industri- och civildepar

tementen samt med statsrådet Göransson. 

Allmänna synpunkter 

Kommitten har som en grundläggande utgångspunkt i betänkandet fram

hållit attjämstiilldhet ytterst innebär att kvinnor och män skall ha lika stort 

inflytande och ansvar i familjeliv, arbetsliv och samhällsliv. Detta förutsät

ter en jämnare representation av kvinnor och män bland beslutsfattare och 

andra förtroendevalda. Kommitten understryker att detta är en av förut

sättningarna för verklig demokrati. 

Kommittens förslag är bl. a. inriktade på att öka kvinnors möjligheter att 
gå ut i förvärvslivet och därmed nå ett större in11ytande och att öka mäns 

möjligheter att ta ett större ansvar i hemmet. Kommitten framh~.ller att en 

förutsättning för att detta skall uppnås är en ny arbetsfördelning mellan 

kvinnor och män. Det innebär enligt kommitten att inga yrkesområden i 

framtiden bör vara dominerade av det ena könet. att kvinnornas möjlighe

ter till förvärvsarbete och männens barnomsorgsansvar måste ökas samt 

att ansvars- och beslutsfunktioner måste bli lika åtkomliga för kvinnor som 

för män. Kommitten framhåller även att det från samhällets synpunkt är 

ekonomiskt oförsvarligt att inte ta till vara den tillgång som kvinnornas 

begåvning utgör för arbetsliv och samhälle. 

De flesta rcmissinstanscr ansluter sig till kommittens allmänna övervä

ganden. Meningarna är dock delade om hur jämställdhet mellan kvinnor 

och män skall uppnås. SAF och Moderata kvinnoförbundet anser att 

kommittens förslag innt:bär ett alltför långt drivet ingripande i människors 

liv. Kammarrätten i Stockholm varnar för att jämställdhctskommittens 

förslag kan föra med sig en tungrodd byråkrati. En del kvinnoorganisa

tioner anser att förslagen är för snäva och inte syftar till att undanröja de 

stora och faktiska orsakerna till ojämställdheten i vårt samhälle. 

För egen del vill jag framhålla att jag i huvudsak ansluter mig till 

kommittens allmänna överväganden om inriktningen av jämställdhetspoli

tiken. Den nuvarande ojämna fördelningen av kvinnors och mäns arbete, 

ansvar och inflytande är enligt min mening inte acceptabel frfö1 rättvise

synpunkt och är heller inte försvarbar från sociala och ekonomiska ut

gångspunkter. Många av förslagen i hetänkandet ligger i linje med regering

ens samlade politik för att bryta könsuppdelningen i samhället. Kvinnor 
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som förvärvsarbetar har i regel större ansvar för barnen än vad män i 

motsvarande situation har. I gengäld är det kvinnorna som får den nära 

kontakten med barnen. I det arbete som regeringen bedriver ingår också 

att underlätta utvecklingen av en ny mansroll, så att männen ges större 

möjligheter att utöva och uppskatta sin roll som förälder. Jag vill här 

hänvisa till den särskilda arbetsgrupp om mansrollen som jag tidigare idag 

har omnämnt. 

Jag anser sammanfattningsvis att betänkandet utgör en mycket använd

bar katalog över åtgärder som kan vidtas av berörda instanser inom en rad 

samhällsområden. Jag övergår nu till att redovisa hur kommittens förslag 

till åtgärder har behandlats. 

Sysselsättnings- och näringspolitik 

Kommitten har inte sett det som sin uppgift att från mera övergripande 

utgångspunkter analysera utvecklingen av kvinnornas sysselsättningsmöj

\igheter. På vissa punkter har emellertid kommitten lämnat förslag inom 

sysselsättnings-, regional- och näringspolitiken. Kommitten har bl. a. ;ör

ordat åtgärder för att öka kvinnornas möjligheter att få anställning på den 

privata arbetsmarknaden och särskilt inom industrin. Kommitten har även 

pekat på vikten av att beakta kvinnornas sysselsättningsmöjligheter på sikt 

inom den offentliga sektorn. I detta sammanhang har kommitten aktualise

nit sysselsättningsutredningens tidigare förslag (SOU 1979: 24) om särskild 

kommunal sysselsättningsplanering. Kommitten konstaterar vidare att 

länsplaneringen inte har fått den betydelse för förbättringen av kvinnornas 

arbetsmarknad som förväntats, och föreslår att effekterna av regionalpoli

tiken utvärderas från jämställdhetssynpunkt. Vidare förordar kommitten 

vidgade insatser för att förbättra de allmänna kommunikationerna mellan 

bostäder och arbetsplatser, bl. a. genom en ökning av antalet statsbidrags

berättigade turer för arbetsresor. Slutligen föreslår kommitten flera åtgär

der som syftar till att stimulera till ökad småföretagsamhet bland kvinnor i 
\ 

glesbygden, bl. a. med utvecklingsfondernas medverkan. Utvecklingsfon-

derna bör enligt kommitten i ökad grad verka för 'en jämnare fördelning 

mellan kvinnor och män i privat företagsamhet. Ä ve~' lantbruksnämnderna 

och skogsvårdsstyrelserna bör åläggas att ägna ökad uppmärksamhet åt 

den kvinnliga arbetskraften, anser kommitten. 

Remissinstanserna ställer sig i stort positiva till kommittens övervägan

den i dessa delar, men flera anser att frågan om kvinnornas framtida 

arbetsmarknad har behandlats på ett alltför ytligt sätt. Jag vill i anslutning 

till framför allt TCO: s synp1;1nkter framhålla vikten av att ett mera utförligt 

underlag tas fram som bättre kan belysa utvecklingstendenserna på arbets

marknaden från jämställdhetssynpunkt. Arbetet för att vidga kvinnornas 

redan alltför snäva arbetsmarknad måste intensifieras. Denna situation 

riskerar på sikt att förvärras med hänsyn till den ökade användningen av 

5 Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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ny teknik inom kontoren, till omstruktureringen av den svenska industrin 

och till utvecklingen inom kommuner och landsting. Systematiska åtgärder 

måste därför .vidtas för att tillförsäkra kvinnorna sin rättmätiga plats på 

framtidens svenska arbetsmarknad. 

Regeringen har i detta syfte vidtagit flera åtgärder. Under sommaren 

1983 har, som jag tidigare nämnt, en arbetsgrupp tillsatts inom regerings

kansliet med uppgift att kartlägga kvinnornas framtida arbetsmarknad. 

Arbetsgruppen skall presentera ett förslag till åtgärdsprogram under bud

getåret 1984/85. Jag vill i detta sammanhang även hänvisa till dataeffektut

redningens kommande slutbetänkande, som bl. a. tar sikte på ai:t underlät

ta kvinnornas möjligheter att klara omställningen till den nya tekniken. 

Som jag tidigare har omnämnt har regeringen avsatt JO milj. kr. för en 

kampanj i syfte att öka kvinnornas intresse för industrin och den nya 

tekniken. Lokala projekt bedrivs i samtliga län i samarbete med de tek

niska högskolorna. arbetsmarknadens parter, länsarbetsnämnd•!r, utveck

lingsfondcr m. fl. Erfarenheterna från kampanjen kommer att utvärderas 

med hänsyn till det fortsatta långsiktiga arbetet i syfte att bryta den 

könsuppdelade arbetsmarknaden och stärka kvinnornas ställning. 

Inom regeringskansliet studeras fortlöpande den re{?ionala utvecklingen 

från jiimställdhetssynpunkt. Genom bl. a. förbättringar inom b:irnomsorg 

och kollektivtrafik har kvinnornas sysselsättningsgrad i skogslänen kunnat 

öka. De regionalpolitiska medlen har också haft betydelse i detta samman

hang, bl. a. det s. k. glesbygdsstödet. Det finns anledning att i detta sam

manhang även påminna om den kvoteringsregel som gäller för regionalpo

litiskt stöd. Minst 40% av vardera könet måste rekryteras vid e::i förctags

expansion om stöd skall utgå. Om inte regeln kan tillämpas pil grund av 

brist på arbetskraft av något kön kan dispens lämnas av resp. länsarbets

nämnd. Tyvärr tvingas jag konstatera att denna dispens använts i ökande 

utsträckning, vilket har inneburit att kvinnornas andel har minskat. I 

regeringens direktiv till regionalpolitiska kommitten (11982: 83) ingår bl. a. 

att undersöka effekterna av denna könskvotering. Jag kommer med intres

se att följa kommittens arbete i detta avseende. 

När det gäller kvinnor och småföretagsamhet vill jag framhålla att kvin

norna under senare år i ökande grad har satsat på att bli egna företagare. 

Jag är dock medveten om att det fortfarande finns en stor outnyt'ljad resurs 

for kvinnlig företagsamhet. Jag har erfarit att flera utveckling~Jonder på 

olika sätt anordnat utbildning och rådgivning för kvinnor inom detta områ

de, bl. a. i samband med fondernas starta-eget kampanjer. I vis~. mån sker 

detta i. samarbete med bildningsförbunden och olika kvinnoorganisationer. 

Det är enligt min mening mycket angeläget att denna utveckling fortsätter 

och utökas. Inom regeringskansliet arbetar delegationen för småföretags

frågor med att förbättra villkoren för nyföretagandet. Delegationen har 

därvid också tagit upp kvinnornas möjligheter i detta sammanhang. 

Jag vill också, i anslutning till kommittens synpunkter, framhålla bety-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 67 

delsen av att Jantbruksnämnder och skogsvårdsstyrelser ägnar särskild 

uppmärksamhet åt möjligheterna att skapa sysselsättning för kvinnor. 

Vad gäller kommittens förslag om kollektivtrafiken vill jag framhålla 

följande i fråga om antalet statsbidragsberättigade turer. En väl fungerande 

kollektivtrafik är ett villkor för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Kollektivtrafiken kan sålunda undanröja ett av förvärvshindren för kvin

nor och bidra till att också dessa kan delta i övriga samhällsaktiviteter i 

större utsträckning än f. n. För samhället innebär kollektivtrafiken rationa

liseringar i flera avseenden. Åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken har 

därför hög prioritet i regeringens arbete. 

Reformen med ett samlat huvudmannaskap för den lokala och regionala 

trafiken genom bildandet av liinshuvudmän är från den I juli 1983 helt 

genomförd i landet. Reformen har inneburit en kraftig utveckling av kol

lektivtrafiken. Genom att länshuvudmännen har tagit det politiska ansva

ret för länets trafik förutsätter jag att arbetet för jämställdhet vinner gehör i 

trafikplaneringen. Jag vill också i sammanhanget peka på det forsknings

och utvecklingsarhete som på senare år startat inom området. främst 

genom kollektivtrafikberedningens försorg (K 1979:07). 

Kommunikationsministern har tidigare denna dag redogjort för frågan 

om statsbidragets storlek och dess konstruktion. Jag hänvisar till hans 

överväganden. 

Arbetsmarknadspolitik 

En stor del av jämställdhetskommittcns förslag avser arbetsförmedling

ens roll för att skapa jämlika villkor mellan kvinnor och män. Arbetsmark

nadsverket har enligt arbetsmarknadskungörelsen och instruktionen för 

verket ett särskilt ansvar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Arbetsmarknadsverkets resurser skall således användas till åtgärder 

för att stödja kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor. Jag vill här 

endast kort konstatera att jämställdhetsarbetet inom arbetsmarknadsver

kets ram redan nu har en mycket betydande omfattning. 

Jämställdhetskommitten har i betänkandet föreslagit ett antal konkreta 

insatser inom arbetsförmedlingsområdet. Med anledning av förslaget om 

beredskapsarbeten i syfte att ge kvinnor inblick i otraditionella yrken har 

regeringen infört en särskild föreskrift i regleringsbrevet för budgetåret 

1983/84 för arbetsmarknadsverket. Föreskriftens innebörd är att anvisning 

av beredskapsarbete skall ske så att den könsbundna yrkesfördelningen så 

långt som möjligt motverkas. Den helt övervägande delen av de föreslagna 

åtgärderna i övrigt är - vilket framgår av AMS remissyttrande - av den 

karaktären att de kan genomföras inom ramen för nuvarande riktlinjer och 

med redan tillgängliga resurser. Den tidigare nämnda arbetsgruppen med 

uppgift att kartlägga kvinnornas framtida arbetsmarknad kommer att ana

lysera de arbetsmarknadspolitiska instrumentens effekt för kvinnorna. 
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Kommitten har föreslagit att rekommendationer bör utfärdas om att 

kommuner och fackliga organisationer till ledamöter i läns- respektive 

distriktsarbetsnämnd ombeds att föreslå både kvinnor och män. Det bör 

ankomma på tillsättande myndighet att tillse att såväl kvinnor som män blir 

representerade i nämnderna i rättvis omfattning, anser kommitten. 

Jag delar kommittens uppfattning att den kvinnliga representationen 

inom läns- och distriktsarbetsnämnder, liksom i många andra statliga or

gan, är för låg. 

Jag avser att under våren kalla arbetsmarknadens parter till överlägg

ningar om hur en bättre kvinnorepresentation ska åstadkommas i olika 

samhälleliga organ. 

Arbetstid 

En del av jämställdhetskommittcns överväganden är inriktade på grund

läggande frågor om arbetstidens omfattning och förläggning med hänsyn 

till behovet av att främja jämställdheten. Enligt kommitten bör frågan om 

en allmän arbetstidsförkortning i riktning mot sex timmars arbetsdag lik

som frågan om sparad ledighet utredas. 

Som jag tidigare har framhållit är arbetstiden mellan könen mycket 
ojämnt fördelad. Nära hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetar 

deltid. Den genomsnittliga arbetstiden är nästan tio timmar fängre per 

vecka för männen än för kvinnorna. Från jämställdhetssynpunkt är detta 

oroväckande. l de tidigare omnämnda tilläggsdirektiven (Dir 19H3: 12) till 

DELF A har regeringen uttalat att delegntionens huvuduppgift bör vara att 

ur ett brett perspektiv ta fram underlag om arbetstidernas roll vad gäller 

sysselsättning, samhälls- och arbetsmiljö, jämställdhet m. m. Delegationen 

skall även analysera frågan om sparad ledighet. 

Jag vill i anslutning till den positiva remissopinionen i detta sammanhang 

särskilt framhålla vikten av att frågan om en allmän arbetstidsförkortning i 

riktning mot sex timmars arbetsdag inte endast belyses ur samhällsekono

misk och sysselsättningspolitisk synpunkt utan även med hänsyn till beho

vet av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Utbildning 

Jämställdhetskommitten har i betänkandet framfört som en allmän upp

fattning att jämställdhetsfrf1gorna bör ges ett ökat utrymme i dc:t dagliga 

arbetet inomji'irskolan och ungdomssko/an samt i utbildningen av berörda 

personalkategorier. Jag ansluter mig helt till kommittens principiella upp

fattning. Som en följd av det aktiva arbete med jämställdhetsfrågorna som 

har bedrivits sedan början av 1970-talet i vårt land tillmäts nu j.'imställd

hetsaspekterna stor vikt i de riktlinjer och bestämmelser som gäller för 

förskolan och ungdomsskolan. Kommitten har också framfört en rad för

slag till konkreta insatser framför allt inom ungdomsskolans område. Re-
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missinstanserna har i allmänhet inte funnit anledning att närmare kommen

tera dessa förslag, främst med hänsyn till att merparten av dem inte 
förutsätter några nya beslut av riksdagen eller regeringen utan kan genom

föras inom ramen för redan givna bemyndiganden. 

Kommitten har föreslagit att länsskolnämnderna bör kunna ge kommu

nerna ökat stöd för skolans arbete med jämställdhetsfrågor så att detta 

avspeglas i rektorsområdenas arbetsplaner. Kommitten föreslår vidare att 

ungdomsskolan skall ge särskild vägledning åt eleverna så att traditionella 

könsrollsmönster ändras. Vad gäller gymnasieskolan föreslås att alla ele

ver får undervisning i familjeekonomi och familjejuridik. 
Jag vill med anledning av dessa förslag framhålla följande. Skollagen 

föreskriver en allmän skyldighet för den kommunala skolstyrelsen att 
verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. I 1980 års läroplan för 
grundskolan (lgr80) anges också mycket klart att skolan skall verka för 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förutom detta övergripande mål 

innehåller läroplanen en rad föreskrifter med jämställdhetsaspekter i an
slutning till dt: olika ämnena. I läroplanen anges vidare att det lokalt bör 

finnas en planering för arbete som är gemensamt för flera ämnen, bl. a. 

könsrolls- och jämställdhetsfrågor. I skolförordningen anges att rektor vid 

såväl grundskola som gymnasieskola skall verka för jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Dessa frågor skall också behandlas i skolledarutbildning

en. Jag anser mot denna bakgrund att de allmänna mål och riktlinjer som 

har föreskrivits för skolans jämställdhetsarbete är en bra utgångspunkt för 

aktiva lokala insatser. 
Jag vill här också hänvisa till den pågående kampanjen för att rekrytera 

kvinnor till industrin. Projekten, som bedrivs i samarbete med skolor. 

länsskolnämnder etc., syftar till att stimulera intresset för industri och 

teknik hos flickor i grundskolans högstadium för att därmed påverka deras 

utbildnings- och yrkesval. 

Kommittens överväganden om studie- och yrkesvägledningens (syo) roll 
för att bryta traditionella yrkesval är betydelsefulla. De uppgifter som 

kommitten anser skall bedrivas såsom försöksverksamhet ingår emellertid 

redan i skolans och yrkesvägledningens uppgifter. 

Förslaget om undervisning i familjeekonomi m. m. bör enligt min mening 

ingå i de fortsatta övervägandena om innehållet i gymnasieutbildningen, 

vilka följer efter den principproposition som f. n. bereds inom regerings

kansliet på grundval av gymnasieutredningens betänkande !SOU 1981: 96) 

En reformerad gymnasieskola. Även andra frågor med anknytning till 
jämställdhetsarbetet inom gymnasieskolan behandlas i detta beredningsar

bete. 
Kommitten har föreslagit att bestämmelser införs i skolförordningen 

med innebörd att sammansättningen av ledamöter bl. a. i skolstyrelserna 
och SSA-råden skall avspegla en rättvis fördelning mellan kvinnor och 

män. Kommunförbundet och flera andra remissinstanser har avstyrkt för-
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slaget. Jag ansluter mig till kommittens principiella uppfattning om en 

rättvis könssammansättning hos de lokala skolplaneringsorganen men an

ser i likhet med bl. a. Kommunförbundet att de anvisningar som redan har 

utfärdats är tillräckliga i detta syfte. I många kommuner finns det kommu

nala jämställdhetskommitteer. Det är en angelägen uppgift för dessa att 

bevaka att könsfördelningen blir jämn såväl inom skolans planeringsorgan 

som i andra kommunala organ. 

Jämställdhetskommitten har vidare förordat en rad insatser i :;yfte att ge 

järnställdhetsfrågorna en ökad betydelse vad gäller utbildningf:n av skol

personal. Jag instämmer i kommittens principiella uppfattning i dessa 

frågor. Jag vill härvid hänvisa till vad regeringen anfört i propositionen 

( 1980/81: 97) om skolforskning och personalutveckling. Där frnmhålls så

lunda följande: "Skolans skyldighet att verka för jämställdhet förutsätter 

att dess personal får kunskaper och hjälp att bearbeta attityder till kvinnligt 

och manligt. Jämställdhetsfrågorna skall därför enligt min mening ingå i 

fortbildningen för lokalt utvccklingsarbete i grundskolan." Jag: anser det 

emellertid vara mindre lämpligt att, såsom kommitten har föreslagit. utfär

da detaljerade föreskrifter om att en studiedag per år skall avdelas för 

detta. Det är kommunerna själva som ansvarar för planering, organisation 
m. m. av det lokala utvecklingsarbetet. 

Kommitten har också föreslagit att jämställdhetsfrågorna bör ingå i 

journalist-. reklam- och annan mediautbildning. Jag delar kommittens 

uppfattning och finner förslaget vara mycket angeläget. Jag vill emellertid 

erinra om att det inte ankommer på regeringen utan på universitets- och 

högskoleämbetet och resp. linjenämnd att fastställa innehållet i högskole

utbildningen i fråga. 

Även inom folkbildningens område har kommitten framfört vissa för

slag, bl. a. att tilläggsbidrag bör utgå för studiecirklar i hemkunskap/jäm

ställdhet. Jag vill i anslutning till detta erinra om att tilläggsbidrag redan i 

dag utgår till samhällsinriktade cirklar. Cirklar i könsrollskunskap etc. 

torde i flertalet fall kunna ingå under den rubriken. 

Barn och föräldrar 

Jämställdhetskommitten har även lämnat synpunkter på åtgärder inom 

det socialpolitiska området. I betänkandet erinras sålunda beträffande 

barnomsorgen om att riksdagen uttryckt önskemål om att kommunerna 

utfärdar riktlinjer för det pedagogiska arbetet inom förskolan. Kommitten 

understryker vikten av att jämställdhetsfrågorna markeras i sådana rikt

linjer. Jag vill med anledning av detta hänvisa till att socialstyn~lsen nyli

gen har sänt ut ett förslag till pedagogiskt program för förskolan på remiss. 

Programmet skall bl. a. bilda underlag för kommunala riktlinjer. I program

met tas vikten av att könsrollsfrågan behandlas i förskolan upp. 

I betänkandet föreslås vidare en sådan ändring av socialtjänstlagen att 
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den som på grund av arbetslöshet mist sin barnomsorgsplats skall ha rätt 

att få första plats som blir ledig efter det att föräldern fått ett erbjudande 

om arbete. I anslutning till detta förslag vill jag framhålla följande. Social

tjänstlagen är en ramlagstiftning där detaljbestämmelser innebärande stat

lig styrning av en kommunal verksamhet inte återfinns i övrigt. Därtill 

kommer att behovet av barnomsorgsplats prövas utifrån en rad olika 

aspekter. Denna prövning måste göras lokalt. Central reglering i denna 

fråga skulle dessutom stå i strid med strävandena att undvika statlig 

detaljstyrning. 

Ett av kommittens förslag avser arbetslöshetsförsäkringen. Kommitten 

föreslår att även arbetslöshet. som förorsakas av att barnomsorg inte kan 

ordnas, skall betraktas som ofrivillig och utgöra kvalifikation för ersättning 

från arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd under förutsätt

ning att villkoren i övrigt är uppfyllda. Detta innebär att förvärvsarbetande· 

som tvingas säga upp sin anställning eller som inte kan anta erbjudet arbete 

på grund av brist på barnomsorg skall ha rätt att uppbära ersättning. 
Kommittens förslag i denna del bereds i samband med arbetet på den 

tidigare aviserade propositionen om ändringar av reglerna för arbetslös

hetsersättning. Propositionen föreläggs riksdagen under våren. 

Jämställdhetskommitten har även lämnat förslag rörande föriildraledig

hetslagstiftningen. Kommitten framhåller att kvinnor bör beredas möjlig

het att slippa avbryta påbörjade studier för att vårda barn. En viktig 

förutsättning för detta är att föräldrapenning med sjukpenningbelopp· kan_ 

utgå till fadern när modern uppbär studiebidrag även om hon inte är 

sjukpenningförsäkrad över garantinivån. Denna fråga berörs också i betän~ 

kandet (SOU 1982: 36) om enklare föräldraförsäkring. Beredningen av 

denna fråga sker i anslutning till beredningen av övriga förslag från denna 

utredning. 

Kommitten förordar att föräldrautbildning kring barns födelse organi

seras så att den ingår i det ordinarie arbetet inom landstingets mödra- och 

hälsovård och förläggs till sådana tidpunkter att även de blivande papporna·. 

kan delta. Socialstyrelsen har nyligen genomfört en utvärdering av föräld

rautbildningens genomförande. Det bör enligt min mening vara en självklar 

strävan för landstingen att organisera föräldrautbildningen på det sätt 

kommitten har föreslagit. 

Meritvärdering vid anställning i statlig tjänst 

Jämställdhetskommitten har fört fram vissa förslag rörande meritvärde

ringen vid anställning i statlig tjänst. Kommitten föreslår sålunda att 

nytillträdande arbetskraft får tillgodoräkna omsorg om barn under tre år 

som merit vid anställning i statlig tjänst. Enligt kommittens mening bör 

motsvarande ske inom den kommunala och den privata sektorn. Vidare· 

har kommitten föreslagit att förälder s.om uppbär föräldrapenning i sam

band med barns födelse och/eller särskild föräldrapenning skall få tillgodo

räkna ledigheten för barnomsorg som merit vid tillsättning av statlig: 
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tjänst. Kommitten har också föreslagit att regeringen vid prövning av 
besvär vid tjänstetillsättningar beaktar jämställdheten även inom ramen 
för skicklighetsgrunden. Vid sidan av yrkesskicklighet och personlig 

prestationsförmåga bör enligt kommittens mening jämsHilldhetssyn
punkter ingå i bedömningen. 

Jag får med anledning av dessa förslag framhålla följande. Den av 
regeringen tillsatta utredningen (C 1983: 01) om meritvärdering vid statliga 
tjänstetillsättningar har i enlighet med direktiven även övervägt frågan om 
hur vård av barn skall meritvärderas. I utredningens betänkande (Os C 
1983: 16) Meritvärderingen vid statliga tjänstetillsättningar m. m. föreslås 

att den statliga anställningsförordningen ändras med innebörd att vård av 
barn får tillgodoräknas som förtjänst med högst två år. Betänkandet har 
remitterats. Jämställdhetskommittens förslag i meritvärderingsfrågor får 
bedömas i det fortsatta beredningsarbetet med anledning av meritutred
ningens betänkande. 

Jämställdhet i statsförvaltningen 

Kommitten har slutligen fört fram flera synpunkter i övrigt på jämställd
heten i statsförvaltningen och särskilt inom regeringskansliet. Förslagen, 
som till största delen inte förutsätter ändringar av givna bcm:mdiganden 
och föreskrifter, har föranlett åtgärder inom berörda myndigheter. Jag 
ansluter mig till förslaget att regeringen i direktiv till utredningar och 
arbetsgrupper m. m. bör understryka attjämställdhetsfrågorna ägnas upp
märksamhet inom ramen för uppdraget. 

Vad gäller förslaget om att statlig utredningspersonal och handläggare i 
regeringskansliet bör orienteras i jämställdhetsfrågor vill jag avslutnings
vis framhålla följande. Redan i dag vidtas en rad åtgärder inom regerings

kansliet för att personalen skall orienteras i jämställhetsfrågor. Rapporten 
Tjänstetillsättningar och jämställdhet (Arbetsgivarverket informerar 1982 
nr3l vänder sig till dem som har till uppgift att medverka till att aktiva 
jämställdhetsåtgärder vidtas vid tillsättning av tjänster främst inom stats

förvaltningen. lärarområdet och försäkringskassorna. I rapporten finns 
bl. a. ett särskilt avsnitt om handläggningen i regeringskansliet av tillsätt
ningsärenden med jämställdhetsaspekter. Utbildnings- och informations

insatser vidtas också kontinuerligt av regeringskansliets förvaltningskon
tor. Insatserna riktar sig till både handläggare inom regeringskansliet och 

utredningspersonalen inom kommitteväsendet. Samarbete sker därvid 

också med statsrådsberedningen. Regeringskansliets interdepartementala 
jämställdhetsberedning, som leds av jämställdhetsministern. har även till 
syfte att verka för kontakter och information i jämställdhetsfrågor som 
bidrar till jämställdhet inom regeringskansliet. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag har anfört om betänkandet Förvärvsarbete och 

föräldraskap. 
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A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Arbetsmarknadsdepartementet 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Personal 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 872 749 
23 126 000 
23 904 000 

Anslag 
Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

1983/84 

121 (1) 

23 126 000 
t20 837 000) 

Beräknad ändring 
1984/85 

+ 718 000 
t+ 610 000) 

il) Härutöver finns biträden anställda i, departementet, vilka tjänstgör 
i kommitteväsendet. Kostnader för denna personal redovisas under an
slaget A 2. Kommitteer m. m. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 23 904 000 kr. Anslaget har beräknats med utgångspunkt i 

huvudförslaget. För att förbättra förutsättningarna för en effektiv hand

läggning av utlänningsärenden och för en samordnad invandrarpolitik 

kommer jag efter samråd med statsrådet Gradin att inom kort dela upp den 

nuvarande arbetsenheten i departementet för utlännings-. invandrar- och 

medborgarskapsfrågor i en invandrarpolitisk enhet och en utlänningsen

het. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 23 904 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 467 777 
16 520 000 
17 323 000 

Reservation 7 204 667 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget uppgå till 17323000 kr. under nästa budgetår. Jag räknar 

med 6 539 000 kr. till forskning, utredning och utveckling vad avser arbets

marknads-. invandrar- och jämställdhetsfrågor m. m. För övrig utred

ningsverksamhet räknar jag med ett medelsbehov av 10784000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 17 323 000 kr. 
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A 3. Extra utgifter 

1982/83 
198.3/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

220 616 
295 000 
320 000 

Reservation 6 482 

För budgetåret 1984/85 förordar jag att anslaget förs upp med 3 20 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgijier för budgetåret 1984/85 anvisa ett rcscrvations
anslag av 320000 kr. 

A 4. Internationellt samarbete 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10 812 034 
19 940 000 
15 080 000 

Från anslaget skall betalas kostnaderna för Sveriges deltagande i inter
nationella arbetsorganisationens (ILO) verksamhet och för ILO- kommit
ten (SFS 1977: 987). Kostnader för annat internationellt samarbete inom 
departementets ansvarsområde betalas också från anslaget liksom kostna
der för internationella kongresser i Sverige för vilka Sverig1~ åtar sig 
värdskapet, bl. a. inom FN-arbetet och det nordiska samarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Internationellt samarbete för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 15 080 000 kr. 

A 5. Arbetsmarknadsråd 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 044 157 
4 154 000 
4 118 000 

F. n. finns fyra arbetsmarknadsråd, som är stationerade i Bonn. Brys
sel, London och Washington. Deras arbetsuppgifter anges i förordningen 
(1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd (ändrad 1977: 1103). 

För budgetåret 1984/85 förordar jag att anslaget förs upp med 4 118 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1984/85 anvisa ett för
slagsanslag av 4 118 000 kr. 
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A 6. Jämställdhetsombudsmannen m. m. 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 605 000 
1 913 000 
2 019 000 

Från anslaget betalas kostnader för jämställdhetsombudsmannen med 

kansli och jämställdhetsnämnden. 

Jämstiilldlzetsombudsmannen 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) förutser ett fortsatt ökat antal an

mälningar av diskrimineringsärenden även under nästa budgetår. Förutom 

handläggning av ärenden skall JämO även undersöka åtgärdsbehovet 

inom hela branscher. För att utföra branschundersökningar med egna 

resurser behövs personalförstärkning. Vidare anser JämO att huvudför

slaget inte bör tillämpas. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1984/85 bör medelsbehovet för JämO och jämställdhets

nämnden beräknas till 2019 000 kr. Av detta belopp utgör I 959 000 kr. 

kostnader för JämO, varav l 308 000 kr. avser löner. Genom ompriorite

ringar har JämO fått kompensation för huvudförslaget. Lönemedlen inklu

derar tidigare personalförstärkning som tas i anspråk under år 1984. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jiimställdlzetsombudsmannen m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 2019000 kr. 
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B. ARBETSMARKNAD M. M. 

Arbetsmarknadsverkets gemensamma förvaltningskostnader m. m. 

Arhetsmarknadsverkets organisation 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrå

gor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och arbets

förmedlingen. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställföre

trädare. Inom styrelsen finns tre avdelningar. nämligen avddningen för 

arbetsmarknadsservice, avdelningen för sysselsättningsplanering och av

delningen för ekonomi och administration. 

Under AMS är länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna ar

betsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i länen. 
Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förrnedlingsav

delning. en planeringsavdelning och en administrativ avdelning. Arbetet 

hos länsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör. 
Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor är arbetsförmed

lingen. 
Landet är indelat i 80 arbetsförmedlingsdistrikt. I varje distrikt finns en 

arbetsförmedling, som består av ett distriktskontor med en distriktsar

betsnämnd och ett antal lokalkontor. Förmedlingsarbetet i ett distrikt leds 

av en distriktskontorschef. Större förmedlingskonh"Jr är uppdelade i kund

mottagning samt förmedlings- och utredningssektioner. 

Programindelning 

AMS får sina anslag i programtermer. Programindelningen jämte ut

gifter och anslag för de olika programmen framgår av följande tabell. 
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Arbetsmarknadsverket, utgifter och anslag m.m. fördelade på program tkr. 

Program 1982/83 
Utgift 

1983/84 
Anvisat 

Beräknad ändring 1984/85 

AMS Föredraganden 

Arbetsmarknadsinf ormation 
Geografisk rörlighet 
Arbetsmarknadsutbildning 
Sysselsättningsskapande 

1 022 207 000 048 851 000 + 164 999 000 + 33 682 000 
146 962 000 222 231 000 + 6 880 000 + 117 000 
987 529 000 2 230 342 000 - 206 587 000 - 353 293 000 

åtgärder 4 731 239 000 5 931 615 000 -1 746 663 000 -3 278 070 000 
Särskilda åtgärder för arbets-
anpassning och sysselsättning 2 010 744 000 

040 000 
128 000 

990 211 000 + 
466 145 000 + 
162 625 000 + 

430 028 000 + 346 977 000 
Yrkesinriktad rehabilitering 458 
Åtgärder för flyktingar 220 
Kontant stöd vid arbetslös

li 909 000 + 
96 301 000 + 

het (1) 2 675 126 000 2 316 650 000 + 437 518 000 
Försvars- och beredskaps-
planer i ng 22 747 000(2) 

Förvaltning av utrustning 

Il) Beloppen innefattar även utbildningsbidrag. 

20 981 000 + 
1 000 

4 922 000 + 

(21 Här ingår förvaltningskostnader för det tidigare delprogrammet 
Vapenfria tjänstepliktiga för tiden den l juli - den 31 december 1982. 

Flertalet av programmen finansieras från anslag som behandlas i det 

följande under detta avsnitt. Programmen Särskilda åtgärder för arbetsan

passning och sysselsättning samt Yrkesinriktad rehabilitering finansieras 

från anslag som behandlas under avsnittet C. Arbetslivsfrågor. 

Programmet Åtgärder för flyktingar finansieras från ett anslag som be

handlas under avsnittet D. Invandring m. m. 

Arhetsmarknadsl'erkets förvaltningskostnader 

Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader och andra 

omkostnader för personalen vid AMS, länsarbetsnämnderna och arbets

förmedlingen samt kostnader för lokaler och automatisk databehandling 

(ADB). Förvaltningskostnaderna belastar programmen. Medel för att 

täcka dessa kostnader tas upp under samma anslag som övriga kostnader 

för resp. program. Liksom tidigare har AMS dock redovisat förvaltnings
kostnader gemensamt för alla programmen. 

13 195 000 
40 000 000 

1 139 000 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 78 

1983/84 Beräknad ändring 198·!/85 

AMS Föredraganden 

Personal 5 495111 + 500 

Utgif tsposter 
Lönekostnader 7.52 935 000 (21 + 78 341 000 + 30 732 000 
Personalutbildning 13 104 000 + 6 867 000 + 227 000 
Reseersättningar 12 374 000 + 4 524 000 + 505 000 
Expenser 42 824 000 + 13 754 000 + 858 000 
Städkostnader 35 345 000 + 4 336 000 + 852 000 
ADB-administration 388 000 + 2 357 000 + 1 054 000(3) 
Lokalkostnader 

a) AMS 23 051 000 + 2 732 000 + 420 000 
bJ Länsarbetsnämnderna 

och arbetsf örmed-
lingen 159 056 000 + 34 372 000 + 2 622 000 

Arvoden 5 419 000 + 981 000 137 000 
Sjukvårdskostnader 2 229 000 + 749 000 + 145 000 
Kapitalkostnader 2 058 000 + 442 000 58 000 

055 783 000 -r-149 455 000 + 37 220 000 

il) Avser tjänster som finansieras över de gemensamma förvaltnings
kos tnaderna. 
(21 Av beloppet avser 22 100 000 kr. engångsanvisningar. 
(31 Av beloppet avser 200 000 kr. en engångsanvisning. 

Sammanstill lning över totala antalet tjänster. tjänstgörand1~. ilrsarbetare 
och lönekostnad 83-07-01 finansierade dels över de gemensanma fönral t
ningskostnaderna dels över programanslag 

Placering Antal Antal Antal Löne-
tjänster tjänstgörande års ar- kostnad 

betare 1 000-tal 
kr. 

AMS 803 716 662 98 504 
Länsarbets-
nämnderna 874 906 717 246 160 

Arbetsförmedlingen 5 379 5 627 4 980 680 119 
AMU- oeh flykting-
förläggningar 284 285 241 33 000 

Arbetsmarknads-
institut 2 406 2 529 2 207 301 8.50 

Regionkontor 701 656 612 83 804 

SlOOIA 11 447 11 719 10 419 443 437 

Fördelning m· lönekostnader budgetilret 1.983/84 !l 000-tal kr. 1 

Gemensamma förvaltningskostnader 
Arbetsmarknadsutbildning 
Flyktingverksamhet 
Beredskapsarbeten 
Ami-organisationen 
Arbetsmarknadsinformation m.fl. 
Anställda med lönebidrag 

SU~IMA 

780 082 
95 500 
43 176 

101 500 
301 850 

8 329 
113 000 

1 443 437 
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AM S anslagsframställning 

I. Pris- och löneomräkning utgör 60, I milj. kr. 

2. H111'11dförslagct skulle innebära en minskning av medlen för gemen

samma förvaltningskostnader med 22, I milj. kr. 

3. Lönekostnader. En minskning av medlen till förvaltningskostnadcr 

med 2 % för budgetåret 1984/85 skulle enligt AM S betyda en nedräkning 

av lönemedlen med ca 15,5 milj. kr., vilket motsvarar ca 120 tjänster. 

Under de senaste tre åren har antalet kvarstående arbetssökande vid 

arbetsförmedlingen i det närmaste fördubblats. Den nuvarande personal

styrkan räcker inte till för att ge en någorlunda acceptabel service till de 

arbetssökande. Hårdare prioritering har fått göras mellan olika sökande

kategorier och besöken har glesats ut på ett sätt som väckt protester inte 

minst från de erkända arbetslöshetskassorna. Då det knappast är att 

vänta att antalet arbetssökande kommer att avta skulle en nedskärning av 

förmedlingens personalresurser få klart olyckliga konsekvenser. 
AMS föreslår för budgetåret 1984/85 500 nya tjänster varav 300 för 

utbyggnad av kontorsorganisationen och 200 som rekryteringstjänster för 

arbetsförmedlingen. Av tjänsterna bedöms 100 behöva tas i anspråk för 

inrättande av byråassistent- och assistenttjänster inom arbetsförmedling

en. Kostnaderna för de 500 tjänsterna beräknas till 61.8 milj. kr. 

AMS beräknar det sammanlagda medelsbehovet för lönekostnader till 

831,3 milj. kr. 

4. Perso11a/11tbildni11g. Under de senaste två åren har betydande om

ställningar gjorts i fråga om uppgiftsfördelning och arbetssätt inom arbets

förmedlingen. Personalutbildningen har spelat en avgörande roll för att 

genomföra denna omställning. För all säkerställa den påbörjade utveck

lingen gör AMS nu en översyn av den framtida utbildningen för persona

len inom arbetsförmedlingen. Även under budgetåret 1984/85 kommer 

fortbildningen av arbetsförmedlingens personal att prioriteras. 

Detta kan, under i övrigt oförändrade betingelser, ske utan medelstill

skott. Därvid genomförs bl. a. den första delen av en ny grundutbildning 

för handläggande personal. 

För personalutbildning budgetåret 1984/85 beräknar AMS medclsåtgång

en enligt huvudförslaget till 13,5 milj. kr. Enligt ett alternativ som tar 

hänsyn till kostnadsökningar främst på grund av begärt personaltillskott 

och en ökning av antalet utbildningsdagar vid fortbildning av platsförmed

lare och arbetsvägledare och vid utbildning av administrativ och arbetsle

dande personal beräknar AMS kostnaderna till 20 milj. kr. 

5. Erpenser och Resecrsättningar. Med hänsyn till det tillskott av per
sonal och lokaler som AMS föreslår behöver utgiftsposterna expenser och 

reseersättningar ökas med totalt 18.3 milj. kr., varav 9 milj. kr. utgör pris

och löneomräkning. 

6. ADB. AMS har sedan 1960-talet begagnat sig av ADB i olika former. 
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De nuvarande systemen är till största delen omoderna och detta gäller 

även utrustningen. Samtidigt ger ny teknik möjlighet till rationaliseringar, 

exempelvis genom utnyttjande av ordbehandlingsmaskiner och mikroda

torer. En modernisering och utbyggnad av ADB bör ske i följande tre steg. 

I. Utrustningen hos länsarbetsnämnderna för utbetalning av lönebidrag 

samt för system S och SLÖR är i så dåligt skick att den omedelbart 

måste bytas ut. 

2. Produktionen av planeringsunderlag och statistik skall utvec:klas. Da

torkraft skall ställastill både länsarbetsnämndernas och AMS förfogan

de för att tillgodose såväl regionala som centrala behov av bearbetning 

och informationslagring bl. a. för den s. k. byggplaneringen. Styrelsen 

anser att det är viktigt att verket får möjlighet att utnyttja modern 

kontorsteknik i sin administration och beräknar medel härför. 

3. Målet är att de beskrivna utrustningarna skall få en integrerad använd

ning. I ett tredje steg förutsätter AMS att man kan frångå nuvarande 

systemstruktur som bygger på dels användning av en egen dator, dels 

utnyttjande av servicebyråer. AMS strävar efter en egen sammanhål

len drift- och produktionsorganisation. 

För budgetåret 1984/85 får detta till följd en utgiftshöjning om 

2357000kr., varav för ökade utvecklingsinsatser 550000kr.. för tillkom

mande avgifter för ytterligare utrustning 960 000 kr., för engångsutgifter 

602 000 kr. och för pris- och löneomräkning 245 000 kr. 

En tillämpning av huvudförslaget på AMS ADB-verksamhet skulle in

nebära ett totalt utveck!ingsstopp. Därutöver måste begränsningar göras i 

produktionen så att vissa bearbetningar och uttag bortprioriteras. 

7. Lokaler. Under budgetåret 1984/85 planeras ett tillskott av lokalbe

ståndet med totalt llOOOkvm. till en beräknad årshyra av 10,lmilj.kr. 

inkl. värmekostnader. AMS planerar under budgetåret lokalförändringar 

på 38 orter betingade av dels kvalitativa eller kvantitativa brister, dels 

förstärkning av arbetsförmedlingens kontorsorganisation i des:; svagaste 

delar och dels begärt personaltillskott i övrigt. 

Lokalsituationen för 22 kontor kan inte lösas på annat sätt än genom att 

helt nya lokaler anskaffas. I ytterligare fyra fall kan problemen undanröjas 

genom ombyggnad, medan i fem fall behov föreligger av tillförhyrning. 

Fyra nya kontor planeras i kommuner som i dag saknar arbetsförmedling. 

Vidare planeras fyra ambulationskontor omvandlas till fasta kontor. Dess

utom planeras en förstärkning av 25 av de allra minst;,i förmcdlingskon

toren. Slutligen behöver AMS hyra 6000kvm. om framställningen om 

personalförstärkning bifalls. 

Sammanlagt beräknar AMS medelsbehovet för det totala lokalbeståndet 

för länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen till 184 milj. kr. 

8. Avskrivningar av fordrinuar. För budgetåret 1982/83 har AMS be

myndigats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbetsmarknads-
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verket uppkomna fordringar till belopp ej överstigande 50 000 kr. 

I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1982/83 beslut fat

tats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 

4906165kr. Avskrivningarna avser till största delen fordringar på perso

ner som erhållit lån till egen rörelse och flyktingar. AMS har fått motsva

rande bemyndigande för innevarande budgetår. 

9. Sammanfattning. Medelsbehovet för de gemensamma förvaltnings

kostnaderna uppgår under budgetåret 1984/85 till totalt I 205,2 milj. kr. 

( + 149,5 milj. kr.). 

AMS föreslår vidare att medel för löner för vissa tjänstemän vid AMS 

somt. o. m. budgetåret 1983/84 har anvisats under delprogrammet Metod

utveckling. forskning och utbildning inom anslaget C 6. Yrkesinriktad re

habilitering fortsättningsvis skall anvisas under de gemensamma förvalt

ningskostnaderna. 
Flera sektioner inom ST-AMS har i skrivelser till regeringen begärt 

personalförstärkningar till arbetsförmedlingen. 

Föredragandens överväganden 

Den kraftiga ökningen av arbetslösheten under de senaste åren har 

under den gångna hösten kunnat begränsas genom en massiv satsning på 

bl. a. arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även under kommande budgetår 

kommer det att behövas betydande insatser på detta område. Liksom 

hittills är en väl fungerande arbetsförmedling en förutsättning för att de 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall nå avsedd effekt. Arbetsför

medlingens insatser måste nu i högre grad inriktas mot att bl. a. bättre 

kunna möta en väntad nyrekrytering inom näringslivet. En omfördelning 

av befintliga personalresurser bör därför ske från central och regional 

administration till arbetsförmedlingen och då särskilt för att förstärka 

förmedlingens företagsinriktade insatser. 

AMS har för nästa budgetår begärt 500 nya tjänster, varav 300 för 

utbyggnad och förstärkning av arbetsförmedlingen och 200 för rekrytering 

av nya förmedlare. 

För nästa budgetår bör medlen för arbetsmarknadsverkets förvaltnings

kostnader beräknas med tillämpning av huvudförslaget. Jag är inte beredd 

att tillstyrka den personalökning som AMS har föreslagit. Emellertid bör 

även för nästa budgetår medel avsättas utöver huvudförslaget för främst 

personal inom arbetsförmedlingen. Jag förordar att lönemcdlen tillförs 

22. 7 milj. kr. för detta ändamål. Av detta belopp bör 4 milj. kr. avsättas för 

tillfälliga förstärkningar inom förmedlingen för insatser i krisdrabbade 

branscher och regioner och 18,7 milj. kr. för omfördelning i verket till i 

första hand företagsinriktade insatser. Dessa insatser har delvis finansi

erats genom omprioriteringar. AMS förslag om särskilda medel för rekry

teringstjänster kan jag ej heller tillstyrka. F. n. gäller att rekrytering till 

6 RiksdaRen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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arbetsförmedlingstjänster sker direkt till vakanta tjänster. För att möjlig
göra en större flexibilitet i personalrekryteringen bör AMS fo11sättnings

vis få rätt att inom ramen för tillgängliga lönemedel själv välja om rekryte
ring skall ske direkt till vakanta tjänster eller om särskilda rekryterings
tjäntcr skall inrättas. Jag tillstyrker AMS förslag att löner för vi;;sa tjänste
män vid AMS som nu belastar delprogrammet Metodutveckling, forsk
ning och utbildning inom anslaget C6. Yrkesinriktad rehabilitering fort

sättningsvis skall finansieras över de gemensamma förvaltningskostna
derna. Jag har tagit hänsyn till det vid min medelsberäkning. Jag vill här 
anmäla att jag senare kommer att föreslå regeringen att en tjänst som 
avdelningschef vid AMS skall dras in. Jag vill betona att jag härmed inte 

avser att någon ändring i AMS organisation skall göras. Enligt min 

mening bör ansvaret för den avdelning som berörs övertas av överdirek
tören i AMS. Jag har tagit hänsyn till detta vid min medelsberäkning. Jag 
har vidare beräknat 260000 kr. för särskilda insatser för övers)'n av AMS 
arkivvård m. m. Översynen skall göras i samråd med riksarkivet. Jag har i 
denna fråga samrått med statsrådet Göransson. 

För modernisering och utbyggnad av ADB-utrustning för sntern S och 
SLÖR m. m. beräknar jag ett medelstillskott om 1.2 milj. kr. Av detta 
belopp utgör 200 000 kr. en engångsanvisning. 

Jag har räknat upp utgiftsposterna personalutbildning, reseersättningar, 
expenser, ADB-administration och sjukvård med under budge1året inträf
fade prisstegringar. 

Städkostnaderna för AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedling
en har jag för nästa budgetår beräknat till 36,2 milj. kr. 

AMS har för nästa budgetår begärt ett kraftigt tillskott av medel för 
anskaffning och byten av lokaler. Lokaltillskottet motiveras främst av den 
begärda personalförstärkningen men också av arbetsmiljöskäl och en ut

byggnad av förmedlingens kontorsnät. Med hänvisning till min inställning 
till AMS förslag om personalförstärkning kan jag inte tillstyrka förslaget i 
fråga om lokaler. Dock bör en viss utbyggnad få ske som ett led i den 

pågående decentraliseringen och förstärkningen av arbetsförmedlingens 
kontorsnät. Jag kommer senare föreslå regeringen att lokaltillskottet får 

uppgå till högst I 000 kvm. under nästa budgetår. 

Följande tablå visar hur de gemensamma förvaltningskostnaderna för

delar sig mellan programmen. 
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Program 

Arbetsmarknadsinformation 
Geografisk rörlighet 
Arbetsmarknadsutbildning 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 
och sysselsättning 

Yrkesinriktad rehabilitering 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Försvars- och beredskapsplanering 
Förvaltning av utrustning 

1984/85 
beräknat 

936 211 000 
2 222 000 

46 999 000 
34 445 000 

27 780 000 
9 730 000 
5 556 000 

12 223 000 
15 555 000 
2 222 000 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor 
besluta om avskrivning av lånefordringar uppkomna inom arbetsmark

nadsverket. Jag förordar att AMS även för nästa budgetår får sådant 
bemyndigande beträffande låneärende i vilket antingen omständigheterna 
är sådana att gäldenären inte kan betala sin skuld och enligt AMS bedö
mande ingen eller ringa möjlighet föreligger att i framtiden ta ut betalning 

eller också åtgärder för att bevaka och driva in fordringen bedöms förena

de med arbete och kostnader i sådan utsträckning att åtgärderna inte är 

ekonomiskt lönande, allt under förutsättning att sådana åtgärder ändå inte 

anses påkallade av andra än ekonomiska skäl. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 

1984/85 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom 

arbetsmarknadsverket under de förutsättningar jag har angivit i 

det föregående. 

B 1. Arbetsmarknadsservice 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 169 169 000 
1 271 082 000 f1 I 
1 304 881 000 

(1) Varav 28 900 000 kr. enligt prop. 1982/83: 120, AU 24, rskr 305, 
2 100 000 kr. enligt prop. 1982/83: 147, AU 26, rskr 385, och 
10 000 000 kr. enligt prop. 1983/84: 26, AU 8, rskr 56. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmen Arbctsmarknadsinfor
mation och Geografisk rörlighet. 

I programmet Geografisk rörlighet ingår delprogrammen Flyttningsbi
drag och Inlösen av egnahem m. m. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 
som syftar till att underlätta för arbetssökande att finna lämpligt arbete 
och för arbetsgivare att finna personal. 

Programmet Geografisk rörlighet omfattar bidrag för att underlätta för 

arbetssökande att söka och anta arbeten utanför hemorten. 
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1982/83 1983/84 19.34/85 
Utgift Anslag Becäknad ändring 

Programmet Arbets
marknadsi nf ormat i on 

Programmet 
Geografisk rörlighet 

Flyttningsbidrag 
Inlösen a\' egna-

1 022 

146 

144 

207 000 1 048 

962 000 222 

822 000 210 

AMS 

851 000 + 164 999 000 

231 000 + 6 880 000 

126 000 6 575 000 

hem m.m. 2 000 10 001 000 1 000 

Förvaltningskostnader 2 142 000 2 104 000 + 306 000 

1 169 169 000 1 271 082 000 t 171 879 000 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunk

tion. en platsförmedlande funktion och en arbetsvägledande funktion. Till 

informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar, muntliga, skrift

liga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmedlingen lämnar. 

Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som 

lämnas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men 

också kräva stora insatser av tid och personal. Hjälpen till arbetssökande 

kan bestå i att förmedlingen lämnar individuella förslag på lediga platser, 

för sökandes räkning kontaktar arbetsgivare om lediganmäld plats eller 

anskaffar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För att underlätta 

att anställning kommer till stånd kan förmedlingen ge bidrag till flyttning 

eller olika slags arbetshjälpmedel. Arbetsgivarna kan få individuell hjälp 

genom att förmedlingen föreslår viss sökande till ledig plats. söker arbets

kraft som inte finns anmäld hos förmedlingen eller ger bidrag till utbild

ning eller till särskilda anordningar på arbetsplatsen. Ackvisition av 

platser genomförs ofta i samband med besök av förmedlare på företagen. 

Därvid diskuteras bl. a. frågor rörande arbetstidens omfattning, arbets

platsernas utformning, möjligheter till omställning för kvinnlig arbets

kraft, handikappade och äldre samt företagens personalpolitik. 

Arbetsförmedlingens arbetsvägledande funktion inriktar sig på sökande 

som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För att en 

anställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. Det kan 

gälla yrkesbyte. ändrade arbetsuppgifter, flyttning. yrkesutbildning. an

ställning i skyddat arbete eller lönebidrag. 

Arbetsförmedlingens användning av de rörlighetsfrämjande och sysscl

siittningsskapande åtgärderna liksom särskilda åtgärder för arbetsan

passning och sysselsättning utgör särskilda program. Det sistnämnda be

handlas under avsnittet C. Arbetslivsfrågor. 

Föredraganden 

+ 33 682 000 

+ 117 000 

- 000 

+ 118 000 

+ 33 799 000 
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Progr<umnet Arbetsmark11adsi11formatio11 

Särskilda skrivelser från AMS 

I skrivelse den 2 september 1983 har AMS lämnat en rapport, Förslag 

till ADB-system för platsförmedling, rapport 8, om genomförda försök 

med ADB i dess helhet, deras resultat och de slutsatser som dragits 

beträffande den framtida användningen av ADB inom arbetsförmedlingen. 

En ledamot i AMS styrelse har reserverat sig mot förslaget i viss del. Med 

hänvisning till nämnda rapport föreslår AMS att det sålunda utvecklade 

ADB-systemet införs i hela landet enligt följande: 

I. De ADB-funktioner, som under hittillsvarande försöksverksamhet 

prövats för platsförmedlingen - dvs. sökning bland lediga platser, plats

bevakning för sökandes räkning samt viss åtgärdsregistrering - bibehålls. 

ADB-stödet utökas dessutom med söknings- och registreringsmöjligheter 

i sökande- och arbetsgivarregister. Den tekniska lösningen i förslaget är 

dimensionerad för att inrymma samtliga föreslagna funktioner, även sö
kande- och arbetsgivarregister. 

Den ADB-assisterade utgivningen av tryckta platslistor (Platsjournalen) 

bibehålls, men utgivningen och distributionen begränsas. Platsinformation 

för sökande ges dessutom genom platskort på arbetsförmedlingen och 

genom systemets bevakningsfunktion. 

Behovet av förbättrade möjligheter för de arbetssökande att direkt ta del 

av den databaserade platsinformationen kommer att prövas i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. 

2. Varje platsförmedlarc tilldelas en egen terminal. medan arbetsvägle

dare och arbetsledare bereds tillgång till terminal. Sammanlagt föreslås 

systemet, utbyggt till samtliga arbetsförmedlingar i landet, omfatta ca 

2230 terminaler. Beräkningarna av terminalbehovet baseras på nuvarande 

personalplan. 
3. Utbyggnaden av systemet för platsförmedlingen sker till en början på 

den servicebyrå som nu anlitas. AMS ges medel för att anskaffa datorut

rustning för arbetsförmedlingen och då den har anskaffats överförs termi

nalerna till den egna datorutrustningen. Systemet byggs ut med 400 termi

naler budgetåret 1984/85 och därefter med 400 terminaler per halvår fram 

till slutet av år 1986. Under våren 1987 installeras de 300 återstående 

terminalerna. Systemet är då enligt förslaget utbyggt över hela landet. 

Under budgetåret 1984/85 byts nuvarande inkodningsterminaler ut och 

ansluts till systemet. Även nuvarande sökterminaler ansluts till det före

slagna systemet. 
4. Upphandling av ny terminalutrustning av den typ som krävs enligt 

förslaget bör få inledas omedelbart. så att ett förslag till val av lämplig 

utrustning kan överlämnas till regeringen våren 1984. Detta arbete genom

förs med förbehåll för statsmakternas ställningstagande till styrelsens 

förslag. 
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5. Principstrukturen för datorutrustning utformas så att fem regionala 

datorsystem utnyttjas. De regionala systemen kommunicerar med ett cen

tralsystem som utöver handhavande av vissa funktioner utgör reserv för 

de regionala systemen vid ev. driftavbrott. Lokaliseringsort1~r för de 

regionala datorsystemen fastställs efter det att en lokalinventering gjorts. 

6. Kravspecifikation för upphandling av datorutrustning bör få påbörjas 

redan hösten 1983, med sikte på att offerterbjudan skall kunna :;ändas ut 

till datortillverkarna när statsmakternas ställningstagande föreligger. 

7. De egentliga försöken med utbyggt söksystem och modellkontor 

betraktas i och med avlämnandet av denna rapport som avslutade. 
8. Den projektgrupp inom AMS, som hittills bedrivit projektarbetet, 

bibehålls. Det fortsatta utvecklingsarbetet liksom genomförandet förut

sätts ske i samverkan med statskontoret. Det förutsätts vidare att avtal för 

fackligt medbestämmande enligt MBA-S även skall gälla under genomfö

randet. I samband med detta arbete bör klargöras hur ett effektivt ADB

system kan utformas för förmedlingens arbetsvägledningsuppgifter och 

Ami samt vilka andra angelägna rationaliseringsinsatser inom arbetsför

medlingen som kan göras med ADB-stöd. 

Enligt rapporten är vidare effekten av det föreslagna ADB-sy:;temet en 
snabbare tillsättning av de lcdiganmälda platserna och därmed en förkort

ning av arbetssökandetiderna. Detta innebär enligt rapporten dels en 

samhällsekonomisk betydelsefull produktionsökning, dels statsfinansiella 

vinster bl. a. genom en minskning av utbetalningen av arbetslöshetser

sättning. Vidare innebär ett införande av ADB enligt förslaget att manu

ella rutiner inom arbetsförmedlingen bortfaller eller förenklas. Allt detta 

innebär kostnadsbesparingar. 

AMS vill framhålla att den föreslagna tekniska moderniseringen är av 

avgörande betydelse för arbetsförmedlingens möjligheter att klara de an

språk som kommer att ställas på platsförmedlingsverksamheten under 

kommande år. AMS vill betona de betydande samhällsekonomiska vinster 

och de påvisade rationaliseringseffekter inom arbetsförmedlinger: som en

ligt rapporten kan erhållas genom förslaget. Slutligen vill AMS fästa upp

märksamheten på de avsevärda konkreta förbättringar i arbetsförmedling

ens möjligheter att ge service till sökande och arbetsgivare som kan 

uppnås genom förslaget. 

I ett samrådsyttrande den 27 oktober 1983 över AMS förslag bar stats

kontoret redovisat sina överväganden. Statskontoret uttrycker stor tvek

samhet rörande det direkta sambandet mellan ADB-stöd för platsförmed

ling enligt modellkontor och produktionsökning i näringsliv och förvalt

ning som enligt rapporten utgör den intäkt som motiverar införandet av 

det föreslagna systemet. Statskontoret ifrågasätter vidare rapportens val 

av systemstruktur och genomförandeplan. 

Statskontoret har emellertid redan på ett tidigt stadium i utvec:klingsar

betet ställt sig positivt till tanken att utnyttja ADB-teknik i arbetsförmed-
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lingen. Verket gör den bedömningen att ett system .av den art AMS 
föreslår kan ge ytterligare rationaliseringseffekter utöver dem som AMS 
redovisar i rapporten, särskilt om man i anslutning till genomförandet ser 
över förutsättningarna för tekniskt stöd till andra delar av verksamheten. 

Statskontoret anser därför att ett ADB-stöd av den art som AMS före
slår bör införas men att införandet inte kan forceras på det sätt som AMS 
föreslår i rapporten. Statskontoret vill i stället förorda ett genomförande 

enligt en alternativ handlingslinje. I korthet innebär denna att genomfö
randet sker i två steg med en beslutspunkt däremellan. I det första steget 

införs ADB-stödet i ett nytt län som föreslås vara Stockholms län. För 
detta ändamål anskaffas särskild datorutrustning som drivs av arbets
marknadsverket. Upphandlingen av programvara, datorer och terminaler 
sker med utgångspunkt i att en i huvudsak länsregional systemstruktur 
väljs. Förberedelsearbete i form av utarbetande av kravspecifikationer för 
upphandlingen inleds omgående. Detta arbete bedrivs parallellt med prin
ciputformningen av det system som skall komma att utnyttjas. Härvid bör 
lönsamhetsbedömningar göras av alternativa sätt att införa datorstödet i 
frågor om bl. a. val av regioner, terminaltäthet etc. 

Införandet av ADB-stöd i första steget bör utvärderas så snart erfaren
het vunnits av systemets effekter. Utfallet av denna utvärdering bör styra 
den fortsatta utbyggnaden. De erfarenheter som vinns skall på så sätt styra 

utformningen och införandet i följande steg. En rapport lämnas till rege
ringen där slutsatser av verksamheten och förslag till förbättring redovi
sas. Statskontoret vill här understryka att verkets förslag till handlings

linje inte innebär förslag till ytterligare försöks verksamhet utan syftar till 
att som ett led i genomförandet ge ett bättre beslutsunderlag. 

Som en följd av den tveksamhet som statskontoret har framfört till 
genomförandeplanen i rapporten anser verket att någon fortsatt utbygg

nad av terminaler mot servicebyrå inte bör komma till stånd. Detta 
hindrar inte att en översyn av nuvarande bestånd - ca 200 stycken - av 
terminaler för registrering av bl. a. lediga platser kan behöva ske. 

Verksamheten vid servicebyrån bör därför tills vidare bedrivas i den 

omfattning som den har idag. Detta innebär bl. a. att ADB-stödet i Söder

manlands län bör få bedrivas som hittills. Statskontoret anser också att 
det är rimligt att Nyköpingsdistriktet ges möjlighet att arbeta på samma 
sätt som övriga distrikt inom länet genom en omdisponering av tillgängliga 

terminaler. 

Statskontoret är berett att medverka i det fortsatta genomförandearbe
tet. Till yttrandet har lämnats skiljaktig mening. 

I skrivelse den 4 oktober 1983 har AMS presenterat två utvärderingar 
av lagen om allmän platsanmälan. En av dessa undersökningar är en 
dagspressundersökning och den andra undersökningen är utförd i Kri

stianstads län och utgår från sökande som avaktualiserats från arbetsför
medlingen, om de har fått arbete och om detta arbete var anmält till 
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förmedlingen. Av dagspressundersökningen framgår att 81 % av de i dags

pressen utannonserade lediga platserna har anmälts till förmedlingen, 

vilket innebär en förbättring jämfört med tidigare undersökninf;ar. 

AMS anslagsframställning 

Under budgetåret 1982/83 har fem nya kontor inrättats, samOiga lokal

kontor. Vid utgången av budgetåret bestod arbetförmedlingens yttre kon

torsorganisation av 282 kontor, varav 80 distriktskontor och 202 lokalkon

tor. Dessutom sker regelbunden ambulatorisk arbetsförmedling till om

kring 105 platser som saknar förmedlingskontor. 

Arbetet med att effektivisera platsförmedlingen fortsätter. Arbetsför

medlingens resurser behöver dessutom byggas ut. AMS bedömer det som 

nödvändigt att verket tillförs 300 nya tjänster jämte medel till personalut

bildning samt för anskaffning och utrustning av lokaler. Av dessa 300 

tjänster avser 100 en utbyggnad av kontorsnätets svagaste delar. Det 

gäller kommuner utan arbetsförmedlingskontor eller med en alltför liten 

arbetsförmedlingsservice. 100 tjänster avser förstärkning med h<cndläggare 
som skall svara för planering och individuell hjälp i samband med en hög 

volym arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Resterande I 00 tjänster avser 

biträdespersonal som bl. a. skall avlasta platsförmedlare och arbetsvägle

dare rntinuppgifter. 

Utöver dessa tjänster föreslås att verket tillförs 200 rekryteringstjänster 

(arvodes- eller extratjänster) för nyanställda i grundutbildning. Syftet är 

att de nyanställda efter grundutbildning skall inplaceras på vakanta tjäns

ter. 'Härigenom förkortas vakanstiderna i förhållande till nuvarande antag

ningssystem. samtidigt som tjänsterna bemannas med utbildad i;ersonal. 

AMS har i och med den terminalanskaffning som genomförs budgetåret 

1983/84 koncentrerat terminalerna på sådant sätt att varje kontcr och vid 

sektionsindClaöe kontor varje sektion fått minst en terminal. Denna för

stärkning med terminaler för sökning/bevakning har inletts i de nordligaste 

länen och har inneburit att utgivningen av Platsjournalen har kunnat 

minskas utan.att man behövt ge avkall på verkets policy att varj1! platsför

medlingskontor varje dag skall ha tillgång till ett aktuellt platsm:i.terial. 

AMS föreslår att en större utbyggnad med terminaler inleds budgetåret 

1984/85 och att ytterligare 400 terminaler anskaffas under det budgetåret. 

Dessa skall användas för att dels ersätta den utrustning på förmedlingen 

som utnyttjas för .dataregistrering av uppgifter om lediga platser m. m., 

dels i något eller några län öka terminaltätheten så mycket att varje 

platsförmedlare har tillgång till en egen terminal. I det senare fallet kom

mer det nu prövade .modellkontorssystemet att utnyttjas kompletterat 

med vissa funktioner. t. ex. sökanderegister, som prövas vid arbetsför

medlingen i 'Flen. Kostnaden för föreslagen utbyggnad och utveckling i 

samband härmed beräknas till 127 ,9 milj. kr, varav 3,9 milj. kr. för anskaff

ning av terminaler. 
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Medel för personal, lokaler och personalutbildning beräknas under av

snittet Arbetsmarknadsverkets gemensamma förvaltningskostnader. 

Erfarenheterna från det s. k. Kista-projektet visar att en utökad tolkser

vice i hög grad gör förmedlingsarbetet effektivare och förkortar söktiderna 

för invandrare. Styrelsen föreslår därför alt ytterligare medel ställs till 

förfogande för tolkresurser. Utgiftsposten för tolkservice bör därför höjas 

med 10,8 milj. kr. till 14,4 milj. kr. 

Omorganisationen av arbetsförmedlingen enligt PLOG innebär att fler· 

grupper av förmedlingens sökande får arbetsvägledningsservice. Det finns 

därför. inte minst mot bakgrund av de ökade kraven på resultat av vägled

ningsverksamheten, ett stort behov av fortsatt utveckling av effektiva och 

ändamålsenliga metoder för arbetsvägledning inom arbetsförmedlingen. 

För projektarbete för vidare utveckling av vägledningsmetoder samt ut

veckling av program för kollektiv information och vägledningsgrupper på 

arbetsförmedlingen behövs I milj. kr. under budgetåret 1984/85. 

Den nya överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad syf
tar till en utökad service till arbetskraft som önskar arbete i annat nor

diskt land. Även servicen till arbetsgivare som önskar rekrytera i de 

nordiska länderna bör göras effektivare. För att skapa bättre förutsätt

ningar för ett internordiskt förmedlingssamarbete begär AMS medel för 

utbytestjänstgöring, deltagande i seminarier m. m., i andra nordiska 

länder. Härutöver innebär åtaganden gentemot Jugoslavien behov av vissa 

studieresor och deltagande i konferenser. Totalkostnaden för utbytes

tjänstgöring m. m. beräknas till 500 000 kr. 

Vid oförändrat anslag för ADB-baserad praktikplatsackvisition för bud

getåret 1984/85 räknar styrelsen med att genom den upphandling som är på 

gång för köp av ADB-tjänster kunna genomföra en viss utbyggnad till 

ytterligare län utöver nuvarande tio. En förutsättning är att den nuvarande 

omfattningen på PRAO inte utökas från sex till tio veckor samt att gymna

sieskolan bibehåller den omfattning på praktiken som finns i den nuvaran

de organisationen. 

Terminalutbyggnaden för sökning/bevakning kommer sannolikt att med

ge nedskärningar i utgivningen av de regionala platslistorna. 

Kostnaden för informationsmaterial beräknas öka från 8 milj. kr. till 

9milj. kr. till följd av utvidgad produktion av videoprogram. 

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna behöver fortlöpande anpassas 

till arbetsmarknadens behov. Bl. a. har riksrevisionsverket i olika rappor

ter betonat vikten av att styrelsen utvecklar sin uppföljning och utvärde

ring av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. F. n. pågår inom styrelsen 

ett arbete för att utveckla ett system för resultatanalys av arbetsmark

nadspolitiska insatser. Arbetet beräknas vara klart under hösten 1984. För 

att kunna utveckla metoder för och genomföra uppföljningar och utvärde

ringar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna inom ramen för ett resul

tatanalyssystem behöver styrelsen I milj. kr. 
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De totala utgifterna för programmet Arbetsmarknadsinformation beräk

nas för budgetåret 1984/85 till I 213.8milj. kr. varav 1042,5milj. kr. avser 

förvaltningskostnader. 

Ändamål 

Extern information 
Platslistor, (ej ADB-baserade) 
AF/ADB-platslistor/utveckling 
Praktikplatsackvisition 
Planeringsinformation 
sta.tistik 

Reseräkningar för inställelse 
till arbetsförmedlingen 

Läkarundersökningar 
Tryckning av blanketter m.m. 
AMS tryckeri 
Tjänstebilar 
Tolkservicc 
Utbytestjänstgöring 
Resultatanalys 
Kollektiv information 

Förvaltningskostnader 

Programmet Geografisk rörlighet 

AMS 

1983/84 
AMS budgetering 

8 000 000 
2 300 000 

114 094 000 
2 600 000 

3 300 000 

400 000 
800 000 

3 520 000 
1 500 000 
1 400 000 
3 500 000 

141 414 000 

907 437 000 

048 851 000 

1984 I 85 
AMS beräkning 

8 995 000 
2 605 000 

127 925 000 
2 835 000 

3 600 000 

445 000 
905 000 

3 990 000 
1 620 000 
1 515 000 

14 385 000 
500 000 

l 000 000 
1 000 000 

171 320 000 

1 042 530 000 

1 213 850 000 

Flyttningsbidrag. AMS bedömer att omfattningen på flyttningsbidrag 

kommer att vara lika stor under budgetåret 1984/85 som under budgetåret 

1983/84. Medelsbehovet för flyttnings bidrag beräknas till 216, 7 milj. kr. 

Inlösen av egnahem m. m. AMS bedömer att antalet inlösta fastigheter 

under budgetåret 1984/85 kommer att bli lika stort som under budgetåret 

1983/84. Medelsbehovet för inlösen av egnahem m. m. berilknas till 

10 milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Medelsbehovet under programmet Arbetsmarknadsinformation avser 

huvudsakligen programmets andel av de för programmet gemensamma 

förvaltningskostnaderna. Dessa består till övervägande del av löner och 

andra kostnader för arbetsförmedlingen. Jag har i det tidigare behandlat 

dessa kostnader. För nästa budgetår bör övriga utgifter under programmet 

beräknas med tillämpning av huvudförslaget. 

ADB inom arbetsförmedlingen 

1 anledning av prop. 1978179: 131 om ADB i arbetsförmedlingen m. m. 
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tog riksdagen (AU 34, rskr304) ställning för att användningen av ADB

teknik i platsförmedlingen på sikt var en förutsättning för att arbetsför

medlingen skulle kunna erbjuda både de arbetssökande och arbetsgivarna 

den service de har rätt att fordra. Vidare lades fast riktlinjerna för fortsatta 

försök med ADB i förmedlingsarbetet där en ny platsförmedlingsmetodik 

skulle prövas för att ta till vara alla de fördelar som kan komma ut av 

ADB-teknik. Försöken skulle bedrivas vid s. k. modellkontor i Söder

manlands län och varje platsförmedlare skulle tilldelas en terminal. Dessa 

försök har redovisats i årliga rapporter till regeringen och i utvärderingsar

betet har företrädare för statskontoret fortlöpande deltagit. AMS har 
under hela försöksperioden köpt datorresurser från en servicebyrå. 

AMS har med skrivelse den 2 september 1983 redovisat de genomförda 
försöken med ADB i dess helhet, deras resultat och de slutsatser som 
dragits beträffande den framtida användningen av ADB inom arbetsför

medlingen. Materialet har tagits in i en rapport kallad Arbetsförmedling 
med ADB-resurser, rapport 8. I och med detta har AMS slutfört statsmak
ternas uppdrag att utreda och genom praktiska försök pröva ett avancerat 

ADB-system för arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion. I rappor

ten föreslår AMS att terminalsystemet byggs ut med 400 terminaler under 

nästa budgetår och därefter med 400 terminaler i halvåret till systemet 
våren 1987 är färdigutbyggt med sammanlagt ca 2 200 terminaler. Utbygg

naden föreslås ske mot nuvarande servicebyrå för att AMS därefter under 

år 1987 skall övergå till att använda egen datorutrustning. Förslaget inne

bär också att varje platsförmedlare på sikt bör tilldelas en terminal medan 

arbetsvägledare och arbetsledare bereds tillgång till terminal. AMS före

slår vidare att de 400 terminalerna för nästa budgetår fördelas så att 200 

används för utbyte av nuvarande inkodningsterminaler och resterande 200 

för utbyggnad i hela Södermanlands län och Stockholms län. Vidare har i 

rapporten genomförts en omfattande utvärdering, där terminalsystemets 

konsekvenser i vid mening för arbetssökande, arbetsgivare och personal 

har undersökts och bedömts. Effekten av det föreslagna ADB-systemet 

ger enligt utvärderingen snabbare tillsättning av lediga platser och därmed 

en förkortning av arbetssökandetiderna. Detta innebär enligt rapporten 

dels samhällsekonomiskt betydelsefull produktionsökning, dels statsfi

nansiella vinster genom bl. a. minskade utbetalningar av arbetslöshetser

sättning. 
I ett samrådsyttrande den 27 oktober 1983 ställer sig statskontoret posi

tivt till att utnyttja ADB-teknik i platsförmedlingen men anser att införan

det inte får forceras på sätt som AMS har föreslagit. Statskontoret anser 

att införandet bör ske i två steg med beslutspunkt däremellan. Statskon
toret anser vidare att någon ytterligare utbyggnad mot servicebyrån inte 

bör äga rum. Första steget i statskontorets förslag innebär att ADB-stödet 

införs i Stockholms län från januari 1987. För detta ändamål anskaffas 

särskild datorutrustning som drivs av AMS. Upphandling av programvara. 
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dator och terminaler sker med utgångspunkt i att en i huvudsak länsre

gional systemstruktur väljs. Införandet av ADB-stöd i första steget utvär

deras så snart erfarenhet vunnits av systemets effekter. Utvärderingen, 

som bl. a. bör avse en prövning av alternativa lösningar med lägre termi

naltäthet. bör styra den fortsatta utbyggnaden. Målsättningen Gnligt stats

kontorets förslag är att genomförandet i hela landet skall ske under år 

1988. 

AMS har nu fullföljt statsmakternas uppdrag att ta fram underlag för 

utformning och omfattning av ett permanent terminalsystem. Rapporten 

visar inte bara att det föreslagna terminalsystemet är ett viktigt hjälpmedel 

för platsförmedlarna utan att det också bör kunna ge samhällsekonomiska 

vinster genom förkortade vakans- och arbetslöshetstider. För egen del 

anser jag därför att försöksverksamheten med ADB i platsförmedlingen i 

och med föreliggande rapport får anses avslutad och jag ställer mig i 

princip bakom tanken att det föreslagna terminalsystemet bör införas i 

hela landet inom en i huvudsak länsregional systemstruktur. Upphandling

en bör i huvudsak ske enligt statskontorets genomförandeplan men en viss 

fortsatt utbyggnad av terminaler bör ske i avvaktan på att det slutliga 

systemet kan tas i bruk. Jag ser införandet av ett rikstäckande terminalsy

stem som en betydelsefull del när det gäller att höja servicenivån inom 

platsförmedlingen gentemot både de arbetssökande och arbetsgivarna. Det 

är vidare av grundläggande betydelse för arbetsförmedlingen att kunna ge 

de arbetssökande och arbetsgivarna en så god information som möjligt om 

förhållandena på arbetsmarknaden i hela landet. 

AMS har i rapporten beräknat kostnaderna för ett färdigutbyggt system 

budgetåret 1989/90 inkl. ADB-platslistan till 102milj. kr. per år i dagens 

prisläge. Detta skall jämföras med kostnaderna under innevarande budget

år som uppgår till 114 milj. kr. Skillnaden ligger främst i att utgivningen av 

ADB-platslistorna kan begränsas genom en utbyggnad av ADB-systemet. 

Jag anser mot bakgrund härav att kostnaderna för ADB- systemet (utveck

ling-, drift- och kapitalkostnader) i sin helhet i princip skall finansieras 

genom omprioritering inom programmet Arbetsmarknadsinformation. In

förandet av terminaler som ersättning för platslistor beräknas också på 

sikt ge betydande statsfinansiella vinster. 

AMS har nu prövat olika ADB-funktioner inom platsförmedlingen som 

sökning av lediga platser, platsbevakning för en arbetssökandes räkning, 

viss åtgärdsregistrering samt sökande- och arbetsgivarregister. AMS bör 

nu gå vidare och ta fram en samlad ADB- strategi. Jag avser därför senare 

föreslå regeringen att AMS tillsammans med statskontoret får i uppdrag 

att utarbeta en samlad ADB- plan för hela verket och presentera den i 

samband med anslagsframställningen för budgetåret 1986/87. 

När det sedan gäller arbetet med genomförandet av terminalsystemet 

har AMS och statskontoret skilda meningar. AMS föreslår - i avvaktan 

på att egen datorutrustning hinner anskaffas för verksamheten -- en inter-
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imslösning med en fortsatt utbyggnad av terminaler inom ramen för nuva

rande servicebyråverksamhet. Utbyggnaden avses ske under åren 1984-

1987. När sedan systemet är fullt utbyggt på service byrådatorerna skall 

den delen läggas över på egen datorutrustning. Statskontoret däremot vill 

inte bygga vidare mot servicebyrå utan först låta AMS erhålla egen da

torkraft innan någon ytterligare utbyggnad får äga rum. Därefter menar 

statskontoret att under ett år merparten av terminalerna bör fördelas. Som 

jag tidigare har nämnt anser jag att statskontorets förslag till genomföran

de i huvudsak bör följas, dock bör en mindre ytterligare utbyggnad mot 

servicebyrå äga rum i avvaktan på att AMS kan erhålla egen dator. Ut

byggnaden bör emellertid inte ske så att det totala antalet terminaler i 

systemet överstiger det terminalantal som ryms inom nu gällande avtal 

med servicebyrån, totalt I 000 terminaler. Motivet för en interimistisk 

utbyggnad är bl. a. att AMS skall kunna fortsätta att introducera den nya 

tekniken och utbilda personalen. 

Statskontorets genomförandeplan innebär att kravspecifikationer för 
upphandling med programvaror, datorer och terminaler kan vara klara till 

sommaren 1984 om förberedelsearbetet påbörjas vid årsskiftet I 983i84. 

Utvärdering, avtalsförhandlingar och beslut på myndighetsnivå äger rum 

fram till hösten 1985 varefter vidare beslut i ärendet blir föremål för 

regeringens prövning. Under hösten 1985 inleds den detaljerade system

och programutformningen med leverantörernas färdiga standardprogram

varor och system- och programutvecklingshjälpmedel. U ndcr år 1986 

sker program-, system- och produktionstester med sikte på produktions

start i januari 1987. 

Under den interimistiska utbyggnaden bör i princip inte någon vidareut

veckling av nya funktioner eller andra utbyggnader som kan skapa ökade 

bindningar mot nuvarande servicebyrå äga rum, dock bör sådana verk

samheter som i stort ligger inom ramen för normalt underhåll få utföras. 

AMS bör också under ifrågavarande period tills egen datorutrustning har 

anskaffats inom projektet för ADB i platsförmedlingen inom verket avsät

ta resurser så att det slutliga systemet skall kunna genomföras så smidigt 

som möjligt. Vidare bör AMS, mot bakgrund av de erfarenheter som kan 

dras av den ytterligare utbyggnad av systemet som jag nu har förordat. i 

samband med anslagsframställningen för budgetåret 1986/87 ytterligare 

belysa terminaltätheten och förhållandet mellan antalet bildsbrmar och 

skrivare. För nästa budgetår anser jag att AMS bör tilldelas ytterligare 

högst 400 terminaler av nuvarande typ och att dessa används för dels 

utbyggnad i Södermanlands län och Stockholms län enligt principen för 

s. k. modellkontor, vilket innebär ca 300 terminaler. dels utbyggnad av de 

förmedlingskontor i landet i övrigt som i dag saknar terminal, vilket 

innebär ca 40 terminaler. De terminaler som därefter återstår av de 400, 

bör användas för utbyte av vissa inkodningsterminaler. Jag har i dessa 

frågor samrått med civilministern. Med en koncentration av terminaler till 
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ett visst område på sätt som nu har gjorts vid s. k. modellkontor i Söder

manlands län och som jag har föreslagit för återstående delar av Söderman

lands län och Stockholms län kan också betydande besparingar i den 

ADB- framställda platslistan göras: Jag avser senare föreslå n:geringen att 

AMS får i uppdrag att i nästa års anslagsframställning redovisa hur sådana 

besparingar kan göras så att nu föreslagen utbyggnad och en eventuell 

fortsatt utbyggnad av terminalsystemet kan finansieras genom en motsva

rande besparing på kostnaderna för ADB-platslistan. Vidare avser jag att 

inom kort initiera en utvärdering av effekterna av datoriseringen av plats

förmedlingsarbetet. 

Jag vill vidare anmäla att AMS under innevarande budgetår beräknar att 

kunna installera en terminal i Helsingfors. Finland. Kostnaden för hyra 

kommer därvid att tas ut av de finska myndigheterna. Det innebär att de 

lediga platser som finns i Sverige kan tas fram direkt via terminal i 

Finland. Jag ser detta som en viktig del i det nordiska samarbetet och ett 

led i de diskussioner om hur ADB-användningen i de olika nordiska 

länderna skall kunna samordnas. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört beräknar jag kostnaden för ADB

platslistan och en fortsatt utbyggnad av terminalsystemet till 

122,5 milj. kr .. varav 3,9milj. kr. beräknas för det nu föreslagna tillskottet 

av 400 terminaler. Jag har därvid räknat med att föreslagna terminaler i 

huvudsak kommer att kunna tas i drift våren 1985. 

Övriga frågor 

AMS har föreslagit en kraftig höjning av utgiftsposten för tolkservice 

vid arbetsförmedlingen. Jag kan inte tillstyrka detta förslag. Jag vill här 

anmäla att i det förslag till ändrade former för mottagning av flyktingar 

som statsrådet Gradinplanerar att förelägga regeringen våren 1984 frågan 

om tolkresurserna vid arbetsförmedlingen kan komma att ak~ualiseras. 

AMS har vidare begärt särskilda medel för viss utbytestjän:>tgöring och 

för utveckling av vägledningsmetoder och program för kollektiv informa

tion och vägledningsgrupper på arbetsförmedlingen. AMS vill också ha 

medel för att utveckla metoder för och genomföra uppföljningar och utvär

deringar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag är inte beredd att 

föreslå att särskilda medel avsätts för dessa ändamål. I den mån de bedöms 

nödvändiga får de finansieras genom omprioriteringar inom ramen för 

programkostnaderna och genom ett intensivare utnyttjand1: av Ami: s 
erfarenheter i arbetsförmedlingen. 

I övrigt har jag räknat upp posterna under programmet med under 

budgetåret inträffade prisstegringar och med avdrag med 2 % för huvud
förslaget. 

FlyttninRshidraR och inlösen av eR1whem m. m. 

Jag räknar med en oförändrad omfattning på tlyttningsbidragen och 

verksamheten med inlösen av egnahem. Jag vill erinra om att särskilda 
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förmånligare villkor gäller fr. o. m. innevarande budgetår i fråga om dessa 

verksamheter för dem i Kiruna och Gällivare kommuner som drabbats av 

övertalighetsproblematiken inom LKAB i Malmfälten. Medelsbehovet för 

flyttningsbidrag beräknar jag till 210.1 milj. kr. och för inlösen av egnahem 

m. m. till JO milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. godkänna de riktlinjer som jag har förordat i fråga om utbyggna

den av ADB inom arbetsförmedlingen. 

2. till Arbetsmarknadsservice för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av I 304 881 000 kr. 

8 2. Arbetsmarknadsutbildning 

1982/83 Utfall 1 987 529 000 Reservation 184 546 000 
1983/84 Anslag 2 230 342 000(11 
1984/85 Förslag 1 877 049 000 

(lJ varav 199 000 000 kr. enligt prop. 1983/84: 26, AU 8. rskr 56. 

Utgifterna för programmet Arbetsmarknadsutbildning bestrids dels av 

medel som anvisas under detta anslag, dels med arbetsgivaravgifter. 

Utgifter för kurskostnader, företagsutbildning m. m. bestrids från före

varande anslag. Utbildningsbidragen till elever finansieras dels genom 

arbetsgivaravgifter, dels över anslaget B 3. Bidrag till arbetslöshetser

sättning och utbildningsbidrag. 

Arbetsmarknads
utbildning 

Förvaltningskostn. 

Swnma 

1982/83 
Utgift 

1983/84 
Anslag 

1984/85 
Beräknad ändring 

AMS + SÖ 

1 940 397 000 2 184 050 000 - 209 710 000 
47 132 000 46 292 000 + 3 123 000 

1 987 529 000 2 230 342 000 - 206 587 000 

Programmet Arbetsmarknadsutbildning omfattar dels sådan utbildning 

som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl enligt arbetsmarknadskun

görelsen (1966: 368, omtryckt 1983: 569), dels sådan utbildning som anord

nas i företag. kommuner och landsting enligt förordningen ( 1981: 541. 

ändrad senast 1983: 572) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag, 

m.m. 
Ansvarsfördelningen mellan AMS och SÖ regleras i arbetsmarknads-

Föredraganden 

- 354 000 000 
+ 707 000 

- 353 293 000 
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kungörelsen. AMS gör de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av 

utbildningsbehovet och fastställer inriktningen. omfattningen och lokali

seringen av kursverksamheten. Det är vidare arbetsmarknadsmyndighe

terna som i det enskilda fallet beslutar om arbetsmarknadsutbildning. SÖ 

svarar för det pedagogiska innehållet och har det administrativa, tekniska 

och ekonomiska ansvaret. 

Den direkta utbildningsadministrationen ombesörjs lokalt av AMU- cen

ter, som leds av kursföreståndare. Utbildning anordnas även vid filialer 

under AMU-center. F. n. finns 52 AMU-center och ett sextiotal fasta eller 

tillfälliga filialer. Som SÖ: s regionala organ för kursverksamheten finns 

inom varje län en kursstyrelse. 

Sedan budgetåret 1981/82 tillämpas ett nytt budgetsystem för den av SÖ 

anordnade arbetsmarknadsutbildningen. Budgetsystemet bygger på en 

uppdelning av AMU-kurser i en ftrligcn återkommande del och ·~n del som 

varierar i storlek och inriktning från år till år. Den mer planeringsbara 

delen definieras som basbehov av utbildning. Den andra delen benämns· 

komplementbehov. AMS anger u1bildningsbehovet i bas- och komple

mentbehov. SÖ beräknar på motsvarande sätt bas- resp. komplementre

surser för utbildningen. 

AMS 

De totala utgifterna för arbetsmarknadsutbildningen budgetåret 1982/83 

har uppgått till 3 810 milj. kr., varav I 823 milj. kr. utgör utgifter för utbild

ningsbidrag. 

Situationen på arbetsmarknaden under budgetåret 1984/85 antas komma 

att präglas av fortsatta stora förändringar i näringslivet. Arbetsmarknads

utbildningen spelar en väsentlig roll för att underlätta den yrkesmässiga 

rörligheten. Mot bakgrund härav beräknas arbetsmarknadsutbildningen 

behöva omfatta ca 120000 deltagare, varav 80000 i särskilt anordnade 

AMS/SÖ-kurser. 

En förskjutning från grundläggande utbildning till påbyggilladskurser 

kommer att genomföras inom AMS/SÖ-kurserna. AMS räknar med att 

behovet av bristyrkesutbildning kommer att vara oförändrat stort inte 

minst för att de s. k. flaskhalsproblemen skall undvikas i arberslivet. För 

att öka utrymmet för nyrekrytering behöver kortare bristyrkesutbildning

ar kunna erbjudas för mer kvalificerade arbetsuppgifter inom industrin. 

Utbildningsbehovet för AMS/SÖ-kurser bedöms var 80000 deltagare. 

vilket motsvarar 1360000 utbildningsveckor vid en genomsnittlig kurstid 

av 17 veckor. För att kunna tillgodose detta utbildningsbehov behöver SÖ 

ställa drygt 34 000 utbildningsplatser eller I 632 000 kapacitet~;vcckor till 

förfogande. AMS har då räknat med en genomsnittlig beläggning på drygt 

80 % under hela budgetåret inkl. sommarperioden och jul/nyår. An slags

behovet vid denna volym har av SÖ beräknats till I 590 milj. kr. 
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AMS får under budgetåret 1983/84 bedriva bristyrkesutbildning för 

15 000 personer inom ramen för det totala antalet deltagare i AMS/SÖ

kurser. AMS bedömer att behovet kommer att vara minst lika stort under 

budgetåret 1984/85. 

Antalet deltagare i kurser inom det reguljära utbildningsväsendet beräk

nas öka med 2 000 till 20 000 deltagare under budgetåret 1984/85. Ökningen 

beror huvudsakligen på målsättningen att i något större utsträckning ut

nyttja kapaciteten inom yrkesinriktade kurser i komvux och gymnasiesk~

lan, vilket är väsentligt billigare än att starta nya AMS/SÖ-kurser. 

Behovet av övriga kurser, huvudsakligen svenska för invandrare vid 

studieförbunden, beräknas vid oförändrat huvudmannaskap ligga på sam

ma nivå som budgetåret 1983/84, dvs. 2000 deltagare. 

För budgetåret 1984/85 bedömer AMS behovet av arbetsmarknadsut

bildning i företag - vid oförändrad bidragsnivå - uppgå till 180000 utbild

ningsveckor för 21000 deltagare. varav 17000 deltagare i utbildning av 

permitterings-och uppsägningshotad personal. 
Den nuvarande utformningen av bidraget i samband med utbildning vid 

risk för permittering eller uppsägning har inte haft avsedd effekt. För ::itt 

bidraget skall utgöra ett alternativ till uppsägningar och permitteringar 

föreslår AMS att utbildningsbidraget skall var 35 kr. per timmme i alla 

företag samt att bidrag även skall få lämnas under de första 40 timmarna. 

Vid en höjning av ifrågavarande bidrag räknar AMS med att ytterligare 

2 000 personer kan utbildas i denna utbildningsform. Kostnaden för den 

föreslagna förändringen beräknas till 22 milj. kr. 

AMS föreslår vidare att den grupplivförsäkring som utgår för elever i 

arbetsmarknadsutbildningen i fortsättningen skall bekostas över anslaget 

B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. 

Totalt utgör AMS och SÖ: s kostnader under anslaget 2 023,7 milj. kr., 

varav SÖ: s medelsbehov uppgår till I 590milj. kr. 

AMS har vidare i olika skrivelser redovisat försöksverksamhet med 

barnomsorg och körkortsutbildning inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Dessutom har AMS lämnat en redogörelse för verksamhet med vissa 

former av arbetsmarknadsutbildning i företag och redogjort för internat

undervisning i svenska språket för finländska ungdomar under år 1982. 

SÖ 

SÖ: s regionala organ för kursverksamheten inom varje län är kurssty

relsen. Sedan den I juli 1982 gäller en ny instruktion för arbetsmarknads

utbildningen, vilket ger kursstyrelsen ökat ansvar och ökade befogenheter 

för arbetsmarknadsutbildningen i länet. 

I överensstämmelse med det förslag till budget- och planeringssystem 

som SÖ och AMS gemensamt fått regeringens uppdrag att införa för av SÖ 

anordnad arbetsmarknadsutbildning har AMU-verksamheten delats upp i 

7 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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s. k. basverksamhet och i s. k. komplementverksamhet. Basverksamhe

ten.omfattar.dels·den verksamhet som bedrivs inom den lokala organisatio

nen i vad avser de mer regelbundet återkommande utbildningHrna (basbe

hovet av utbildning), den kursdeltagarsociala verksamheten, den lokala 

administrationen samt lokalerna för dessa verksamheter, del~; de för ar

betsmarknadsutbildningen gemensamma aktiviteter som leds och utförs 

centralt av SÖ såsom läroplansutveckling, personalutbildning, informa

tionsverksamhet. lokalförändringar m. m. 

Komplementverksamheten omfattar enbart utbildningar utöver dem 

som ingår i basverksamheten. Den skall tillgodose utbildningsbehov som 

förutses få kort varaktighet och vara svåra att planera på längre sikt. 

Komplementutbildningarna är avsedda att möta det extra utbildnings

behov utöver basbehovet som krävs för en god anpassning av arbetsmark

nadsutbildningen till det aktuella arbetsmarknadsläget. 

SÖ eftersträvar att anordna denna tillkommande utbildning i första hand 

med utnyttjande av de bundna resurser som inte utnyttjats för genomfö

rande av basutbildningen. För att undvika en utökning av de övriga 

bundna resurserna har komplementutbildning i ökande grad sedan buget

året 1981/82 genomfö11s som s. k. saxad utbildning och som köp från andra 

utbildningsanordnare och från företag med lediga resurser användbara för 
utbildning. 

Bas verksamhet 

För budgetåret 1984/85 planeras en baskapacitet om ca 935 000 kursdel

tagarveckor - en mindre ökning jämfört med fastställd plan för budgetåret 

1983/84 med drygt 9 000 kursdeltagarveckor. 

Läroplamförändringar. Struktu1förändringar inom arbetslivet. fram

förallt inom industrin, ställer ökade krav på teknisk utbildning och kompe

tens. Utvecklingen, främst på datorsidan, har skett mycket snabbt vilket 

medför att förändringar och moderniseringar av läroplaner är nödvändiga 

för att utbildningen skall kunna motsvara de övergripande målen för ar

betsmarknadsutbildningen. Totalt för genomförande av redan beslutade 

och planerade läroplansförändringar beräknar SÖ ett medelsbehov om 

5,2 milj. kr. under ifrågavarande anslag. 

Gemensamma fimktioner. SÖ begär att 50 anställda med lönebidrag 

inom AMU-organisationer skall få övergå till anställning utan bidrag 

fr. o. m. den I juli 1984. För detta begär SÖ 5,4 milj. kr. SÖ beräknar vidare 

900000 kr. för viss ökning av kursledning och administrativ personal. 

Medelsbehovet för den totala administrationen föreslås i stort sett oför

ändrat jämfört med budgetåret 1983/84. 

Lokaler. Under budgetåret 1983/84 planerar SÖ att tillsammans med 

byggnadsstyrelsen initiera en omfattande lokalinventering i syfte att nog

grant kartlägga lokalers användningssätt för att senare genom omdispone-
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ring och mer omfattande saxning friställa lokaler. SÖ bedömer att ca 30 

kursorter kan bli föremål för lokalinventering. SÖ beräknar för budgetåret 

1984/85 hyresökningar genom lokalförändringar till ea 13 milj. kr. Totalt 

beräknar SÖ 432,2 milj. kr. för lokaldrift. 

Undervisningsprojekt. Arbetet med ett flertal påbörjade projekt beräk

nas fortgå även under budgetåret 1984/85. Bl. a. fortsätter modernisering

en och modulindelningen av utbildningar inom de verkstadsmekaniska 

och plåt- svetsmekaniska blocken samt cl- teleblocket. Kostnader för 

planerade projekt beräknas för budgetåret 1984/85 till 5,4 milj. kr. Dessut

om begär SÖ ytterligare I milj. kr. för oförutsebara läroplansarbeten. 

Uppföljning och 11tvärdering m. m. För detta ändamål begär SÖ totalt 

3,3 milj. kr. 

Pasonaluthildning/11tveckling. SÖ beräknar kostnaderna för den in

terna utbildningen/fortutbildningen till 15 milj. kr. Den externa utbildning

en beräknar SÖ till 3,5 milj. kr. För personal utveckling beräknar SÖ ett 

medelsbehov om 3 milj. kr. Totalt beräknar SÖ medel för personalutbild
ning/utveckling till 21,5 milj. kr. 

Särskilda personalresurser. Sedan början av 1970-talet har resurserna 

för arbetsmarknadsutbildningens ledning centralt inom SÖ förstärkts ge

nom att anställda inom arbetsmarknadsutbildningen får anlitas för arbets

uppgifter hos SÖ. SÖ föreslår ett oförändrat antal inlånade personer eller 

14 helårstjänster för budgetåret 1984/85. 

lnformationsverk.rnmhet. Under budgetåret 1982/83 har en ökad sats

ning på lokal och regional information om arbetsmarknadsutbildningen 

kunnat ske. Det har möjliggjorts genom att varje kursstyrelse av SÖ 

tilldelats särskilda medel för ändamålet. SÖ föreslår oförändrade resurser 

för informationsverksamhet under budgetåret 1984/85, vilket innebär 

1.7 milj. kr. 

Komplement verksamhet 

Komplementverksamheten är avsedd att möta de kortsiktiga föränd

ringarna av arbetsmarknadsläget. Det totala utbildningsbchovet beräknas 

till 1632 000 kursdeltagarveckor. Planerad kapacitet för bas verksamheten 

är 935 000 kursdeltagarveckor. Resterande utbildningsbehov eller 697 000 

kursdeltagarveckor anordnas som komplementutbildning, vilket innebär 

en ökning med 137 000 kursdeltagarveckor jämfört med motsvarande pla

nering för innevarande budgetår. SÖ beräknar kostnaderna för komple

mentutbildningen till 354 milj. kr. 

Kommitten för arbetsmarknads11tbildning och personal11tbildning 

(KAFUJ 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 november 1979 

<Dir 1979: 139) tillkallades en kommitte (A 1980: 02) med uppgift att se 
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över om arbetsmarknadsutbildningen med den nuvarande inriktningen 

svarar mot de för verksamheten uppställda målen eller om verksamheten 

behöver ändras. I direktiven framhölls särskilt betydelsen av flexibilitet, 

dvs. att med kort varsel kunna öka, minska eller ändra arbetsmarknadsut

bildningen. I denna uppgift ingick bl. a. att pröva möjligheterna att så långt 

möjligt decentralisera ansvar och befogenheter vad gäller verksamhetspla

nering, undervisningsplanering och driftansvar. Kommitten skulle även 

pröva möjligheterna att finna en annan organisation och därvid särskilt 

beakta flexibilitetsaspekterna. 

En annan huvuduppgift för kommitten var att klargöra gränserna mellan 

arbetsmarknadsutbildningens ansvarsområde och de uppgifter som nor

malt bör ankomma på företagens interna personalutbildning. 

Vidare skulle kommitten som en tredje huvuduppgift pröva om det 

behövs åtgärder från samhällets sida för att främja en sådan inriktning av 

personalutbildningen att en jämn och trygg sysselsättning kan åt stad kom

mas samtidigt som såväl den enskilde arbetstagarens som företagens 

behov av utbildning och kompetens kan tillgodoses. 

Genom tilläggsdirektiv (Dir 1980: 65) fick kommitten i uppdrag att utre

da frågan om inrättande av särskilda fonder för finansiering av utbildning i 

företagen. 

Kommitten antog namnet Kommitten för arbetsmarknadsutbildning och 

företagsutbildning (KAFU). Kommitten överlämnade i april 1983 sitt be

tänkande (SOU 1983: 22) Utbildning för arbetslivet. 

Efter remiss har yttranden angivits av riksförsäkringsverket, statens 

handikappråd, länsstyrelserna i Kronobergs. Malmöhus. Göteborg och 

Bohus. Skaraborgs. Västmanlands och Norrbottens län, statskontoret, 

riksrevisionsverket (RRV), statens institut för personaladministration och 

personalutbildning (SIPU). statens arbetsgivarverk (SAVJ, centrala stu

diestödsnämnden (CSN). skolöverstyrelsen (SÖ), samtliga länsskol

nämnder utom Uppsala, universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). ar

betsmarknadsstyrelsen (AMSJ, statens invandrarverk (SIV), expertgrup

pen för invandrarpolitisk forskning. delegationen för arbetsmarknadspoli

tisk forskning, delegationen för jämställdhetsforskning, kommitten röran

de arbetsmarknadsverkets ansvarsområde och organisation. Svenska 

kommunförbundet. Landstingsförbundet. Sveriges hantverks- och indu

striorganisation (SHIO) - Familjeföretagen, Tjänstemännens centralorga

nisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR. Landsorgani~:ationen i 

Sverige (LO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF> och Kooperativa 

förbundet (KF). 

Yttranden har dessutom inkommit från Tjänstemännens bildningsför

bund (TBV). Arbetarnas bildningsförbund (ABFl. Sveriges Arbctsledare

förbund (SALf) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). En sammanställ

ning av yttrandena finns tillgänglig på arbetsmarknadsdepartementet. 
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Huvuddragen i KAFU:s betänkande i fråga om arbetsmarknadsutbild

ning 

Arbetsmarknadsutbildningens mål 

KAFU hade som en uppgift att pröva om den nuvarande inriktningen av 

arbetsmarknadsutbildningen svarar mot de i prop. 1975: 45 om riktlinjer för 

arbetsmarknadsutbildningen uppställda målen för verksamheten - att 

främja en ekonomisk tillväxt, överbrygga konjunkturförändringar och att 

minska utbildningsklyftor mellan olika grupper i samhället - eller om 

inriktningen behöver ändras. Därvid skulle kommitten särskilt beakta 

flexibiliteten, dvs. att med kort varsel kunna anpassa resursinsatserna 

efter rådande konjunktur- och arbetsmarknadslägen. 

Kommitten har i huvudsak studerat den stabiliseringspolitiska målupp

fyllelsen och därvid konstaterat att utvecklingen av arbetsmarknadsut

bildningen visar en något tydligare konjunkturanpassning under 1970-talet 

jämfört med uppbyggnadsskedet under 1960-talet då arbetsmarknadsut
bildningen ökade tämligen oberoende av konjunkturutveeklingen. De förs

ta åren under 1980-talet visar åter en bristande konjunkturanpassning. 

Enligt kommittens uppfattning är det nödvändigt att finna vägar för en 

fortsatt anpassning av arbetsmarknadsutbildningen till konjunkturutveck

lingen. Arbetsmarknadsutbildningen bör koncentreras till lågkonjunktur

perioder så att den utbildade arbetskraften finns tillgänglig när efterfrågan 

ökar. Samtidigt framhåller KAFU att det inte kan vara frågan om någon 

drastisk nedskärning vid en konjunkturuppgång. Även i ett sådant läge 

behövs en förhållandevis stor omfattning av arbetsmarknadsutbildningen 

för att säkra de övriga målen för verksamheten. 

KAFU lägger en rad förslag som syftar till att öka måluppfyllelsen och 

flexibiliteten i verksamheten. Dessa gäller. utöver förslag om en ny orga

nisation för AMU-verksamheten, bl. a. samverkan med andra utbildnings

anordnare. utbildningens uppläggning och innehåll, möjligheten för AMU

-centren att bistå företagen med vissa tjänster för intern eller statligt 

understödd personalutbildning samt samhälleligt stöd till arbetsmarkna

dens parter att planera personalutbildning. Vidare har KAFU lagt förslag 

som avser tillträdet till arbetsmarknadsutbildningen, bristyrkesutbildning, 

avgränsning av arbetsmarknadsutbildning gentemot andra utbildningsan

ordnare och arbetsmarknadsutbildning i företag. 

Det framtida behovet av arbetsmarknadsutbildning - innehåll och inrikt

ning 

Inriktningen av arbetsmarknadsutbildningen måste med nödvändighet 

bestämmas utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft och de arbets

sökandes behov. Kursutbudet måste snabbt kunna anpassas till föränd

ringar på arbetsmarknaden. Det framtida behovet och inriktningen av 
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arbetsmarknadsutbildning är också beroende av det reguljära w:bildnings

väsendets anpassning till efterfrågan på arbetskraft och företagens perso

nalutbildning. Befolkningens utbildning utgör också en faktor att ta hän

syn till. 

KAFU har inte ansett det rationellt att för lång tid framåt söka fastställa 

dimensioneringen och inriktningen av arbetsmarknadsutbildning. I stället 

är det en väsentlig uppgift för arbetsmarknadsutbildningen att medverka 

till att anpassa utbudet om yrkesutbildad arbetskraft till sådana föränd

ringar på arbetsmarknaden som inte har kunnat förutses i långsiktiga 

prognoser. KAFU bedömer mot bakgrund av den snabba tekniska utveck

lingen och då framför allt införandet av datateknik att sammansättningen 

av arbetskraftsefterfrågan kommer att förändras. Omfattande utbild

ningsinsatser kommer därvid att behövas för att stödja konkurrenssvaga 

grupper. 

Sammanfattningsvis bedömer KAFU utifrån sin analys av de redovisade 

faktorerna och med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden att beho

vet av arbetsmarknadsutbildning kommer att vara stort även i framtiden. 

Arbetsmarknadsutbildningens framtida organisation 

Huvudmannaskapet för AMU-kurserna är idag delat mellan AMS och 

SÖ. Enligt den nuvarande ansvarsfördelningen ankommer det på arbets

marknadsverket att svara för den arbetsmarknadpolitiska planeringen av 

utbildningsinsatserna, att anvisa deltagare samt att förmedla arbete efter 

avslutad utbildning. Huvuddelen av de elevsociala åtgärderna åvilar också 

AMS. SÖ ansvarar efter beställning från AMS för genomförandet av 

utbildningen och har ansvaret för driften av AMU- center och filialer. 

AMS är anslagsmyndighet för arbetsmarknadsutbildningen och har i den

na egenskap ett övergripande ansvar för utbildningen som ett arbetsmark

nadspolitiskt instrument. 

KAFU framhåller att olägenheterna med det delade huvudmannaskapet 

främst får konsekvenser för flexibiliteten och för den ekonomiska styr

ningen och kontrollen av verksamheten. Beslutsprocessen blir onödigt 

komplicerad och lång med risk för att angeläg~a utbildningsinsatser förse

nas eller att resurser inte avvecklas när behovet av en AMU-kurs mins

kar. Även styrningen och samordningen av verksamheten försvåras av det 

delade huvudmannaskapet. Kommitten kommer sammanfattningsvis till 

slutsatsen att förutsättningarna för en förbättrad flexibilitet i utbildnings

insatserna skulle främjas av att ansvaret för planering och genomförande 

samlades hos en huvudman som också har det fulla ekonomiska ansvaret 

för verksamheten. Därigenom undviks dubbelarbete och beslutsvägarna 

blir kortare. 

KAFU har vad gäller den framtida organisationen för AMU-kurserna 

diskuterat fyra olika principmodeller. Gemensamt för dem alla är dels en 

långtgående decentralisering, dels att det pedagogiska ansvaret - i enlig-
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het med kommittens direktiv - åvilar SÖ. KAFU har dessutom eftersträ

vat ett enhetligt huvudmannaskap för verksamheten innebärande att den 

planerande funktionen och det ekonomiska ansvaret skall ligga hos en och· 

samma huvudman. KAFU: s modeller går i korthet ut på följande. 

SAMS-alternativet innebär att nuvarande uppgiftsfördelning i princip 

bibehålls. Ett rådgivande samarbetsorgan mellan AMS och SÖ, SAMS. får 

ställning av delegation och knyts till AMS. Kursstyrelsen får ställning som. 

myndighet under SÖ. 

AMY-alternativet innebär att arbetsmarknadsvcrket blir ensam huvud

man för verksamheten. Den nuvarande kursstyrelsen omvandlas till dele

gation hos länsarbetsnämnden. SÖ: s uppgifter koncentreras till det peda

gogiska området. 
SÖ-alternativct innebär en förskjutning av ansvaret till SÖ och länsskol

nämnderna. Kursstyrelsen ombildas till delegation vid länsskolnämnden. 

En ny myndighet anförtros ansvaret. Kursstyrelserna omvandlas till 

regionala myndigheter under denna. Den nya myndighetens uppgifter 
skulle vara planering, genomförande av AMU-kurserna och drift av AMU

center. Den nya myndigheten skulle tillhöra arbetsmarknadsdepartemen

tets ansvarsområde. 

Enligt KAFU: s mening är AMY-alternativet det från arbetsmarknads

politiska synpunkter mest rationella alternativet med hänsyn till verksamc 

hetens uppgifter och villkor. De avgörande argumenten för KAFU har 

varit att de planerande och verkställande funktionerna därmed hålls sam

man i en organisation samt den framtida uppgift som KAFU föreslår, för 

AMU-centren, att mot betalning ge utbildnings- och konsultservice åt 

företagen för deras personalutbildning. 

Flertalet av de remissinstanser, som berört frågan om arbetsmarknads

utbildningens framtida organisation - däribland statskontoret, RRV, SIV, 

AMS, SAV, länsstyrelserna i G, M. 0, R. U och BD län, Svenska 

kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, SAF, KF och SALF

tillstyrkcr kommittens förslag att ansvaret för arbetsmarknadsutbildning" 

en mer entydigt läggs på arbetsmarknadsverket. Flera av dessa har emel

lertid framhållit att enbart ett enhetligt huvudmannaskap inte löser pro" 

blemen med den bristande flexibiliteten i arbetsmarknadsutbildningen. 

Bl. a. har vikten av en god överblick över resurserna och hur dessa 

utnyttjas understrukits som väsentlig för att öka flexibiliteten samt att 

KAFU: s förslag ställer stora krav på styrningen och ledningen av verk

samheten för att få till stånd en så god ekonomisk hushållning som möjligt. 

SÖ anser inte att det delade huvudmannaskapet motverkar flexibiliteten 

men anser dock att det utifrån principiella utgångspunkter är olämpligt 

med ett delat huvudmannaskap av det slag som nu gäller för arbetsmark-

nadsutbildningen. SÖ förordar därför en uppdelning av arbetsmarknadsut~ 

bildningen i en mer permanent del under SÖ: s huvudmannaskap samt en

mer rörlig del under AMS huvudmannaskap. Den senare skulle inte själv 
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bedriva utbildning utan repliera på andra utbildningsanordnare, företag 

och den fasta AMU- organisationen. 

Remissopinionen är således så gott som enig om att ett enhetligt huvud

mannaskap för AMU-verksamheten är nödvändigt även om motiven och 

lösningarna varierar. Vidare har flera remissinstanser, såväl de som till

styrker som de som avstyrker, framhållit vikten av att SÖ: s pedagogiska 

ansvar säkerställs och att ett ökat samarbete med andra utbild'lingsanord

nare kan åstadkommas. 

Avgränsning mot övrig utbildning 

KAFU har enligt sina direktiv ägnat stor uppmärksamhet åt avgräns

ningen mellan arbetsmarknadsutbildningen och annan utbildning. I detta 

sammanhang har kommitten särskilt uppehållit sig vid frågan om vilka 

principer som ska gälla för när utbildningsbidrag beviljas för studier inom 

det reguljära skolväsendet. KAFU menar att utbildning i första hand skall 

erbjudas vid AMU-kurser. Endast om det i det enskilda fallet inte är 

lämpligt att förlägga en arbetsmarknadsutbildning vid en AMU-kurs bör 

utbildningsbidrag beviljas för studier inom det reguljära utbild;11ingsväsen

det. Beträffande icke yrkesinriktade studier på högre nivå än grundskola 
menar KAFU att sådana endast bör beviljas om särskilda skäl föreligger. 

Ungdomar under 25 år bör inte annat än i undantagsfall och efter ingående 

prövning av huruvida den planerade utbildningen är den enda tänkbara 

lösningen med hänsyn till den sökandes situation, beviljas utbildningsbi

drag för studier på gymnasial nivå inom komvux, gymnasieskola eller 

folkhögskola. Ett sådant skäl kan vara arbetshandikapp som begränsar 

utbildnings- och yrkesvalet. Dessa regler gäller redan i dag och KAFU 

anser att de bör ligga till grund för avgränsningen av arbetsmarknadsut

bildningen gentemot den övriga vuxenutbildningen och ungdomsskolan 

även i fortsättningen. 

KAFU menar dock att dessa principer kan utvecklas ytterligare. Ar

betsmarknadsmyndigheterna har f. n. stor frihet att besluta om utbildning

ens inriktning. KAFU anser det väsentligt att denna handlingsfrihet får 

bibehållas även i framtiden. På en punkt vill dock KAFU begränsa denna 

frihet. Syftet med arbetsmarknadsutbildning är att den skall leda till arbe

te. En tvåårig yrkesinriktad utbildning bör enligt KAFU i de flesta fall 

vara tillräcklig för att nå detta mål. Genom att fastställa en generell gräns 

som gäller alla sökandegrupper utom vissa arbetshandikappade förenklas 

regelsystemet och gränsdragningen mot den övriga vuxenutbildningen blir 

också klarare. Utbildningsbidrag inom det reguljära utbildningsväsendet 

bör enligt KAFU :s mening endast få beviljas för kortare yrkesinriktad 

utbildning. 
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Avgränsningen mot företagsintern personalutbildning 

Bristyrkesutbildning 

Samhället har genom den nya gymnasieskolan och utbyggnaden av 

arbetsmarknadsutbildningen kommit att ansvara för den grundläggande 

yrkesutbildningen medan företagen svarar för den mer bransch- eller före

tagspecifika utbildningen. Samhället har emellertid av flera olika skäl 

funnit anledning stödja eller bedriva även fort- och vidareutbildning av 

arbetskraften. Å andra sidan finns även exempel på branscher och företag . 

som själva svarar för den grundläggande yrkesutbildningen. 

Inom arbetsmarknadsutbildningens ram kan såväl bristyrkesutbildning

en som de olika bidragen för arbetsmarknadsutbildningen i företag tjäna 

som exempel på sådan vidare- eller fortbildning av anställda som samhäl

let ansett viktig att stödja. Bristyrkesutbildningen omfattar både grundläg

gande yrkesutbiJdning och mer kvalificerad fort- och vidareutbildning och 

har i viss utsträckning använts som personalutbildning. Detta gäller i hög 
grad den satsning på vidareutbildning till kvalificerade arbetsuppgifter 

inom industrin som f. n. pågår. Grundutbildningen avser tillskott till bran

scher av ny arbetskraft eller utbildning för personer som arbetar i bran

schen men har rutinbetonade eller okvalificerade arbetsuppgifter. 

KAFU anser det inte möjligt eller önskvärt att göra någon definitiv 

gränsdragning mellan arbetsmarknadsutbildningens uppgifter och det ut

bildningsansvar som åvilar arbetsgivarna för utbildning av anställda. 

KAFU menar dock att så korta kurser som en till två veckor inte bör 

anordnas som arbetsmarknadsutbildning. då dessa kan antas enbart ge en 

begränsad kompetens eller uppskolning inom ett specifikt område. KAFU 

föreslår att bristyrkesutbildning även fortsättningsvis skall få bedrivas 

såväl regionalt som över riket som helhet. Därutöver föreslår KAFU att 

arbetsmarknadsmyndigheterna i vissa lägen skall få möjlighet att göra 

särskilda satsningar inom bristyrkesutbildningens ram med företräde för 

redan anställda och med krav på någon form av motprestation från företa

gets sida. 

För att ytterligare slå vakt om arbetsmarknadsutbildningens fördel

ningspolitiska betydelse föreslår kommitten att i princip alla AMU-kurser 

blir tillgängliga för personer som har anställning men har en föråldrad. 

kortare eller ingen yrkesutbildning. KAFU föreslår att högst 10% av alla 

AMU-platser i ett län blir tillgängliga för denna målgrupp. Länsarbets

nämnden föreslås, att i samråd med parterna på arbetsmarknaden, få 
avgöra i vilken utsträckning som denna målgrupp skall få tillträde till 

AMU-kurserna i länet. Enligt AMS skulle en generell tillgänglighet till 

AMU-kuser för anställda med ingen. kortvarig eller föråldrad utbildning 

samt särskilda satsningar för anställda i företag och branscher med s. k. 

flaskhalsproblem bättre uppfylla målsättningarna med bristyrkesutbild

ningen än det nuvarande systemet. 
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Statens invandrarverk anför att förslaget gynnar invandrare vilka som 

grupp har en svag ställning på arbetsmarknaden men är tveksamt till om 

det i tider med hög arbetslöshet kommer att ställas några platser till 

förfogande för redan anställda. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 

borde enligt invandrarverkets uppfattning mer inriktas på förebyggande 

insatser för arbetslösa och förordar därför en fördelning av insatserna för 

arbetslösa och redan anställda. 

Arhetsmarknadsuthildning i företag 

Vad gäller de olika formerna för arbetsmarknadsutbildning i företag -

utbildning vid risk för permittering eller uppsägning, utbildning till yrken 

med ojämn könsfördelning, utbildning av anställda som riskerar arbetslös

het i samband med införande av datateknik, utbildning av äldre och handi

kappade samt praktikanställning - har KAFU funnit att de oklarheter och 

brister, som den tidigare utredningen om företagsutbildning (lJFU) re

dovisade i sitt betänkande (SOU 1977: 92) Utbildning i företag. kommuner 

och landsting, genom förändringar i regelsystem och anvisningar, inte 

längre kvarstår. Enligt de fastställda bestämmelserna gäller mE'd undan

tag för praktikanställning att utbildningen skall följa en plan som har 
upprättats av arbetsgivaren och godkänts av länsarbetsnämnden. Berörda 

arbetstagarorganisationer skall ges tillfälle att yttra sig över planen och 

även ges möjlighet att medverka i genomförandet och tillsynen av utbild

ningen. Arbetsgivaren ansvarar för att utbildningen bedrivs på siidant sätt 

att syftet med resp. bidrag uppnås. 

Arbetstagarorganisationerna kan således ha ett visst inflytande över 

utbildningens uppläggning och genomförande. KAFU som hade i uppgift 

att studera formerna för medverkan av arbetsmarknadens parter i före

tagsutbildningen har funnit skäl säkerställa parternas roll när det gäller 

personalutbildningar. Kommitten föreslår därför att arbetsgivare och be

rörda arbetstagarorganisationer skall vara överens om såväl utbildningens 

inriktning och innehåll som uttagning av deltagare till alla former av 

utbildning av anställda, som samhället finner skäl att stödja. Vidare anser 

KAFU det angeläget att reglerna för alla slag av arbetsmarknadsutbild

ning i företag förenklas och görs mer enhetliga i fråga om längd, bidragsbe

lopp, bidragsmottagare och övriga villkor. KAFU föreslår därför att samt

liga dessa bidrag skall få utgå under högst 960 timmar~ att bidrag ~;kall utgå 

även för de första 40 timmarna vid utbildning i stället för permittering, och 

att detta bidrag samt bidrag till utbildning vid införande av datateknik skall 

utgå även till kommuner och landsting. 

Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen och de omfattande 

strukturella förändringar som arbetslivet genomgår och som kan förväntas 

fortgå, anser kommitten att det är en angelägen uppgift för staten att 

stödja personalutbildning som anordnas i förebyggande syfte och som har 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet I 07 

mer långsiktig karaktär. Kommitten föreslår därför att de nuvarande moti

ven för bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag utvidgas till att 

omfatta även dels personalutbildning som anordnas av fördelningspolitis

ka skäl och som syftar till att stärka positionen på arbetsmarknaden för 

särskilt utsatta grupper och dels personalutbildning som anordnas inför 

mer omfattande strukturförändringar. t. ex. om ny teknik införs eller om 

det görs större förändringar av produktionen. För att undvika gränsdrag

ningsproblem vad gäller ansvarsfördelningen mellan staten och arbetsgi

varna anser KAFU det befogat att pröva dessa motiv i en försöksverk

samhet. 

AMS har i denna fråga framhållit att om svag ställning på arbetsmarkna

den blir ett självständigt kriterium så bör länsarbetsnämnden eller arbets

förmedlingen medverka vid företagets urval av deltagare. 

Ålders villkoret 

Åldersgränsen för tillträde till arbetsmarknadsutbildning är 20år. Un

dantag från denna regel får göras för dem som är försörjningspliktiga mot 

barn, handikappade och flyktingar. Också den som uppfyller villkoren för 

ersättning från erkänd arbetslöshetskassa får beviljas arbetsmarknadsut

bildning även om vederbörande inte har fyllt 20 år. För dessa grupper finns 

således ingen lägsta åldersgräns. Vidare får den som har fyllt 18 år och 

uppfyller villkoren för kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) eller varit ar

betslös minst en månad och står till arbetsmarknadens förfogande beviljas 

arbetsmarknadsutbildning. dock endast vid AMU-kurser. För innevaran

de budgetår får också ungdomar som har fyllt 18 år beviljas utbildningsbi

drag för genomgång av kurs för arbetslös ungdom om högst tio veckor vid 

folkhögskola. 
Enligt prop. 1979/80: 145 om åtgärder för att främja ungdomars utbild

ning i gymnasieskolan m. m. åvilar det skolmyndigheterna att svara för 

åtgärder för ungdomar under 18 år. Grundläggande bestämmelser om 

kommunernas s. k. uppföljningsansvar finns fr. o. m. den 1 juli 1982 in

skrivna i skollagen (1962: 319). 

I direktiven till KAFU angavs att utgångspunkten för ungdomars tillträ

de till arbetsmarknadsutbildning bör vara att ungdomar under 20 år skall 

få sin utbildning inom det reguljära skolväsendet. KAFU delar den upp

fattningen. men har med hänsyn till de många undantagen från 20- årsgrän

sen ansett att en så sträng gränsdragning inte är ändamålsenlig. Med 

hänsyn till att kommunernas uppföljningsansvar upphör då ungdomarna 

fyller 18 år anser kommitten att detta är en lämplig åldergräns för tillträde 

till arbetsmarknadsutbildning. Risken för att vissa ungdomar skall komma 

att avstå från gymnasiestudier omedelbart efter grundskolan och i stället 

vänta några år för att beviljas gymnasiestudier med utbildningsbidrag bör 

enligt kommittens uppfattning motverkas av de restriktiva anvisningar 
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som idag gäller för ungdomar att få utbildningsbidrag för studier inom det 

reguljära skolväsendet. Dessa bör enligt kommitten gälla även fortsätt

ningsvis. 
Av remissinstanserna har centrala studiestödsnämnden. län5skolnämn

derna i N. K. 0, P. W och Y län avstyrkt en sänkning av åldersgränsen till 

18 år. Länsstyrelsen i G län tillstyrker men anser att ungdomar under 20 år 

endast skall få tillträde till AMU-kurser. De främsta argumenten mot en 

sänkning är de risker som även KAFU redovisar samt att ett parallellskol

system för ungdomar därmed skulle byggas upp. Övriga remissinstanser 

har tillstyrkt förslaget men därvid understrukit behovet av samplanering på 

regional nivå mellan arbetsmarknadsutbildning och gymnasieskolan. 

föredragandens överväganden 

Arbetsmarknadsutbildnint:ens mål och omfattning 

Arbetsmarknadsutbildningens uppgifter är att genom utbilcfoingsinsat

ser underlätta anställning för den som är eller löper risk att bli arbetslös 

eller i övrigt har en svag ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt skall 

företagens behov av arbetskraft tillgodoses. 

De övergripande målen för arbetsmarknadsutbildningen fastställdes ge

nom riksdagens beslut om prop. 1975:45OnU14, rskr\78) on riktlinjer 

för arbetsmarknadsutbildningen. till att vara stabiliseringspolitiska, för

delningspolitiska och tillväxtpolitiska. Jag vill understryka ati: dessa mål 

ligger fast, men att de kan ha olika stor betydelse i olika arbetsmarknadslä

gen. I lågkonjunkturer framträder den stabiliseringspolitiska målsättning

en främst genom en utökning av verksamheten i syfte att hålla den öppna 

arbetslösheten nere och utnyttja lågkonjunkturen för utbildning. 

Den tillväxtpolitiska målsättningen kommer till uttryck genom att ar

betsmarknadsutbildningen tillgodoser företagens behov av u1bildad ar

betskraft. Genom särskilda satsningar inom bristyrkesutbildningens ram 

för fort- och vidareutbildning av anställda inom industrin till kvalificerade 

yrkesuppgifter för att motverka flaskhalsproblem har det tillväxtpolitiska 

målet fått ökad betydelse. Denna uppgift för arbetsmarknadsmbildningen 

bedömer jag för framtiden komma att spela en större roll än hito.ills. 

Arbetsmarknadsutbildningens fördelningspolitiska målsättning kommer 

främst till uttryck genom de grundläggande villkoren för tillträde: till arbets

marknadsutbildningen - att vara arbetslös eller löpa risk för arbetslöshet 

eller ha en svag ställning på arbetsmarknaden. De förberedande kurserna 

inom arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt uttryck för det fördel

ningspolitiska målet. 

För att uppnå samtliga dessa syften måste utbildningen vara av god 

kvalitet, efterfrågad på arbetsmarknaden och upplagd med i:iänsyn till 

kursdeltagarnas förutsättningar. Därvid är också den individuell.a förbere

delsen inför en arbetsmarknadsutbildning liksom de elevsociala stödåtgär

derna under utbildningstiden av stor betydelse. 
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Jag delar - i likhet med flertalet remissinstanser - kommittens uppfatt

ning att behovet av arbetsmarknadsutbildning kommer att vara stort även 

i framtiden. Jag vill då fästa uppmärksamheten på några utvecklingsten

denser som jag finner särskilt betydelsefulla och som bland remissinstan

serna särskilt AMS och LO ger stöd för. 

De yrkesmässiga obalanserna har ökat påtagligt och man kan inte vänta 

att detta problem skall lösas vid en konjunkturförbättring. Den tekniska 

utvecklingen och främst då utvecklingen inom datateknik och elektronik 

påverkar yrkesstrukturer och arbetsuppgifter inom en rad olika bran

scher. Dataeffektutredningen har i betänkandet (SO U 1981: 17) Industrins 

datorisering och i rapporten (Ds A 1981: 16) Kontorens datorisering kon

staterat att personer med okvalificerade arbetsuppgifter eller ·bristande 

yrkesutbildning löper särskild stor risk för omställningsproblem. Denna 

förändring av arbetslivet kommer att ställa krav på rörlighet och omställ- · 

ning vilket medför ökade behov av både omskolning till nya yrken och 

vidare- eller fortbildning inom nuvarande yrkesområden. Samtidigt måste 
de nuvarande grundläggande yrkesutbildningarna till stor del finnas kvar 

för dem som saknar elementär yrkesutbildning. Arbetsmarknadsutbild

ningen kommer således att behövas för såväl arbetslösa som redan anställ

da. 

Jag vill dock betona att arbetsmarknadsutbildningen i första hand är till 

för dem som drabbats av arbetslöshet eller i övrigt har en svag ställning på 

arbetsmarknaden. Stora utbildningsinsatser kommer även i fortsättningen 

att behövas för invandrare, arbetshandikappade och nytillträdande kvin

nor. Arbetsmarknadsutbildningen har ett särskilt ansvar för dessa grup

per. Under de närmaste åren kommer även ungdomar som lämnar gymna

sieskolan att möta svårigheter på arbetsmarknaden. Med anledning av 

prop. 1983/84: 26 och prop. 1983/84: 46 har riksdagen nyligen (AU 8 och 

12. rskr 56 och 104) beslutat om bl. a. ytterligare medel för arbetsmark

nadsutbildning samt om s. k. ungdomslag. 

För många ungdomar kan arbetsmarknadsutbildningen utgöra ett värde

fullt alternativ eller komplement till den erfarenhet de skaffar sig genom 

arbete i ungdomslag. För de något äldre ungdomarna kan beredskapsarbe

te varvas med arbetsmarknadsutbildning. 

Arbetsmarknadsutbildning måste också i högre grad än f. n. kunna er

bjudas till långtidsutbildade och tjänstemän. 

Arbetsmarknadsutbildningen måste således tillgodose behov av såväl 

grundläggande yrkesutbildning som mer avancerade kurser. Det är dock 

inte möjligt att exakt förutsäga vilka utbildningar som kommer att behö

vas. En viktig uppgift för arbetsmarknadsmyndigheterna är att successivt 

identifiera bristområden. fånga upp signaler om nya utbildningsbehov och 

anpassa utbildningen därefter. Genom regeringens kampanj för rekryte

ring till industrin har särskilda satsningar på vidareutbildning genomförts. 
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De erfarenheter som då vunnits bör kunna ligga till grund för fortsatta 

insatser inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Mot bakgrund av den snabba tekniska förändringen är det viktigt att 

kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen kan bibehållas på nuvarande 

höga nivå, och att utbildningarna inte är så snäva att framtida anställning

ar försvåras. Å andra sidan skall kursdeltagare inte hållas kvar i utbildning 

längre än vad som krävs för att få eller behålla ett arbete. Ett system med 

återkommande utbildning - vilket för övrigt redan finns inom flera yrkes

områden - kan motverka alltför långa utbildningar. 

För att kunna tillgodose dessa framtida behov av arbetsmarknadsutbild

ning ställs krav på effektivt och flexibelt utnyttjande av resurser. KAFU 

har vad gäller inriktning och innehåll i arbetsmarknadsutbildningen två 

förslag med dessa syften. 

För att motverka kursavbrott och felval föreslår KAFU att en särskild 

förberedelseperiod införs i arbetsmarknadsutbildning. 

Vidare föreslår KAFU att den förberedande teoretiska utbildningen får 

en mer flexibel uppläggning och bättre anpassning till enskilde. kursdelta

gares förutsättningar och utbildningsbehov. 

Jag avser att återkomma till dessa frågor under avsnittet om arbets
marknadsutbildningens framtida organisation. 

Jag vill i detta sammanhang också hänvisa till vad invandrarministern 

tidigare anfört om svenskundervisningen för vuxna invandrare. Arbete 

pågår med sikte på att förelägga riksdagen en proposition om svenskun

dervisningen för vuxna invandrare under våren 1984. 

Genom beslut den 17 juni 1982 uppdrog regeringen åt statskontoret att se 

över alfabetiseringsundervisningen för zigenare. Statskontoret har redovi

sat uppdraget den 25 augusti 1983. Den fortsatta beredninge~ av frågan 

sker i anslutning till arbetet med den proposition som jag nyss nämnde. 

Arhetsmarknadsut hild11inge11.1· fram! ida organisation 

Arbetsmarknadsutbildningen framhålls ofta som det efter platsförmed

lingen viktigaste arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlet. Jag vill understry

ka detta. I tider med hög förändringstakt i arbetslivet och varierande 

efterfrågan på arbetskraft utgör arbetsmarknf!dsutbildningen, :;om jag tidi

gare har framhållit, ett ytterst viktigt medel att nå en bättre balans på 

arbetsmarknaden. För att arbetsmarknadsutbildningen skall kunna uppnå 

sina syften är det av största betydelse att verksamheten med arbetsmark

nadsutbildning kan anpassas efter de skilda behov som kan uppstå i olika 

regioner och branscher. Det är därvid även av betydelse att arbetsmark

nadsutbildningen till sitt innehåll och uppläggning i högre grad än f. n. kan 

anpassas till olika grupper av sökande, t. ex. äldre personer med lång 

erfarenhet från förvärvsarbete, återinträdande kvinnor, ungdomar och 

invandrare. För att öka flexibiliteten och få ett effektivare utnyttjande av 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 111 

samtliga samhälleliga skolformer är en utökad samverkan mellan dessa 

eftersträvansvärd liksom en utökad samverkan med företagen. För att 

kunna styra en verksamhet av detta slag krävs också en flexibel organisa

tion med smidiga beslutsvägar och en rationell administration. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker kommittens förslag till organisation 

och huvudmannaskap för arbetsmarknadsutbildningen. Flera av dessa 

ifrågasätter emelle11id om enbart ett enhetligt huvudmannaskap kan leda 

till en högre grad av flexibilitet i verksamheten. SÖ anser inte att det 

delade huvudmannaskapel motverkar flexibiliteten men anser dock att det 

utifrån principiella utgångspunkter är olämpligt med ett delat huvudman

naskap av det slag som nu gäller för arbetsmarknadsutbildning. SÖ föror

dar därför en uppdelning av arbetsmarknadsutbildningen i en mer perma

nent del under SÖ: s huvudmannaskap samt en mer rörlig del under AMS 

huvudmannaskap. Den senare skulle inte själv bedriva utbildning utan 

repliera på andra utbildningsanordnare. företag och på den fasta AMU-or

ganisationen. 
AMS menar att vissa organisatoriska frågor behöver belysas ytterligare. 

I sitt remissyttrande har styrelsen anmält sin avsikt att tillsätta en arbets

grupp med representanter för arbetsmarknadens centrala parter och läns

arbetsnämnderna för att bl. a. finna former för en ökad målstyrning för 

arbetsmarknadsutbildningen. 

Regeringen har mot denna bakgrund givit AMS i uppdrag att i samråd 

med RRV. statskontoret och SÖ utreda huruvida själva kursproduktionen 

och genomförandet av AMU-kurserna kan bedrivas i en från arbetsmark

nadsverket fristående organisation från vilken länsarbetsnämnderna kan 

köpa kurser på samma sätt som idag sker från andra utbildningsanord

nare. En högre grad av samverkan med övriga utbildningsanordnare fram

hålls som angelägen. I uppdraget ingår att redovisa för- och nackdelar med 

en sådan fristående organisation jämfört med en organisation knuten till 

eller införlivad i arbetsmarknadsverket. Vidare skall utredarna klargöra 

hur den förberedande introduktionen och uppföljningen av deltagarna 

efter slutförd utbildning skall ske. AMS skall redovisa resultatet av detta 

uppdrag före utgången av mars månad 1984. 
De problem som SÖ tagit upp i sitt remissyttrande bör enligt min me

ning kunna lösas inom ramen för en sådan organisation. 

För egen del finner jag det i likhet med KAFU naturligt att ett så viktigt 

arbetsmarknadspolitiskt instrument som arbetsmarknadsutbildningen får 

en nära anknytning till arbetsmarknadsmyndigheterna. Jag anser också att 

olägenheterna med ett delat huvudmannaskap bör undvikas i en framtida 

organisation. 
Jag vill därför redan nu redovisa min uppfattning att den nya organisa

tionsformcn för arbetsmarknadsutbildningen bör innebära att till den pla

nerande funktionen som AMS har idag och som AMS även bör ha i 

fortsättningen, knyts ett kostnadsansvar. Jag avser att i denna fråga åter-
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komma till regeringen under nästa år sedan AMS har slutfört sitt uppdrag 

och de närmare detaljerna kring organisationen är klara. Därvid kommer 

jag även att behandla KAFU: s förslag angående samverkan mellan AMU

centren och företagen. 

Avgränsning mot andra uthildningsanordnare 

KAFU konstaterar att det inte kan förekomma något helt fritt utbild

ningsval inom arbetsmarknadsutbildningen. Valet styrs förutom av den 

enskildes önskemål och förutsättningar också av den rådande och förvän

tade arbetsmarknadssituationen. Därför anser kommitten att i första hand 

särskilt anordnade kurser skall erbjudas. När det gäller möjligheterna att 

med utbildningsbidrag genomgå utbildning inom det reguljära skolväsen

det har kommitten ansett att denna möjlighet endast skall få utnyttjas om 

det för den enskilde inte är lämpligt eller möjligt att genomgå en särskilt 

anordnad AMU-kurs. 

Utbildningsbidrag för icke yrkesinriktade studier på högre nivå än 

grundskola bör beviljas endast om det finns siirskilda skäl. 

Kornmitten har därvid utgått ifrån att organisationen för AMU-kurserna 

skall införlivas med arbetsmarknadsverket. I en framtida organisation kan 

jag emellertid tänka mig att AMU-kurser genom köp även sbll kunna 

anordnas av komvux, folkhögskola, gymnasieskola eller högskola. 

Tillämpningen av tillträdesvillkoren för arbetsmarknadsutbildningen 

faller under AMS myndighetsansvar och jag finner inte skäl att föreslå 

några förändringar av dessa villkor. 

KAFU anser vidare att det kan finnas skäl att begränsa utbildningstiden 

för sådan utbildning som innebär utbildningsbidrag för studier inom det 

reguljära skolväsendet. Två år kan enligt KAFU vara en lämplig ··:idsgräns. 

Utbildningsbidrag för längre studier på gymnasial nivå bör enligt KAFU 

kunna beviljas endast arbetshandikappade som har ett begränsat yrkesval. 

Jag anser i likhet med KAFU att viss restriktivitet bör iakttas vad avser 

utbildningens längd men att det även i fortsättningen bör ankomma på 

arbetsmarknadsmyndigheterna att avgöra detta från fall till fall. 

Nya regler Nr 11tbildning av anstiillda 

Som KAFU har redovisat kan arbetsmarknadsutbildning för anställda 

ske i flera olika former och efter olika regler och bestämmelser. Inom 

ramen för AMU i företag kan bidrag lämnas för utbildning när det finns 

påtaglig risk för permittering eller uppsägning av arbetstagaren eller till 

utbildning till yrken med ojämn könsfördelning samt till utbildning för att 

underlätta införandet av datateknik. Vidare kan bidrag lämnas för praktik

anställning och bidrag till utbildning av den som är äldre eller har svårare 

handikapp. Reglerna om dessa bidrag finns i förordningen ( 1981: 541) om 
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bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag m. m. De två sistnämnda 

bidragsformerna har behandlats av Handikappkommitten (A 1982: 02) i 

delbetänkandet Jntroduktionsstöd och lönebidrag. Kommitten föreslår 

bl. a. att dessa utbildningar ersätts med ett introduktionsstöd. Delbetän

kandet remissbehandlas f. n. och jag avser att återkomma till regeringen 

med förslag i en särskild proposition till riksdagen under våren 1984. 

Bidrags formerna kommer då att behandlas under anslaget C 4. Särskilda 

åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning. Vidare kan utbildning av 

anställda även ske inom bristyrkcsutbildningens ram för dels s. k. flask

halsutbildning vid vilken arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer 

medverkar vid uttagning av kursdeltagare, dels annan bristyrkesutbild

ning som en anställd på eget initiativ kan söka för att förbättra sin ställning 

på arbetsmarknaden. Gränserna mellan arbetsgivarnas ansvar för utbild

ning av anställda och arbetsmarknadsutbildning har i takt med svårighe

terna på arbetsmarknaden blivit alltmer flytande och jag finner i likhet 

med KAFU inte heller någon anledning att upprätthålla en strikt ansvars

fördelning. 

Mot bakgrund av det ökade behovet av utbildningsinsatser för redan 

anställd personal i samband med bl. a. rationaliseringar och införande av 

ny teknik och de risker för grupper med okvalificerade arbetsuppgifter 

och bristande yrkesutbildning som såväl KAFU som dataeffektutredning

en har pekat på anser jag det väsentligt att även omfattande strukturella 

förändringar som kan leda till arbetslöshet längre fram eller till s. k. 

flaskhalsproblem kan vara tillräckliga kriterier för samhället att stödja 

personalutbildning. Jag anser också att dessa motiv för att stödja perso

nalutbildning skall gälla för kommuner. 

Enligt min uppfattning torde det underlätta om samtliga stödformer för 

utbildning av anställda - oavsett syfte - kan ges ett enhetligt bidrags- och 

regelsystem. Om det är lämpligt bör utbildning av anställda helt eller delvis 

kunna förläggas till AMU-center eller till annan utbildningsanordnare. Jag 

avser därmed inte att deltagarna med automatik skall beviljas utbildnings

bidrag. Det får avgöras av länsarbetsnämnden från fall till fall beroende på 

konjunkturläge och utbildningens inriktning. inom ramen för regeringens 

direktiv. Vid prövning av utbildningsbidrag bör länsarbetsnämnden ta 

hänsyn till huruvida någon form av motprestation kan erbjudas, t. ex. 

anställning av ungdomar som vikarier, beredskapsarbete eller praktikplats. 

Arbetsgivare och berörda fackliga organisationer skall därvid samråda om 

utbildningens mål. innehåll, uppläggning och uttagning av kursdeltagare. 

Utbildningsplanen skall godkännas av länsarbetsnämnden. Statliga medel 

bör dock inte få användas för att anordna utbildning i stället för permitte

ring eller uppsägning inom kommuner och landsting. 

De nuvarande bestämmelserna om bidrag för arbetsmarknadsutbildning 

i företag och den särskilda fort- och vidareutbildning inom industrin inom 

bristyrkesutbildningens ram bör därvid kunna slopas och ersättas av ett 

8 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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enhetligt bidrags- och regelsystem för arbetsmarknadsutbildning för an

ställda. Utöver vad jag förordat om strukturella förändringar som skäl för 

sådan utbildning vill jag framhålla att de nuvarande motiven för arbets

marknadsutbildning i företag - risk för permittering eller uppsägning och 

för yrket ojämn könsfördelning - bör finnas kvar som kriterier. 

Inom det nya finansieringssystemet för utbildning av anställda bör ut

gångspunkten för ersättningen vara vad jämförbara utbildningar kostar vid 

AMU-center. Det är också viktigt att kostnaderna per utbild11ingstimme 

inte blir högre än vad fallet är idag så att tillgängliga resurser medger en så 

stor utbildningsvolym som möjligt. Det bör ankomma på rereringen att 

utfärda närmare anvisningar härför. Jag återkommer strax till medelsbe

räkningarna. 

Även fortsättningsvis bör dock enskilda personer som har .:inställning, 

men som saknar yrkesutbildning ha möjlighet att skaffa sig en sådan genom 

att själva kunna söka arbetsmarknadsutbildning för att förbättra sin ställ

ning på arbetsmarknaden. Jag förordar att högst 150000 kursdeltagar

veckor av de särskilt anordnade AMU-kurserna får användas för anställda 

som har kortare. föråldrad eller ingen yrkesutbildning och som därmed kan 

bedömas få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Det får ankomma på 

AMS att fördela dessa utbildningsplatser länsvis. Vidare bör länsarbets

nämnden i samråd med parterna få avgöra hur länets andel skall fördelas 

kursvis. De nuvarande reglerna för bristyrkesutbildning kan därmed upp

höra. 

Åldersvillkoret 

Huvudregeln är att arbetsmarknadsutbildning endast får beviljas den 

som är arbetslös och har fyllt 20 år. Undantag från 20-årsregeln får dock 

göras för den som har försörjningsplikt mot eget barn, för den som är 

handikappad och för den som är flykting. Den som är medlem i erkänd 

arbetslöshetskassa och uppfyller villkoren för ersättning från kassan får 

också beviljas arbetsmarknadsutbildning även om han eller hon inte har 

fyllt 20 år. Vidare får den som uppfyller villkoren för kontant ;o,rbetsmark

nadsstöd och som har fyllt 18 år beviljas arbetsmarknadsutbildning, dock 

endast vid AMU-kurser. Detta gäller också den som i minst en månad har 

sökt arbete genom arbetsförmedlingen och för vilken utbildning inte kan 

beredas inom gymnasieskolans ram. · 

Genom olika tidsbegränsade bemyndiganden har regeringen tidigare 

medgivit att ungdomar under 20 år, som i.nte har uppfyllt undantagsvill

koren, har fått beviljas viss arbetsmarknadsutbildning. För innevarande 

budgetår gäller att ungdomar i åldern 18-19 år med utbildningsbidrag får 

genomgå kurs för arbetslös ungdom om högst tio veckor vid fo1khögskola. 

KAFU har mot bakgrund av de många möjligheter till undantag från 

åldersregeln - att ha fyllt 20 år - för tillträde till arbetsmarknaösutbildning 
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och de tolkningsvårigheter som det nuvarande regelsystemet medför, före

slagit att åldersgränsen skall sänkas från 20 till 18 år. KAFU har vid sina 

överväganden även tagit hänsyn till att kommunens uppföljningsansvar 

inte sträcker sig längre än till 18 år. 

KAFU påpekar att en sänkning av åldergränsen till 18 år kan medföra att 

vissa ungdomar avstår från gymnasiestudier och i stället väntar något år 

för att sedan beviljas utbildningsbidrag för gymnasieutbildning. Kommit

ten menar dock att restriktiva tillämpningsföreskrifter i fråga om arbets· 

marknadsutbildning inom det reguljära skolväsendet i realiteten begränsar 

eller omöjliggör sådan strategisk planering. KAFU hänvisar också till nu 

gällande tillämpningsföreskrifter enligt vilka arbetslösa ungdomar i första 

hand bör erbjudas AMU-kurser och menar att dessa anvisningar bör gälla 

även framledes. 
Flertalet remissinstanser har tillstyrkt kommittens förslag men samtidigt 

understrukit behovet av regional samplanering så att risken för parallella 

kurser kan undvikas. 

För egen del vill jag instämma i de synpunkter som centrala studiestöds
nämnden och ett antal länskolnämnder framfört. nämligen att studiestödet 

för ungdomar i gymnasial utbildning bör vara enhetligt. En generell sänk

ning av åldersgränsen för arbetsmarknadsutbildning skulle oundvikligen 

försvåra avgränsningen mot gymnasieskolan och normal ungdomsutbild

ning. De nuvarande reglerna för tillträde till arbetsmarknadsutbildning 

anser jag ur den synpunkten vara bra. De motverkar en orättvis studiefi

nansiering av gymnasiestudier men ger ändå möjlighet för de ungdomar 

som är arbetslösa att få genomgå en yrkesutbildning i AMU-kurser. Mot 

bakgrund av dels de ökade svårigheterna på arbetsmarknaden för 18- och 

19-åringar och de nuvarande krångliga undantagsbestämmelserna från 

20-årsregeln anser jag dock en viss förändring av tillträdesreglerna befo

gad. Jag förordar att arbetslösa ungdomar som inte kan beredas plats i 

gymnasieskolan skall få tillträde till AMU-kurser från 18 års ålder. För att 

beviljas utbildningsbidrag för studier inom det reguljära skolväsendet 

förordar jag att den nuvaran_de åldersgränsen 20 år skall bibehållas. Un

dantag bör enligt min uppfattning endast göras för arbetshandikappade 

som har ett begränsat utbildnings- och yrkes val. 

I princip menar jag vidare att 18 år också skall vara den lägsta gränsen 

för tillträde till arbetsmarknadsutbildning. Upp till 18 års ålder åvilar det 

kommunerna att ansvara för ungdomar. Detta bör även gälla flyktingar, 

handikappade och dem som är försörjningspliktiga mot eget barn. Arbets

förmedlingens roll i uppföljningsarbetet är begränsat huvudsakligen till 

platsförmedling. Det ankommer på SÖ och AMS att i samarbete och efter 

samråd med kommunförbunden och parterna på arbetsmarknaden dra upp 

riktlinjerna för ansvarsfördelningen bl. a. med avseende på skolans upp

följningsansvar och i samband med att ansvaret vid IS-årsgränsen övergår 

till arbetsmarknadsmyndigheterna. 
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Under budgetåret 1982/83 fanns sammanlagt 200 ungdomar under 18 år i 

arbetsmarknadsutbildning. Den absoluta merparten av dessa var elever vid 

gymnasiet för döva och gravt hörselskadade i Örebro och vid Alvikssko

lans i Stockholm hörselklasser på gymnasial nivå. Samtliga elever vid 

hörselklassgymnasiet i Örebro har utbildningsbidrag. Deras internatkost

nader täcks av medel som försäkringskassan, genom avdrag från elevernas 

utbildningsbidrag, betalar in till Örebro kommun. Samtidigt har dessa 

elever handikappersättning och i vissa fall även sjukbidrag. När det gäller 

eleverna vid Alviksskolan i Stockholm är såväl boendet som studiefinan

sieringen mer splittrad. Mot bakgrund av ovanstående finner jag det svårt 

att redan nu förorda att undantagsvillkoren slopas för arbetshandikappade 

ungdomar innan frågan om finansieringen av de döva och hörselskadade 

elevernas internat- och boendekostnader fått sin lösning. Jag avser att 

snarast ta upp denna fråga med socialministern och utbildningsministern 

för att därefter återkomma till regeringen. 

Det bör ankomma på regeringen att utfärda närmare bestämmelser om 

åldersgränsen och undantag härifrån. 

Medel.i-heriikningen 

Jag övergår nu till mina överväganden med anledning av anslagsfram

ställningarna för budgetåret 1984/85. Riksdagen har nyligen fattat beslut att 

för innevarande budgetår tillföra arbetsmarknadsutbildningen ytterligare 

199milj. kr.. varav 60milj. kr. utgör medel för fortbildning av anställda i 

syfte att motverkas. k. flaskhalsproblem inom industrin och 19rnilj. kr. för 

yrkesförberedande praktik inom försvaret och civilförsvaret. Detta beräk

nas medföra att 132 000 deltagare exkl. den yrkesförberedande praktiken 

under innevarande budgetår kan omfattas av arbetsmarknadsutbildning, 

varav 92 000 i SÖ-kurser. AMS har från föregående budgetår redovisat ett 

utfall om 130000 deltagare. AMS har för nästa budgetår bedömt behovet 

vara 80000 deltagare i SÖ-kurser. 20000 i reguljära skolväsend·et. 21000 i 

företagsutbildning och 2000 i övriga kurser eller totalt 123000 deltagare. 

Dessutom har AMS begärt att bidraget för uppsägning och permittering 

skall vara 35 kr. per timme i alla företag samt att bidrag även skall lämnas 

under de första 40 timmarna. Denna fråga har jag nyligen behandlat under 

avsnittet Nya regler för utbildning av anställda. Som jag nämnt har medel 

under innevarande budgetår beräknats så att 132 000 deltagare kan omfat

ta~ av arbetsmarknadsutbildning. Jag räknar med att det även under nästa 

budgetår kommer att behövas en hög volym platser i arbetsmarknadsut

bildningen. men något färre än under innevarande budgetår. För egen del 

bedömer jag det vara rimligt att AMS tilldelas medel och får planera för 

90000 deltagare i arbetsmarknadsutbildning, varav 20000 avser utbildning 

av anställda inkl. flaskhalsutbildning. Därutöver beräknar jag att 20000 

personer kommer att beviljas utbildningsbidrag Inom det regulj~1ra skolvä

sendet och i övriga kurser. 
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För att snabbt kunna ställa medel till AMS förfogande om utvecklingen 

skulle visa att behovet av arbetsmarknadsutbildning blir större förordar jag 

att medel för utbildning av ytterligare 10000 personer anvisas och att 

regeringen får disponera dessa medel och vid behov fördela dem till AMS. 

Jag räknar med att en sådan utökning kan ske genom köp av utbildning i 

företag. Jag anser det f. n. inte möjligt att specificera fördelningen av en 

sådan utökning, men 64 milj. kr. bör reserveras härför. 

Inom ramen för utbildning av anställda beräknar jag att flaskhalsutbild

ningen kommer att omfatta ca I 0 000 deltagare till en kostnad av 60 milj. kr. 

Jag beräknar vidare 7 milj. kr. för den särskilda utbildning inom teko-områ

det som startat under innevarande budgetår (prop. 1982/83: 130, AU 29, 

rskr 322) och som skall bedrivas under ytterligare två budgetår. Likaså 

beräknar jag 2,75 milj. kr. för de särskilda insatser som påbörjats inom 

arbetsmarknadsutbildningens område (prop.1982/83: 120, AU24, rskr305) 

i Norrbottens län under innevarande budgetår. Jag beräknar det totala 

medelsbehovet för utbildning av anställda m. m. till 232,6milj. kr. 
För AMS elevsociala och övriga utgifter har jag beräknat 130,5 milj. kr. 
Jag har vid min beräkning av SÖ-kurser exkl. flaskhalsutbildning utgått 

från en omfattning av 935 000 kursdeltagarveckor i basutbildningen och 

494000 i komplementutbildning. Jag räknar därvid att 70000 personer kan 

delta i sådana SÖ-kurser under budgetåret 1984/85. Därtill kommer flask

halsutbildning för vilken AMS tilldelas särskilda medel. 

SÖ har begärt 5,4 milj. kr. för att inrätta tjänster för 50 anställda med 

lönebidrag. Jag kan inte tillstyrka att särskilda medel anvisas för detta 

ändamål. Jag avser att senare föreslå regeringen att SÖ får i uppdrag att 

lämna en redovisning av personal som är anställd med lönebidrag. 

Fr. o. m. den I juli 1982 har byggnadsstyrelsen övertagit lokalansvaret 

för arbetsmarknadsutbildningen. Den ram som tidigare funnits för nyinve

steringar tas fr. o. m. nästa budgetår över av byggnadsstyrclsen. Jag beräk

nar lokalkostnaderna inkl. städkostnader till 432,2 milj. kr. 

För kursstyrelser och administration av arbetsmarknadsutbildningen be

räknar jag 177 ,2 miij. kr. Jag har därvid beräknat medlen med utgångspunkt 

i huvudförslaget. 

För undervisnings projekt har SÖ beräknat 6.4 milj. kr. För egen del 

beräknar jag 5,4milj. kr. Vad sedan beträffar uppföljning/utvärdering har 

SÖ beräknat 3,3 milj. kr. För egen del beräknar jag 2 milj. kr. 

SÖ har för personalutbildning/personalutveckling begärt 21,5 milj. kr. 

Jag beräknar 13 ,8 milj. kr. och förordar att sådan utbildning som innebär 

fortbildning av lärare bör prioriteras. 

För information om arbetsmarknadsutbildning har SÖ begärt I, 7 milj. kr. 

Jag beräknar I milj. kr. 

SÖ har under en följd av år fått regeringens bemyndigande att anlita 

anställda inom arbetsmarknadsutbildningens lokala organisation för tillfäl

liga arbetsuppgifter inom SÖ. Under innevarande budgetår har regeringen 
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medgivit inlåning av 14 personer. Jag_ beräknar för nästa budgetår 

2.4milj. kr. för denna verksamhet, vilket motsvarar ca elva per~;oner. 

Totalt beräknar jag medelsbehovet för basutbildning till I 338.2 milj. kr. 

Medelsbehovet för komplementutbildningen beräknar jag till 

253.8 milj. kr. Jag har därvid beräknat 3 milj. kr. i administrationskost

nader. 

I skrivelse den 24 augusti 1981 har AMS och SÖ på uppdrag av den 

dåvarande regeringen lämnat förslag till besparingar inom arbetsmarknads

utbildningen under tre budgetår med 50milj. kr. under varje år. Under 

nästa budgetår som är det sista av de tre åren skall SÖ genomföra bespa

ringar så att besparingsmålet om 150 milj. kr. kan uppnås. Jag har tagit 

hänsyn till detta vid min medelsberäkning. 

Jag tillstyrker vidare AMS förslag att den grupplivförsäkring som utgår 

för elever inom arbetsmarknadsutbildningen i fortsättningen 5kall få be

kostas över anslaget B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbild

ningsbidrag. Jag har tagit hänsyn till detta vid min medelsberäkning. 

För budgetåret 1984/85 räknar jag med att de totala utgifterna för arbets

marknadsutbildningen exkl. investeringar och förvaltningskostnader 

kommmer att uppgå till 1830,1 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen som jag i 

det föregående har förordat, 

2. ta del av vad jag har anfört i fråga om arbetsmarknadsutbildning

ens framtida organisation, 

3. till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 877 049 000 kr. 

B 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 675 126 000 
2 316 650 000(1) 
2 316 650 000 

il) Varav 3 000 000 kr_ enligt prop_ 1982/83: 130. AU 29, rskr 322. 

Anslaget disponeras av riksförsäkringsverket för programmet Kontant 

stöd vid arbetslöshet, innefattande delprogrammen Ersättning till arbets

löshetskassor och Kontant arbetsmarknadsstöd, samt för utbildningsbi

drag inom programmen Arbetsmarknadsutbildning och Yrkesinriktad re
habilitering. 

Anslaget finansierade t. o. m. den 31 december 1982 45 % av verksam

heterna medan övriga 55 % finansierades med arbetsgivaravgifter enligt 

lagen (1981: 691) om socialavgifter. Fr. o. m. den I januari' 1983 finansieras 
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35 % över anslaget och 65 % genom arbetsgivaravgifter (prop. 1982/83: 55, 

AU 12, rskr 103.). 

Föredragandens överväganden 

AMS. LO, TCO, Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) m. fl. 
har föreslagit ett stort antal ändringar i reglerna för arbetslöshetsersätt

ningar. SO har vidare hemställt om en höjning av den högsta dagpenningen 

inom arbetslöshetförsäkringen. Jag vill här anmäla att jag senare avser att 

föreslå regeringen att i särskild proposition förelägga riksdagen förslag i 
dessa och vissa andra därmed sammanhängade frågor. 

Jag hemställer i avvaktan på särskild proposition i ämnet att regeringen 

föreslår riksdagen att 

till Bidrag till arbetslöshetsersättning och 11tbi/d11i11gsbidrag för 

budgetåret 1984/85 beräkna ett förs lagsanslag av 2 316 650 000 kr. 

B 4. Sysselsättningsskapande åtgärder 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 731 239 000 
5 931 615 000(11 
2 653 545 000 

Reservation 3 029 076 000 

(11 Varav 1 300 000 000 kr. enligt prop. 1982/83: 150 bil. 3, AU 30, 
rskr 349, 500 000 000 kr. enligt prop. 1983/84:26, AU 8, rskr 56, och 
182 000 000 kr. med utnyttjande av finansfullmakten. 10 000 000 kr. har 
omfördelats till statens industriverk. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsska

pande åtgärder. Programmet består av delprogrammen Beredskapsarbe

ten. Rekryteringsplatser och enskilda beredskapsarbeten av icke investe

ringskaraktär, Industribeställningar, Särskilda arbetsförmedlings in satser, 

Omställningsbidrag, Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åt

gärder och Tidigareläggning av kommunala tjänster. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 120 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AM3 Föredraganden 

Beredskapsarbeten 4 298 924 000 5 039 000 00011) -1 789 000 000 -3 119 000 000 
Tidigareläggning av 
kommunala tjänster 300 000 000 :l: 0 -
Tillfälligt syssel-
sattningsbidrag 281 710 000(2) 
Rekryterings-
.platser och enskilda 
beredskapsarbeten 
av icke investerings-
karaktär 500 000 000(3i + 
Industribeställ-
ningar 94 908 000 10 000 000 + 40 000 000 + 
Omställningsbidrag(4J 50 000 000 j: 0 
Försöksverksamhet 
med sysselsättnings-
skapande åtgärder + 
Särskilda .arbetsför-
medlings insatser 1 000 000 (51 
Detalj planerings-
•bidrag 21 490 00016) 
Förvaltningskost-
nader 33 207 000 32 615 000 + 2 337 000 + 

4 731 239 000 5 931 615 000 -1 746 663 000 -3 

llJ Varav JO milj. kr. har omfördelats till .statens industr[verk. 
!31 Vissa medel kommer att föras över från delprogrammet Beredskapsarbeten. 
(41 Delprogrammet .har .t. o. m. budgetåret 1982/83 ingått i 

300 000 000 

175 000 000 

5 000 000 
50 000 000 

10 000 000 

1 830 000 

278 070 000 

delprogrammet ·Beredskapsarbeten. Delprogrammet upphör vid årsskiftet 1983/84. 
(51 Delprogrammet ihar upphört. 
16) Delprogrammet har upphört. Utbetalningarna avser beslut före den 
januari 1982. 

'DelprogrammetlBeredskapsarbeten omfattar statliga beredskapsarbeten 

samt statsbidrag till kommunala beredskapsarbeten och enskilda bered

skapsarbeten av in vesteringskaraktär. Beredskapsarbeten syfr:ar till att 

motverka arbetslöshet till följd av säsong- och konjunkturnedgång eller 

när arbetstillgången av andra skäl är otillräcklig. 

Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt äldre, lokalt 

bunden eller handikappad arbetskraft, som har svårigheter att fä arbete på 

öppna marknaden .även i goda konjunkturer. Bestämmelser om bered

skapsarbeten finns i·arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368, omtryckt se

nast 1983: 569). Under budgetåret 1982/83 har även medel till ungdoms

platser anvisats under detta delprogram. 

Delprogrammet Omställningsbidrag omfattar bidrag till omställning för 

att underlätta övergången till annan sysselsättning i samband med varak

<tiga driftinskränkningar enligt förordningen (1981: 549, ändrad senast 

1982: 32) om försöksverksamhet med bidrag till omställning vid driftin

skränkningar. 

Delprogrammet Rekryteringsplatscr och enskilda beredskapsarbeten av 
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icke investeringskaraktär omfattar statsbidrag till tidigareläggning av an

ställningar inom den enskilda sektorn och enskilda beredskapsarbeten av 

icke investeringskaraktär. 

Delprogrammet Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åt

gärder omfattar statsbidrag för att bl. a. stödja utvecklingsbara projekt och 

sysselsättningsskapande affärsideer. 

Under delprogrammet Industribeställningar faller kostnader för statliga 

industribeställningar som läggs ut av sysselsättningsskäl. 

AMS 

Beredskapsarbeten 

För budgetåret 1982/83 anvisades till beredskapsarbeten 5 038,5 milj. kr. 

på statsbudgeten. varav 55 milj. kr. till omställningsbidrag samt under 

särskilt delprogram I milj. kr. för särskilda arbetsförmedlingsinsatser. 

Under budgetåret 1982/83 har bidragskostnaden för beredskapsarbeten 
uppgått till 4 688 milj. kr. 

Dagsverkskostnader för olika slag av beredskapsarbeten har under se

nare år utvecklats på sätt som framgår av följande tabell. 
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Dagsverkskostnader i kr. för olika ändamålsgrupper 

Ändamålsgrupp 1980/81 1981/82 1982/83 

Totalt AMS del Totalt A.\IS del Totalt AMS del 

INVESTERINGSARBETEN 

Vägar 
Vatten o avlopp 
Hus byggnad 
Turism o fri tid 
Övriga invest arb 

Invest arb/snitt
kostnad 
Därav: 
Statliga 
Kommunala 
Enskilda 

ANDRA ARBETEN 

Skogsvård 
Naturvård 
Forruninnesvård 
Adm o service 
Hälso o sjukvård 
Arb för kulturarb 
Övriga arbeten 

Andra arb/snitt
kostnad 
Därav: 
Statliga 
Kommunala 
Enskilda 

Invest arbeten o andra 
arbeten/snittkostnad 

Ej obj ektsbundna 
kostnader 

Totalt 

Fördelning totalt 
exkl. ej objektsbundna 
kostnader: 

Statliga 
Kommunala 
Enskilda 

1 422 
1 587 
1 880 
1 132 

249 

525 

1 371 
1 522 
1 841 

661 
513 
584 
370 
381 
472 
392 

449 

580 
386 
401 

632 

31 

663 

714 
543 
615 

226 
585 
853 
639 
765 

858 

281 
596 
878 

486 
354 
528 
310 
281 
359 
289 

341 

489 
272 
225 

429 

31 

460 

623 
317 
776 

l 550 
1 747 
2 039 
1 017 
1 021 

598 

1 477 
724 

l 243 

609 
555 
668 
407 
393 
495 
426 

449 

576 
420 
343 

596 

15 

611 

724 
576 
429 

:!23 
,303 
"789 
529 
1567 

1!45 

:!35 
tl06 
!i66 

476 
400 
1363 
:l03 
:~92 

:!68 
:ios 

·101 

15 

1 727 
2 026 
2 415 
1 117 

370 

896 

610 
2 027 
2 121 

642 
565 
751 
384 
425 
584 
449 

437 

574 
416 
378 

599 

10 

609 

76::! 
595 
448 

De genomsnittliga bidragskostnaderna per dagsverke beror p:i hur be

redskapsvolymen är sammansatt. Jämfört med andra arbeten var exem

pelvis bidraget till investeringsarbeten drygt 2.5 gång högre per dagsverke 

budgetåret 1982/83. Bidraget till statliga beredskapsarbeten utgår med 

100% av kostnaden och för investeringsarbeten är andelen anvisade be
tydligt lägre än för övriga arbeten. Även arbetenas fördelning på huvud

män spelar således stor roll för bidragskostnaden per dagsverke. 

439 
621 
808 
450 
815 

894 

1 432 
615 
726 

478 
402 
736 
303 
306 
418 
334 

333 

509 
297 
279 

395 

10 

405 

678 
332 
297 
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Andelen investeringsarbeten har långsiktigt minskat. Räknat i syssel

sättningsdagar för budgetåret 1971/72 utgjorde investeringsarbetena 57 % 

av dagsverkena och budgetåret 1977/78 33 %. Under de senaste tre bud

getåren har de utgjort 17. 13 resp. 11 %. 

Denna genomgripande förändring av beredskapsarbetenas innehåll har i 

första hand berott på förändringar i arbetslöshetens sammansättning med 

en kraftigt ökad andel av framförallt ungdomar bland de arbetslösa. 

Förändrade statsbidrag, med sänkt bidragsandel till kommunala inves

teringsarbeten och ett kraftigt höjt bidrag till andra arbeten, som numera 

ersätts med 75 % av lönekostnaderna, har givetvis också påverkat huvud

männens intresse för skilda typer av arbeten. Höjningen av lönekostnads

bidragen. som ursprungligen utgjorde 33 %, har varit en grundläggande 

förutsättning för den genomförda förändringen av beredskapsarbetenas 

struktur. 

Under de senaste fem budgetåren har den genomsnittliga bidragskost

naden per dagsverke varit följande (löpande penningvärde). 

1978/79 
310 

1979/80 
344 

1980/81 
460 

1981/82 
-116 

1982/83 
405 

Trots inflationen har bidragsandelen ändrats mycket måttligt, vilket 

förklaras av den fortgående ökningen av andelen icke investeringsarbeten. 

Den tillfälliga uppgången budgetåret 1980/81 hänger samman med att 

investeringsarbetena detta år tog en förhållandevis stor andel av dags

verksvolymen. AMS ser det som angeläget att inom ramen för bered

skapsarbetena behålla ett väsentligt inslag av investeringar. Den nuvaran

de andelen av sådana arbeten får med hänsyn till sysselsättningsproble

men bland framförallt byggnads- och anläggningsarbetare bedömas som 

väl låg. I lägen med allmänt bättre tillgång på arbete i öppna marknaden, 

och som följd härav mindre omfattning på beredskapsarbeten. kommer 

erfarenhetsmässigt också andelen investeringsarbeten att bli något högre. 

Räknat i oförändrat penningvärde kan därför bidragskostnaden per dags

verke väntas bli högre än under de två senaste åren. AMS beräknar 

bidrags kostnaden till 520 kr. per sysselsättningsdag. Beräkningarna grun

dar sig på en ökad andel investeringsarbeten. AMS ambition är att andelen 

sysselsatta i investeringsarbeten skall öka till ca 17 %. 
Statsbidraget till kommunala beredskapsarbeten var före år 1978 33 %. 

Fr. o. m. den I juli 1978 ändrades bidraget på så sätt att 75 % utgick som 

bidrag till lönekostnaderna för anvisade. För investeringsarbeten utgick 

dessutom ett tilläggsbidrag om 20% av skillnaden mellan totalkostnaden 

och bidraget till lönekostnaden. Bidragsutfallet avsågs för flertalet inve

steringsarbeten bli ungefär oförändrat mot tidigare. Fr. o. m. den I juli 

1982 har tilläggs bidraget sänkts till 15 %. 
AMS föreslår, att bidragssatsen till kommunala investeringsarbeten åter 

höjs till 20%. En sådan åtgärd kommer enligt styrelsen att göra detta slag 
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av arbeten mer intressant för kommunerna, vilket är önskvärt med hänsyn 

till behovet av att öka volymen av sådana arbeten. En ökad andel kommu

nala arbeten gör det möjligt att begränsa omfattningen av statli.~a investe

ringsarbeten, som ersätts med 100% av kostnaden. Styrelsen räknar 

därför inte med att en återgång till den tidigare bidragsprocentt:n kommer 

att medföra krav på mer bidragsmedel. Vid samma totalvolym•!r av inve

steringsarbeten kommer enligt AMS i stället en ökad andel kommunala 

arbeten att innebära en sänkning av bidragskostnaderna. 

Antalet am'isade arbetslösa \'id beredskapsarbeten och deras filders- och 
könsfördelning vid mitten av vissa månader 

År/Månad 

1982 
Juli 

Aug 

Sept 

Okt 

Nov 

Dec 

Jan 

Febr 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Antal 
Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Totalt 
- män 
- kvinnor 

Beredskapsarbete 

Antal 
anvisade 
arbetslösa 

9 826 
6 892 
2 934 

11 851 
9 598 
2 253 

23 265 
15 617 

648 

41 408 
24 178 
17 230 

55 131 
30 685 
24 446 

62 823 
35 050 
27 773 

63 195 
35 111 
28 084 

66 354 
36 599 
29 755 

69 792 
38 276 
31 516 

69 094 
38 037 
22 986 

65 146 
36 548 
28 598 

52 678 
31 609 
21 069 

Därav % 

-17 18-19 

18, 1 
12,9 
30,5 

11, 9 
8,9 

27.2 

26,8 
17.9 
45,0 

37,8 
28,2 
51, 4 

39.9 
30,8 
51,4 

39,6 
30,8 
50,9 

39,l 
30,7 
49,6 

35. 7 
28,5 
44,6 

33,2 
26,5 
41,3 

30.3 
24,3 
43,2 

27,9 
22,9 
34,5 

25,8 
20,6 
33, 7 

20-24 

29. 7 
23.9 
43,5 

20,8 
16.9 
37,5 

26,3 
22.2 
34,9 

30. 1 
28,3 
32, 7 

31, 7 
30,4 
33,4 

32,8 
31, 7 
34,2 

33,6 
32,4 
35,2 

35,5 
33,4 
38, 1 

36, 1 
33,5 
39,1 

36,2 
33,0 
40:3 

36, 7 
33,9 
40,3 

36.9 
32,9 
42, 7 

25-44 

34.3 
40,2 
20,6 

40,5 
43,9 
26, 1 

29,6 
36,2 
16, 1 

21,0 
16,8 
12,8 

19,2 
24,5 
12,5 

18,9 
24, 1 
12,4 

19,0 
24,0 
12,8 

20.4 
25,0 
14,6 

22,0 
26,4 
16,6 

24. 1 
28,5 
13,3 

25,4 
28, 7 
21, 3 

25,8 
30.1 
19,2 

45-60 

16,0 
20.6 

5,2 

23,9 
27,5 

8,9 

15,3 
20,9 
4,0 

9.9 
14.9 
2,8 

8,2 
12,8 
2,5 

7,8 
12,0 
2,5 

7,4 
11, 5 
2,4 

7,6 
11,6 

2. 7 

8,0 
12,2 
2,9 

8.5 
12,7 
2,2 

9.0 
13,0 
3,9 

10,4 
14,6 

4. 1 

61-

1.9 
2,4 
0,2 

2,9 
3,4 
0,3 

2,0 
2. 8 . 
0,0 

1,2 
1,8 
0,3 

1,0 
1,5 
0,2 

0,9 
1,4 
0,0 

0,9 
1,4 
0.0 

0,8 
1,5 
0,0 

0. 7 
1,4 
0,1 

1,9 
1,5 
0,0 

1, 0 
1,5 
0,0 

1, 1 
1, 8 
0,3 
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Av följande tabell, där sysselsättningen och nedlagda kostnader förde
lats på olika slag av beredskapsarbeten, framgår bl. a. att drygt 11 % av de 

nedlagda sysselsättningsdagarna budgetåret 1982/83 avsåg investeringsar

beten. 

Sysselsättningsdagar och kostnader vid olika slags beredskapsarbeten 
under budgetilret 1982/83. Faktiskt utfall 

Ändamålsgrupp 

INVESTERINGSARBETEN 
Vägar(lJ 
Vatten och avlopp 
Hus byggnad 
Turism och fritid 

Sysselsätt
ningsdagar 
1 000-tal 

271 (71) 
rn1 (62) 
453 (47) 

78 (161 
Övriga investeringsarbeten 292 170) 

Slfr.BIA Investeringsarbeten 1 285 (2661 
Därav: 
Statliga 425 (106) 
Kommunala 766 (146) 
Enskilda 94 (14) 

ANDRA ARBETEN 
Skogsvård 905 !861 
Naturvård 640 (28) 
Fornminnesvård 57 (24) 
Adminstration och service 5 731 
Hälso- och sjukvård 137 
Arbeten för kulturarbetare 29 
Övriga arbeten 780 (3) 

sm!MA Andra arbeten 10 279 ( 141) 
Därav: 
Statliga 1 909 (137) 
Kommunala 6 118 (41 
Enski Ida 2 252 

SUMMA Investeringsarbeten 
och andra arbeten 11 564 (407) 

Ej objektsbundna 
kostnader(2J 

TOTALT 11 564 (407) 

Fördelning totalt exkl. ej 
objektsbundna kostnader 
Statliga 2 334 !2431 
Kommunala 6 884 (150) 
Enskilda 2 346 (14) 

Kostnader 
Totalt 
~lilj. kr. 

468 (125) 
386 !96) 
095 (64) 

88 (18) 
400 !89) 

2 437 (392) 

685 (160) 
553 !2161 
199 (16) 

581 (60) 
362 (32) 

43 !20J 
2 203 

483 
17 

800 ( 1) 

4 489 (113) 

1 095 (1091 
2 543 !4i 

851 

6 926 (505) 

121 (42) 

7 047 (547) 

780 t269J 
4 096 (220) 

050 !16) 

AMS del 
Milj. kr. 

390 
119 
366 

35 
238 

148 

609 
471 
68 

432 
257 

42 
734 
348 

12 
594 

3 419 

973 
1 817 

629 

4 567 

121 

4 688 

l 582 
2 288 

697 

(105) 
(31) 
(34) 

(9) 
(52) 

(231) 

(142) 
(33) 
(6) 

(46) 
(30) 
(20) 

( 1) 

(971 

(95) 
(2) 

(328) 

(42) 

!370) 

(237) 
i85) 
(6) 

Siffrorna inom ( ) anger sysselsättning och kostnader för arbeten i 
AMS regi. 

il) Inkl. skogsvägar och ej statsbidragsberättigade gator/vägar 
(2) Häri ingår bl. a. kostnader för nedläggningshotade företag med 
8,6 milj. kr. 
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Av tabellen framgår vidare att arbeten inom administration och service 

svarar för den ojämförligt största andelen av antalet sysselsättningsdagar i 

beredskapsarbeten, drygt 5, 7 miljoner dagar. 

Den totala volymen av beredskapsarbeten har under de gångna åren 

nära följt arbetslöshetens utveckling. Tillsammans med övriga insatser för 

att motverka arbetslösheten har beredskapsarbetena därför i väsentlig 

utsträckning reducerat arbetslöshetsvolymen under lågkonjunkturer. 

Arbetslöshetens utveckling och kraven på att bekämpa arbetslösheten 

har föranlett en långsiktig ökning av volymen av beredskapsarbeten. I 

medeltal under budgetåret 1972/73 sysselsattes i sådana arbeten 33 000 

personer. Budgetåret 1978/79 var siffran 54000. När man unci.er budget

året 1982/83 stannar strax under det talet måste detta bedömas med 

hänsyn till att ungdomar i åldern 16-17 år numera inte anvisas till bered

skapsarbeten utan omfattas av andra åtgärder. Om dessa läggs till voly

men av beredskapsarbeten kommer man till tal över 60000. Ändå har det 

inte varit möjligt att under innevarande lågkonjunktur hålla tillbaka en 

väsentlig uppgång i den totala arbetslösheten. 

AMS bedömer att behovet av beredskapsarbeten under budgetåret 

1983/84 kommer att motsvara ca 12 miljoner dagsverken. För budgetåret 

1984/85 räknar AMS med ett basbehov av 6miljoner dagsverken. Detta 
innebär en mycket kraftig reducering av beredskapsarbetenaj.:imfört med 

innevarande budgetår och bygger på förutsättningen att efterfrågan på 

arbetskraft inom näringslivet och den offentliga sektorn bli;c väsentligt 

högre. Skulle så inte bli fallet håller AMS en hög beredskap för att sätta in 

ytterligare åtgärder. 

AMS föreslår att medel anvisas till beredskapsarbeten motsvarande 

6 miljoner sysselsättningsdagar till en genomsnittlig dagsverkskostnad av 

520 kr.. vilket motsvarar 3 120 milj. kr. 

J ndustribeställni ngar 

Under budgetåret 1982/83 har hos företag som varslat om inskränkning 

eller driftnedläggelse lagts ut statliga industribeställningar, s. k. rådrums

beställningar. till ett värde av 129milj. kr. För att förbättra sysselsättning

en inom industrin har regeringen även beslutat om· tidigareläggning av 

statliga industribeställningar för 231 milj. kr. Den sammanlagda syssel

sättningseffekten beräknas till ca 90000 syssdsättningsdagar. varav ca 

50 000 faller på budgetåret 1983/84. För budgetåret 1984/85 beräknas beho

vet under detta delprogram till 50milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

Innan jag behandlar medelsbehovet under detta anslag vill jag anmäla 

att jag har för avsikt att senare föreslå regeringen vissa förtyd::iganden av 

reglerna för statliga beredskapsarbeten. Av bestämmelserna i arbetsmark-
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nadskungörelsen (1966: 368, omtryckt senast 198~: 569) bör det enligt min 

mening framgå att det för statliga beredskapsarbeten skall utgå full kost

nadstäckning. I det sammanhanget bör också AMS möjligheter att i sär

skilda fall minska statsbidraget till statliga beredskapsarbeten då det gäller 

vissa myndigheters uppdragsverksamhet komma till klarare uttryck. 

Beträffande databasens i Haparanda filialer i Pajala, Jokkmokk och 

Jörn har jag efter samråd med utbildningsministern funnit att några ytterli

gare forskningsprojekt inte planeras att läggas ut på dessa filialer, varför 

deras verksamheter inte heller kan permanentas. Jag anser att den eventu

ella framtida verksamheten vid dessa filialer är en fråga för databasen och 

berörda länsarbetsnämnder. Jag vill dock poängtera att inga permanenta 

tjänster i dessa organisationer får inrättas för medel som är avsedda för 

beredskapsarbeten. 

Beredskapsarbeten 

Volymen beredskapsarbeten var under budgetåret I 982/83 ca I 1,5 mil

joner sysselsättningsdagar. vilket skall jämföras med 7,6 miljoner resp. 

4,4miljoner sysselsättningsdagar budgetåren 1981/82 och 1980/81. 

Antalet sysselsatta i beredskapsarbete var under budgetåret 1982/83 i 

medeltal 49 200 personer per månad. Budgetåret 1981182 var motsvarande 

tal 35 800 personer. Andelen kvinnor i beredskapsarbete har ökat från 

33 % budgetåret 1980/81 och 38 % budgetåret 1981182 till drygt 41 % bud

getåret 1982/83. Kvinnornas sysselsättning i beredskapsarbete har i hu

vudsak varit förlagd till tjänste- och vårdsektorn. Försöksverksamhet med 

inriktning på otraditionella yrkesområdcn pågår och de e1farenheter som 

därigenom erhålls bör kunna utgöra en bra grund för fortsatta insatser. 

Antalet ungdomar sysselsatta i bery<lskapsarbete har ökat kraftigt. Un

der budgetåret 1982/83 var 33 400 ungdomar i medeltal sysselsatta i bered

skapsarbete. Motsvarande tal för budgetåren 1981/82 och 1980/81 var 

21 000 resp. 9 500. 

För innevarande budgetår anvisades budgetpropositionen 

(prop.1982/83: 100 bil.12, AU21, rskr228) 3907milj.kr. för beredskaps

arbeten. I kompletteringspropositionen (prop. 1982/83: 150 bil. 3, AU 30, 

rskr 394) anvisades ytterligare I 000 milj. kr. för beredskapsarbeten. Ge

nom beslut den 6 oktober och den 15 december 1983 har regeringen med 

stöd av finansfullmakten ställt ytterligare 182 milj. kr. till AMS förfogande 

för beredskapsarbeten. Sammanlagt har således 5 089 milj. kr. anvisats un

der delprogrammet Beredskapsarbeten, varav 50 milj. kr. har anslagits för 

bidrag till omställning vid driftinskränkningar. En del av medlen kommer 

också fr. o. m. den I januari 1984 att föras över till delprogrammet Rekry

teringsplatser och enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskarak

tär. IOmilj. kr. av delprogrammets medel har omfördelats till statens 

industriverk. 
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Jag delar AMS bedömning att behovet av beredskapsarbeten nästa bud

getår inte kommer att vara lika stort som innevarande budgetår. Detta 

bygger på förutsättningen att efterfrågan på arbetskraft främst inom nä

ringslivet kommer att öka. Den extra stimulans till rekrytering inom 

näringslivet som riksdagen nyligen beslutat om (AU 1983/84: 8, rskr 56) 

med anledning av regeringens prop. 1983/84: 26 om särskilda :;ysselsätt

ningsåtgärder för budgetåret 1983/84 torde väsentligt minska behovet av 

kommunala och statliga beredskapsarbeten. Jag kommer nedan att föreslå 

ytterligare medel till dessa rekryteringsplatser och enskilda beredskapsar

beten. Totalt bedömer jag behovet av beredskapsarbeten och rekryte

ringsplatser till ca 7 miljoner sysselsättningsdagar kommande budgetår. 

varav 4 miljoner dagar bör beräknas för beredskapsarbeten. För att stimu

lera åtgärder inom den kommunala sektorn som avser ombyggmtd, repara

tion eller underhåll av fastighet och anläggning kommer jag att föreslå 

regeringen att AMS skall prioritera beredskapsarbeten inom dessa områ

den. Jag har i min medelsberäkning tagit hänsyn till denna inriktning av 

beredskapsarbeten som avser investeringar. Jag har räknat med att 

200milj. kr. skall användas för arbeten inom dessa områden. Jag kommer 

senare att föreslå AMS att vid budgetårets början till länsarbetsnämn

derna fördela medel motsvarande 3 miljoner dagsverken. Samtidigt skall 
AMS planera så att högre volymer kan genomföras under budgetåret. Det 

är av vikt att denna planering är flexibel så att AMS under löpande 

budgetår kan anpassa medelsinsatsernas storlek till eventuellt ändrat sys

selsättningsläge i enskilda regioner. För den händelse medelsbehovet för 

beredskapsarbeten eller rekryteringsplatser kommer att överstiga 7 mil

joner dagsverken förutsätter jag att regeringen liksom tidigare kommer att 

få disponera en finansfullmakt härför. 

I regleringsbrev för budgetåret 1983/84 har medel från delprogrammet 

Beredskapsarbeten avsatts för upprustningsarbeten för Stiftels,~n Kungl. 

gyttjebad- och brunnsanstalten Loka samt för turistinvesteringar vid Åre 

alpina centrum. Jag vill här anmäla att dessa båda arbeten beräknas bli 

fullföljda och avslutade under nästa budgetår. När det gäller den sist

nämnda investeringen är en förutsättning för att ytterligare medel från 

förevarande anslag skall ställas till förfogande att de villkor uppfylls som 

regeringen anmälde för riksdagen i kompletteringspropositionen (prop. 

1982/83: 150 bil. 3). Jag beräknar medelsbehovet till totalt 22.5 milj. kr. för 

dessa båda arbeten under budgetåret 1984/85. Jag vill också c.nmäla att 

nya lokaler avses att uppföras för Framnäs musikfolkhögskola i Piteå. 

Dessa är avsedda att uppföras som beredskapsarbete. Medelshehovet för 

detta projekt beräknar jag till 10 milj. kr., varav 6,6 milj. kr. utöver ordina

rie bidrag till denna typ av anläggning. 

Riksdagen beslöt den 11 maj 1977 (TU 1976/77: 22, rskr275) att upprust

ningen av Göta kanal skulle få utföras som statligt beredskapsarbete då 

sysselsättningsläget kräver det. Arbetena kostnadsberäknades i 1977 års 
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prisläge till 45 milj. kr. U ndcr perioden 1977 /78-1983/84 beräknas upprust

ningsarbeten ha utförts på Göta kanal för sammanlagt 64 milj. kr. Detta 

innebär att det avsedda upprustningsarbetet nu har kommit in i sitt slut

skede. Jag beräknar att dessa arbeten skall kunna slutföras under nästa 

budgetår. Detta hindrar naturligtvis inte att andra arbeten på Göta kanal 

därefter vid behov kan utföras som beredskapsarbeten efter samma regler 

som för övriga beredskapsarbeten. 

I samband med riksdagens behandling av motioner angående den statliga 

trafikpolitiken (TU 1977/78: 18. rskr332) fann riksdagen det angeläget att 

regeringen skulle pröva möjligheterna att säkra Dalslands kanals framtida 

verksamhet. Sedan budgetåret 1979/80 har upprustningen av Dalslands 

kanal skett i form av statligt beredskapsarbete. Upprustningen innefattar 

även den av Dalslands kanal AB förvärvade Snäcke kanal. Kostnaden för 

upprustningen beräknades till 6milj. kr. i 1978 års prisläge. Upprustningen 

beräknades utföras under en femårsperiod. Hittills har kanalen upprustats 

som statligt beredskapsarbete för ca 6.2 milj. kr. Jag räknar med att den 

avsedda upprustningen bör kunna slutföras under budgetåret 1984/85. 
AMS har bedömt att den nuvarande nivån på tilläggsbidraget - 15 % -

som utgår i samband med investeringar åter bör höjas till 20 % för att göra 

detta slag av arbeten mer intressant för kommunerna. Jag vill beträffande 

tilläggsbidraget till beredskapsarbeten erinra om vad jag anförde i kom

pletteringspropositionen (prop. 1982/83: 150 bil. 3) i våras om AMS möjlig

heter att inom gällande bestämmelser såväl höja som sänka tilläggsbidra

get till kommunerna. AMS kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet 

att höja bidraget till kommuner där arbetslösheten sedan en längre tid varit 

hög och befolkningsunderlaget vikande. Jag kan mot denna bakgrund inte 

tillstyrka en generell höjning av tilläggsbidraget. Jag har dock för avsikt att 

föreslå regeringen att den höjning av tillägsbidraget i de områden som nu 

har 15 procents bidrag till 25 procents bidrag. som regeringen beslutat om 

för våren 1984 avseende vissa kommunala investeringar för ombyggnad, 

reparation eller underhåll av vatten- och avloppsanläggningar. även skall 

få gälla för dessa arbete under nästa budgetår. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har i en skrivelse den 20 december 

1982 föreslagit att ett statsbidrag införs för projektering av kommunala 

investeringar. Regeringen har, som jag tidigare har nämnt, nyligen beslu

tat att vissa arbeten som avser ombyggnad, reparation eller underhåll av 

fastighet eller anläggning som primär- eller landstingskommun ansvarar 

för, får utföras som beredskapsarbete under våren 1984 med ett förhöjt 

tilläggsbidrag för vatten- och avloppsarbeten och jag har för avsikt att 

föreslå att denna möjlighet skall finnas även under hösten och vintern 

1984-85. Jag förutsätter därvid att kommunerna har en god projekterings

beredskap för bl. a. vatten- och avloppsarbeten, varför jag inte finner skäl 

att tillstyrka förslaget om projekteringsbidrag. 

Jag beräknar medelsbehovet för beredskapsarbeten till 1 919, I milj. kr. 

9 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Jag har därvid räknat med 4 miljoner sysselsättningsdagar och en genom

snittlig dagsverkskostnad på 475 kr. samt inkluderat medlen till Loka 

brunn, Åre alpina centrum och Framnäs musikfolkhögskola. Beredskaps

arbeten på vägar bör få bedrivas i en omfattning som motsvarar 

300 milj. kr. 

Rekryteringsplatser och enskilda beredskapsarbeten m· icke in ~·esterings

karaktiir 

Riksdagen har beslutat (AU 1983/84: 8. rskr 56), med anledning av rege

ringens prop. 1983/84: 26 om särskilda syssclsättningsåtgärdcr för budget

året 1983/84. att inrätta ett nytt bidrag för näringslivets rekrytering. s. k. 

rekryteringsplatscr. Riksdagen har samtidigt fastslagit att de enskilda 

beredskapsarbetena av icke investeringskaraktär skall ses som ett kom

plement till rekryteringsplatserna. Med hänsyn till att dessa båda bidrags

former i sin delvis olika inriktning kompletterar varandra bör de enligt 

riksdagen utgå med samma procentsats eller med 50% av de totala löne

kostnaderna för de sysselsatta. Med tanke på den väntade uppgången i 

industrikonjunkturen anser jag det väsentligt att även nästa år främja 
rekryteringen till näringslivet samtidigt som möjligheten bör finnas att 

genom enskilda beredskapsarbeten ge främst ungdomar praktik och ar

betslivserfarenhet liksom möjligheter för unga kvinnor att prova otradi

tionella yrken. Jag beräknar medelsbehovet för rekryteringsplatser och 

enskilda beredskapsarbeten av icke investeringskaraktär till 675 milj. kr. 

Jag har därvid räknat med 3 miljoner sysselsättningsdagar och en genom

snittlig dagsverkskostnad på 225 kr. 

J ndustrihestiill ningar 

Enligt regeringens anvisningar för budgetåret 1983/84 skall AMS till 

regeringen anmäla under budgetåret utlagda industribeställningar. AMS 

har fram t. o. m. den 30 november 1983 anmält att rådrumsbeställningar 

lagts ut till 16 företag för tillsammans 68 859000 kr., varav nio beställning

ar för totalt 60 837 000 kr. avser medel anvisade för budgetåret 1982/83. 

Inom ramen för detta delprogram får AMS lägga ut beställningar av 

förnödenheter som behövs i statlig verksamhet hos industriföretag som 

har påkallat eller avser att påkalla MBL-förhandlingar om en ~.ådan för

ändring av verksamheten som medför eller kan medföra en driftinskränk

ning. Härigenom kan sysselsättningen för en begränsad tid upprätthållas 

inom ett företag för att ge rådrum för omplacering av personal. Regeringen 

kan också medge utgifter för AMS för ordinarie beställningar mm staten 

tidigarelägger i sysselsättningsfrämjandc syfte. För innevarande budgetår 

har 10 milj. kr. upptagits under delprogrammet. 

Jag beräknar 15 milj. kr. för industribeställningar. 
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Försöksverksamhet med sysselsiittningsskapande åtgärder 

Som jag inledningsvis har nämnt finns det i skilda regioner. inom organi

sationer och hos enskilda personer en initiativrikedom som måste tas till 

vara för att förnya arbetsmarknadspolitiken. Ett flertal av de idcer som 

finns och som kan leda fram till nya typer av arbetsmarknadspolitiska 

insatser kommer aldrig till stånd genom att det inte finns någon till dessa 

tilltänkta verksamheter anpassad statlig stödform. För att stimulera så

dana insatser beräknar jag mcdelsbehovet till 10 milj. kr. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för anslaget B 4. Syssel

sättningsskapande åtgärder till 2 653 545 000 kr., varav 34445 000 kr. avser 

förvaltningskostnader. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

dels bereder riksdagen tillfälle att 
I. ta del av vad jag har anfört om upprustningsarbetena på Göta 

kanal och Dalslands kanal. 

2. ta del av vad jag har anfört om Loka brunn. Åre alpina centrum 

och Framnäs musikfolkhögskola, 

dels föreslår riksdagen att 

3. godkänna vad jag har förordat om försöksverksamhet med 

sysselsättningsskapande åtgärder, 

4. till Sysselsiittningsskapande åtgärder för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 2 653 545 000 kr. 

B 5. Försvars· och beredskapsplanering 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

22 747 000 
20 981 000 
22 120 000 

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Försvars- och bered

skapsplanering samt förvaltningskostnaderna för detta. 

1984/85 1982/83 
Utgift 

1983/84 
Anslag Beräknad ändring 

Försvars- och beredskaps
planer ing 

Förvaltningskostnader 
6 070 000 

16 677 000 

A\1S 

6 252 000 + 3 981 000 + 
14 729 000 + 941 000 + 

Föredraganden 

313 000 
826 000 

22 747 000 (1) 20 981 000 + 4 922 000 + 1 139 000 

(1) Häri ingår förvaltningskostnader för det tidigare delprogrammet 
Vapenfria tjänstepliktiga för tiden den 1 juli - 31 december 1982. 
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Programmet omfattar planering dels av hur landets arbetskraft skall 

utnyttjas under beredskaps- och krigstillstånd, dels av arbetsmarknads

verkets krigsorganisation samt statsbidrag till frivilliga försvarsorganisa

tioner som är engagerade i utbildning av personal för arbete i krigstid inom 

totalförsvarets civila delar. 

AMS 

AMS planering och äskanden för budgetåret 1984/85 grundas på rege

ringens anvisningar för program- och verksamhetsplanering samt anslags

framställningar för totalförsvarets civila delar för perioden 1984/85-
1988/89. 

Enligt dessa anvisningar skall 1982 års försvarsbeslut utgöra utgångs

punkt för planeringen. Arbetsmarknadsverkets arbetskraftsplanläggning 

och arbetsförmedlingens krigsorganisation skall vara prioriternde områ

den. Den frivilliga försvarsverksamheten skall ha minst samma omfattning 

som tidigare. 

Endast under förutsättning av reellt oförändrade medel i förhåi.lande till 

budgetåret 1982/83 för personal m. m. centralt och regionalt bedömer 

AMS att intentionerna i 1982 års försvarsbeslut kan genomföras i fråga om 
arbetskraftsplanläggning och verkets krigsorganisation. 

Frivi\ligorganisationerna har fr. o. m. budgetåret 1979/80 inte fått full 

kompensation för pris- och löneökningarna. Kostnaderna har dessutom 

ökat genom den borttagna tjänstebrevsrätten. 

För att intentionerna i 1982 års försvarsbeslut skall kunna följas måste 

enligt AMS medelstilldelningen dels ge kompensation för kostnadsutveck

lingen, dels årligen öka reellt. Dessutom bör utvecklingen vara lika för 

frivilligorganisationerna inom de civila och militära delarna av totalförsva

ret. 

På grund av den uppenbara avvikelsen mellan i försvarsbeslutet ut

tryckt ambitionsnivå och de reella resultat som erhålls vid minskade eller 

oförändrade resurser upprepar AMS sitt förslag från föregående budgetår 

att till frivilligorganisationerna bör utgå statsbidrag med 10,2 milj. kr. 

AMS förslag som bygger på organisationernas egna äskanden innebär att 

frivilligorganisationerna kan utvecklas och på sikt nå upp till de nivåer 

som programplanen förutsätter. 

Föredragandens överväganden 

Förmånerna till deltagare i frivillig förs vars verksamhet utreds f. n. av 

kommitten (Fö 1982: 08) om förmåner vid frivillig försvarsverksamhet 

m. m. Utredningsarbetet har blivit fördröjt och väntas bli avslutat först 

under det kommande budgetåret. 

AMS har begärt en kraftig höjning av statsbidraget till frivilliga försvars-
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organisationer för budgetåret 1984/85. För egen del beräknar jag medels

behovet till 6 565 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Försvars- och beredskapsplanering för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 22 120000 kr. 

8 6. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 355 000. 
2 700 000 
3 700 000 

Reservation 3 151 000 

Från anslaget bestrids arbetsmarknads verkets utgifter för anskaffning av 

utrustning med ett inköpspris överstigande IOOOOkr. och med en beräk

nad livslängd av minst tre år. Annan utrustning anskaffas med anlitande 

av resp. programanslag. Utrustningen utgörs till största delen av inventa
rier för arbetsförmedlingen. 

AMS 

Under budgetåret 1984/85 beräknas sju tjänstebilar behöva ersättas till 

en kostnad av 450000 kr. och totalt 6,7 milj. kr. investeras i telefonväxlar. 

Härav avser 2,8 milj. kr. anskaffning av fyra större automatiska elektro

nikväxlar. Den föreslagna förstärkningen av kontorsorganisationen med

för behov av nya telefonväxlar till en kostnad av 300000 kr. Om AMS får 

den begärda personalförstärkningen behövs ytterligare 800 000 kr. för tele

fonväxlar. I samband med tlyttning till nya lokaler för länsarbetsnämnder 

och arbetsförmedlingar samt för ersättning av gamla telefonväxlar erford

ras teleutrustning för 2.8 milj. kr. 

Kostnaden för ny- och återanskaffning av kontorsinventarier till länsar

betsnämnder och arbetsförmedlingar beräknas uppgå till 500 000 kr. 

Ett tlertal arbetsförmedlingar har behov av aktautomater och doku

mentskåp av sådan säkerhetsgrad att de uppfyller kraven i gällande arkiv

bestämmelser. Kostnaden härför uppgår till 200000 kr. För övriga en

gångsanskaffningar beräknas 325 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1984/85 har AMS begärt 8,2 milj. kr. Dessa medel är i 

huvudsak avsedda för kostnader i samband med lokalförändringar. 

Mot bakgrund av mitt ställningstagande till AMS förslag om lokaltill

skott beräknar jag medelsbehovet till 3,7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsverket: Anskaffnint: av utrustninx för bud

getåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 3 700 000 kr. 
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B 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift{li 
Anslag 1 000 
Förslag 1 000 

Reservation 577 1)00 

(1) Under budgetåret har intäkterna överstigit kostnaderna med 576 000 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet För

valtning av utrustning, vilket utgör ett serviceprogram för försörjning av 

övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning får 

hyras ut inom eller utom arbetsmarknads verket, varvid hyran skall beräk

nas så att samtliga kostnader täcks. Programmet består av delprogrammen 

Förläggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

Förlä1:gningsbyggnader 

Förläggningsbehov skall i första hand tillgodoses genom förhyrning på 

den allmänna bostadsmarknaden. Krav på snabba förläggningsim;atser och 
lokala förläggningssvårigheter gör det dock nödvändigt för AMS att i viss 

omfattning själv kunna tillhandahålla förläggningsbyggnader. 

Sedan flera år tillbaka har behovet av tillfälliga förläggningsplatser varit 
sjunkande och inom AMS pågår en successiv anpassning av det egna 

förläggningsbeståndet med hänsyn härtill. Under budgetåret 1982/83 mins

kades förläggningskapaciteten med 303 platser och uppgick i juni 1983 till 

2 750 platser. 

Under budgetåret 1983/84 kommer förläggningskapacitcten att minskas 

med ytterligare ca 300 platser och under budgetåret 1984/85 med ca 250 till 

2 200 platser. 

Delprogrammets utgifter för budgetåret 1982/83 uppgick till 8, I milj. kr. 

och inkomsterna till 9,8milj.kr. Av inkomsterna var 1,4milj.h. försälj

ningsinkomster för avyttrade byggnader. 

Maskiner ocfzfordon m. m. 

Under delprogrammet Maskiner och fordon m. f"!l· förvaltas AMS ma

skinpark. Verksamheten och det ekonomiska resultatet av denna är bero

ende av omfattningen och strukturen av AMS beredskapsarbct·~n i egen 

regi. Egenregiarbetena har under de senaste budgetåren minskat volym

mässigt. Uppkomna kostnader har kunnat balanseras mot hyresintäk

terna. 

Under budgetåret 1982/83 skedde en reglering av maskinhyran. Denna 

åtgärd har medfört att delprogrammets kostnader kunnat täckas. 

Totalt har programmets intäkter överstigit kostnaderna med 580000 kr. 
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Föredragandens överväganden 

Samtliga utgifter under de båda delprogrammen beräknas bli täckta av 

inkomster. Anslaget bör därför i likhet med tidigare budgetår föras upp 

med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsverket: Fön,altning av utrustning för bud

getåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

B 8. Arbetsmarknadsverket: Inköp för arbetsmarknadsutbildningen 

1983/84 
1984/85 

Anslag 
Förslag 

51 000 000(1) 
45 000 000 

(1) Ytterligare 10 milj. kr. har anvisats enligt prop. 1983/1984:26, 
AU 8, rskr 56. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 har ett nytt budgetsystem för SÖ: s AMU

kurser införts. Mot bakgrund av detta har ett särskilt anslag avseende 
inköp för arbetsmarknadsutbildningen inrättats fr. o. m. budgetåret 

1983/84. 

I likhet med övriga medel för arbetsmarknadsutbildningen anvisas AMS 

medlen för överföring till SÖ. Anslaget skall bestrida SÖ: s kostnader för 

anskaffning av utrustning och inredning till arbetsmarknadsutbildningen. 

SÖ 

För budgetåret 1984/85 har SÖ beräknat medel under anslaget till 

91 500 000 kr. enligt nedanstående investeringsplan. 

(milj.kr.) 

Område 

UTGIFTER 
BAS VERKSAMHET 
Länsramar 
Läroplansförändringar 
Särskild datorbaserad 
utrustning 
Övriga utrustningar 

Inredning och utrustning 
av lokaler 
KOMPLEMENTVERKSAMHET 
INKOMSTER 
SUMMA 

Föredragandens överväganden 

Anvisat 
1983/84 

30,6 
16,3 

8, 1 
- 4,0 
51,0 

SÖ förslag 
1984/85 

11. 0 
18,0 

34,8 
29,0 

21, 7 
10, 0 

- 4,0 
91,5 

SÖ har begärt 91,5 milj. kr. för investeringar inom arbetsmarknadsut

bildningen. Jag bedömer att investeringsvolymen under budgetåret 

1984/85 bör vara lägre än under innevarande budgetår. SÖ bör även under-
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söka möjligheten att hyra utrustning. Mot bakgrund härav beräknar jag 

medelsbehovet till 45 milj. ~r.. vilket i huvudsak bör avse ersättningsin

vesteringar och investeringar för inredning och utrustning till följd av 

lokalförändringar. Av beloppet beräknar jag 5 milj. kr. för kcmplement

verksamheten. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknadsverket: Inköp för arbetsmarknadsutbild

ningen för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservatior:sanslag av 

45 000000 kr. 

B 9. Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets verksamhetsområde 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 500 000 
1 000 

Behållning 

Fr. o. m. den 1 juli 1981 har byggnadsstyrelsen övertagit lokalförsörj

ningsansvaret för länsarbetsnämnderna, arbetsförmedlingen och arbets

marknadsinstituten. Byggnadsstyrelsen har vidare den I juli 1982 överta

git lokalförsörjningsansvaret för arbetsmarknadsutbildningen. 

Byggnads.styrelsen 

Arbetsmarknadsinstitut (Ami) i Eskilstuna har fr. o. m. starten den 1 

januari 1980 inrymts i lokaler, som byggnadsstyrelsen övertagit från lands

tinget och i vilka arbetsmarknadsutbildning tidigare bedrivits. Lokalerna 

är i sin nuvarande utformning inte lämpliga för den verksamhet som Ami 

bedriver. 

Av disponibel lokalyta på ca 2 000 kvm. inryms Ami: s lokalbehov i ca 

I 350kvm. För att omdisponera verksamheten inom denna area erfordras 

vissa ombyggnadsarbeten. I prop. 1982/83: lOObil. 12 uppförde;; en kost

nadsram på 6,6milj. kr. i prisläget den I januari 1982 vilket motsvarar 

7 150 000 kr. i prisläget den I januari 1983. Detta belopp föreslås bli upp

fört som ram i investeringsplanen. På initiativ från AMS har byggnadssty

relsen under 1983 utrett alternativa lokaliseringar av arbetsmarknadsinsti

tutet i Eskilstuna. Tidigast möjliga byggstart oavsett vilket alternativ som 

föreslås är våren 1984. Byggtiden är beräknad till tio månader. 
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Föredragandens överväganden 

Jag förordar att medel för budgetåret 1984/85 anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 

INVESTERINGSPLAN I 1 000-tal kr. I 

Byggnadsobjekt Kostnadsram 

82-01-01 83-01-01 

Eskilstuna 
Ombyggnad i kv 
Näbben för Ami 6 600 

6 600 
7 150 
7 150 

Anslagsberäkning 11 000-tal kr. I 

Medelstillgång 

Behållning 1982-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 

Medelsförbrukning Byggnads
start 
år-mån Faktisk 

t. o. m. 
83-06-30 

269 
269 

7 500 

7 501 

Beräknad för 

83/84 

500 
500 

84/85 

5 500 
5 500 

84-05 

Beräknad medelsförbrukning 

1983/84 
1984/85 

769 
5 500 

6 269 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets verksam

hetsområde för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag 

av I OOOkr. 

B 10. Arbetsdomstolen 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5 122 000 
5 183 000 
5 432 000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre 

ordförande, tre vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill kommer 

ett antal ersättare i domstolen. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Arbetsdomstolen Föredraganden 

Personal 22 

Anslag 
Förvaltningskostnader 4 519 000 + 86 000 + .170 000 
(därav lönekostnader) (3 987 0001 (+ 141 0001 ( + 131 000) 

Lokalkostnader 664 000 + 113 000 + 79 000 

5 183 000 + 199 000 + 249 000 

Färdig
ställande 
år-mån 

85-02 
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Arbetsdomstolen 

Sedan 1979 har arbetsdomstolen haft en jämn måltillströmning på mel

lan 300 och 350 mål per år. Tillströmningen har ökat något under första 

halvåret 1983. 

Domstolens personal vid ingången av budgetåret 1983/84 omfattade 22 

personer varav 13 med handläggande uppgifter. Av dessa var åtta sekrete

rare ocn en notarie. Domstolen framhåller att den nuvarande organisatio

nen är väl avpassad till arbetsbelastningen och föreslår därför oförändrat 

anslag i förhållande till innevarande budgetår med korrigering för pris- och 

löneomräkningar. Domstolen föreslår vidare som besparingsalt·~rnativ att 

anslaget för förvaltningskostnader minskas med I 09 000 kr., vilket utgör 

2 % av det redovisade anslagsbehovet. Förvaltningskostnadsanslaget blir 

sålunda (4714100- 109000=) 4605000kr. Domstolen vill emellertid 

kraftigt understryka att målutvecklingen är närmast omöjlig att förutse. I 

ett läge då måltillströmningen snabbt ökar kan domstolen tvingas att 

begära tilläggsanslag för att klara verksamheten. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för arbetsdomstolens verksamhet beräk

nas med tillämpning av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 5 432 000 kr. 

B 11. Statens förlikningsmannaexpeditionen 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 412 000 
1 476 000 
1 364 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det stat

liga förlikningsväsendet och leds av en styrelse. Expeditionen ansvarar 

vidare för statistiken över arbetsinställelser i riket. Chef för expeditionen 

är en kanslichef. 
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1983/84 

Personal 4 

Anslag 
Förvaltningskostnader 725 000 
(därav lönekostnader) (695 400) 
Ersättning till 
förlikningsmän 700 000 

Lokalkostnader 51 000 

476 000 

Förlikningsmannaexpeditionen 

Beräknad ändring 1984/85 

Förliknings- Föredraganden 
mannacxpedi-
tionen 

+ 48 000 
t+ 45 000) 

- 32 000 
+ 8 500 

+ 24 500 

- 85 000 
l- 87 000) 

- 32 000 
+ 5 000 

-112 000 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förlik

ningsmannaexpcditionen inga större förändringar ur anslagssynpunkt un

der budgetåret 1984/85. Anslagsposten Förvaltningskostnader blev redan 

budgetåret 1983/84 genom indragning av en tjänst, föremål för en real 

minskning överstigande 10%. dvs. i den storleksordning som i anvisning

arna omnämnts avseende perioden 1983/84-1987/88. Utöver detta har 

förlikningsmannaexpeditionen reducerat anslagsposten Ersättning till för

likningsmän med 32000 kr. med hänsyn till utfallet budgetåret 1983/84. 

Förlikningsmannaexpeditionen räknar med oförändrad organisation, 

verksamhet och medels behov. 

Föredragandens överväganden 

Under innevarande budgetår har en minskning av anslaget motsvarande 

huvudförslaget för budgetåren 1983/84-1985/86 genomförts. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens Jörlikningsmannaexpedition för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av I 364 000 kr. 

B 12. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

30 000 
40 000 
40 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 

som avser tillämpningen av lagen (1949: 345, ändrad 1976: 191) om rätten 

till arbetstagares uppfinningar. Nämnden består av ordförande och sex 

ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt 

har nämnden inte någon personal. 
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Föredragandens överväganden 

Anslaget bör för budgetåret 1984/85 föras upp med 40 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 40000kr. 

B 13. Nämnden för vapenfriutbildning 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 145 000 il) 
4 270 000 
4 285 000 

(11 Avser tiden den 1 januari - den 30 juni 1983. 

Nämnden för vapenfriutbildning (NVU) inrättades den I januari 1983. 

Nämnden administrerar tillsammans med godkända utbildningsmyndighc

ter och organisationer de vapenfrias utbildning. inkvartering och förmå

ner. 

Kostnaderna för utbildning och förmåner till de vapenfria hestrids över 

anslaget B 14. Vapenfria tjänstepliktiga. 

Personal 
Anslag 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 
Engångsanvisning 

NVU 

1983/84 

2'' 

3 503 000 
12 750 000) 

420 000 
347 000 

4 270 000 

1. Pris- och löneomräkning utgör 284 000 kr. 

Beräknad ändring 1984/85 

NVU Föredraganden 

+ 461 000 + 267 000 
I+ 138 000) 1 + 156 000 I 
+ 42 000 + 20 000 
- 171 000 - 272 000 

+ 332 000 + 15 000 

2. Huvudförslaget skulle innebära en minskning av förvaltningskostna

derna med 82 000 kr. 

3. Löner. NVU räknar med ett oförändrat antal tjänster till en kostnad 

av 2 888 000 kr. 

4. Datorkostnader. De ordinarie driftskostnaderna b,~räknas till 

154000kr. 

5. Lokaler. NVU disponerar 500 kvm. egen lokalyta i Karolinen i Karl

stad. Dessutom svarar NVU för kostnaderna för 160 kvm. av förvalt

ningsbyggnadens gemensamma utrymmen. För lokalkostnader beräknas 

462000kr. 

6. Engångsanvisning. En systemomläggning av värnpliktsverkets per

sonalredovisningssystem förbereds som påverkar NVU: s ADB-system. 
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Som följd av detta har en konsult redan anlitats med uppdrag att biträda 

med insatser för att anpassa de två systemen till varandra. NVU bedömer 

att en konsult för ADB-utveckling behöver anlitas även under budgetåret 

1984/85. Kostnaden beräknas till 176 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

En tillämpning av huvudförslaget på NVU under nästa budgetåret skulle 

innebära att förvaltningskostnaderna skulle minska med 83 000 kr. Erfa

renheterna av nämndens nu knappt ettåriga verksamhet visar att nämnden 

inte kan fullgöra sina uppgifter på ett ändamålsenligt och tillfredsställande 

sätt om förvaltningsanslaget minskas med detta belopp. Jag har därför 

beräknat förvaltningskostnaderna utan tillämpning av huvudförslaget. 

Motsvarande belopp har finansierats genom neddragning på andra anslag. 

NVU kommer även framöver att vara i behov av konsulttjänster inom 

ADB för att kunna tillgodogöra sig värnpliktsverkets nya personalredovis

ningssystem. Kostnaderna för dessa tjänster bör finansieras över det 
ordinarie förvaltningsanslaget. Jag föreslår au 75 000 kr. tillförs anslags

posten Förvaltningskostnader för detta ändamål. Även för det kommande 

budgetåret bör emellertid NVU tilldelas en engångsanvisning för ändamå

let. Jag beräknar denna till 75 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nämnden f'ör vapenfriutbildning för budgetåret 1984/85 an

visa ett förslagsanslag av 4 285 000 kr. 

B 14. Vapenfria tjänstepliktiga 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

81 550 000 
69 834 000 
83 355 000 

Från anslaget bestrids utgifter för ekonomiska och sociala förmåner åt 

vapenfria tjänstepliktiga samt ersättningar för vissa utbildningskostnader 

m. m. till kommuner, organisationer och affärsdrivande verk som tilldelas 

vapenfria tjänstepliktiga. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Vapenfria tjänstepliktiga 

Ersättning för utbildningskostnader 
och fritidsstudier m.m. 

66 469 000 

3 365 000 

69 834 000 

+ 

+ 

+ 

NVU 

25 071 000 

:i 335 000 

28 406 000 

~'öredraganden 

+ 13 481 000 

+ 40 000 

+ 13 :;21 000 
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N\/U 

Medelsbehovet styrs främst av antalet av vapenfrinämnd1:n beviljade 

tillstånd till vapenfri tjänst. De som har fått tillstånd att göra sådan tjänst 

bör kallas till tjänstgöring inom ett år efter beslutet. För att denna mål

sättning skall kunna förverkligas måste antalet disponibla tjämtgöringsda

gar för vapenfriutbildningen dimensioneras efter antalet beviljade till

stånd. 

NVU bedömer behovet av tjänstgöringsdagar för vapenfria under bud

getåret 1984/85 till 750000. Det motsvarar grundutbildning av 2 300 och 

repetitionsutbildning av ca I 600 vapenfria. För ersättning åt vapenfria 

inkl. familjebidrag och särskild hjälpverksamhet beräknar NVU ett me

delsbehov av 91 540000kr. Hänsyn har då tagits till de nya värnpliktsför

måner som gäller fr. o. m. den 1 juli 1983 och som också ·Jmfattar de 

vapenfria. NVU föreslår vidare att ersättningen till bidragsberättigade 

utbildningsanordnare för utbildning av vapenfria höjs från 3 000 till 

4000 kr. per vapenfri. Eftersom tilldelade medel för utbildnings- och ad

ministrationsbidrag inte sedan ersättningen fastställdes till 3 000 kr. år 

1978 har samordnats med antalet beviljade tjänstgöringsdagar, har ersätt

ningen per vapenfri fr. o. m. budgetåret 1982/83 måst sänkas till 2500kr. 

Det har fått negativa konsekvenser av allvarligt slag. Några kommuner 

har meddelat att de av ekonomiska skäl inte längre har råd att fortsätta 

med vapenfriverksamheten. Andra kommuner har påbörjat sådana dis

kussioner. För ersättning till bidragsberättigade utbildningsanordnare er

fordras 6 400 000 kr. vid 750 000 tjänstgöringsdagar och en ersättning på 

4000kr. 

f'öredragandens överväganden 

NVU beräknar medelsbehovet för vapenfria tjänstepliktiga för budget

året 1984/85 till 91,5milj. kr. 

För egen del beräknar jag medelsbchovet till 83,4 milj. kr., varav 

3,2 milj. kr. för ersättning till ut.bildningsanordnare. Jag har dii tagit hän

syn till de höjda förmåner som gäller för vapenfria och värnpli.ktiga sedan 

den I juli 1983 och till de ytterligare höjningar av dessa förmåner som 

försvarsministern tidigare i dag har föreslagit föreslagit. Jag räknar med 

ett oförändrat antal tjänstgöringsdagar - 650000 - för de vapenfria och en 

oförändrad ersättning till utbildningsanordnarna. 

Jag vill dock föreslå att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande 

att få öka antalet tjänstgöringsdagar med högst 50000 om det på grund av 

arbetsmarknadsläget bedöms angeläget att inkalla arbetslösa som har utta

gits till vapenfri tjänst och som annars skulle ha blivit föremål för arbets

marknadspolitiska åtgärder. Kostnaden för 50 000 dagar kan beräknas till 

6.4 milj. kr. 
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Kön av vapenfria som väntar på att bli inkallade till tjänstgöring fortsät

ter att öka. Vapenfria skall enligt lagen ( 1966: 413) om vapenfri tjänst 

fullgöra lägst 395 och högst 420 dagar. Grundutbildningstiden för en va

penfri är f. n. 320 dagar. Därutöver skall den vapenfrie fullgöra repcti

tionsutbildning under 100 dagar. Jag vill här anmäla att jag avser att ge 

NVU' i uppdrag att se över möjligheterna att sänka grundutbildningstiden 

till 300 dagar och att undersöka om utbildningstiden kan differentieras 

med hänsyn till tjänstgöringens art. En sänkning av denna tid kommer -

med ett oförändrat totalt antal tjänstgöringsdagar - att innebära att fler 

vapenfria kan inkallas till tjänst varje år. Därigenom bör köproblemet 

kunna begränsas. Jag har i denna fråga samrått med försvarsministern. 

Försvarsministern kommer senare att i samråd med mig föreslå regeringen 

att värnpliktsutbildningskommitten (VK 83) i tilläggsdircktiv ges i uppdrag 

att se över den totala tjänstgöringstiden för de vapenfria. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1984/85. om det på 

grund av arbetsmarknadsläget bedöms angeläget, besluta om en 

ökning av antalet tjänstgöringsdagar för vapenfria tjänsteplik

tiga med högst 50000, 

2. till Vapenfria tjänstt'pliktiga för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 83 355 000 kr. 

B 15. Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil- och konfektionsindustrierna. 

1983/84 Anslag 264 000 000 
1984/85 Förslag 210 000 000 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tckoindustrin 

har för budgetåret 1982/83 beviljats 751 företag med tillsammans 34239 

anställda, varav 9 838 var fyllda 50 men inte 65 år. Det beräknade bidrags

beloppet för perioden uppgår till ca 282milj. kr., varav 44% faller på 

företag i Älvsborgs län. För budgetåret 1982/83 redovisades tillfälligt 

sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin under an

slaget B 4. Sysselsättningsskapande åtgärder. 

För innevarande budgetår har 264 milj. kr. beräknats för tillfälligt sys

selsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin. Riksdagen 

beslutade våren 1983 (AU 1982/83: 29, rskr322) att en nedtrappning av 

bidraget skall inledas den I januari 1984 och ske enligt följande: 

l/l - 30/6 1984 12 I av lönekostnaderna 
1984/85 9 % 1 1 

1985/86 7 % ' ' 

AMS 

AMS beräknar medelsbehovet för budgetåret 1984/85 till 210 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag medelsbehovet under detta anslag 

till 210 milj. kr. Med hänsyn till svårigheterna att förutse det exakta me

delsbehovet, då detta inte styrs av medelstillgången utan av regler enligt 

vilka bidrag kan utgå, bör anslaget ändras från reservationsanslag till 

förslagsanslag fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Til(fälligt sysselsättningshidrag för textil- och konfektionsin

dustrierna för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

210000000kr. 

B 16. Statsbidrag för ungdomslag 

1983/84 Anslag 420 ooo ooo 
1981/85 Förslag 1 000 ooo ooo 

Riksdagen har nyligen (AU 1983/84: 12. rskr 104) beslutat att s. k. ung

domslag skall inrättas för att bereda sysselsättning för arbetslösa ungdo

mar i åldern 18 och 19 år. Lagen om arbete i ungdomslag hos offentliga 

arbetsgivare träder i kraft den 1 januari 1984. 
I min medelsberäkning för budgetåret 1984/85 har jag utgått ifrån att 

antalet sysselsatta i ungdomslag uppgår till i genomsnitt ca 20000 ungdo

mar per månad. Jag beräknar med denna förutsättning medelsbchovet till 

1 OOOmilj. kr. Dessa medel skall täcka kostnader för löner och sociala 

avgifter. utbildningskostnader samt kostnader för administration. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statsbidrag för unRdomslag för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 000 000 kr. 
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C. ARBETSLIVSFRÅGOR 

C 1. Arbetarskyddsstyrelsen 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

147 915 645 
150 750 000 
139 904 000 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 

arbetstidsfrågor, vartill räknas arbetsmedicinska frågor och frågor röran

de den centrala tillsynen inom arbetslivet enligt produktkontrollagstift

ningen. Styrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Den består av generaldirek

tören. överdircktören och nio ytterligare ledamöter. varav sju represen

terar parterna på arbetsmarknaden och två är ledamöter av riksdagen. 1 
verksstyrelsen ingår också två personalföreträdare. Inom styrelsen finns 

tre avdelningar, nämligen tillsynsavdelningen. forskningsavdelningen och 

administrativa avdelningen. 

Till arbetarskyddsstyrelsen är knuten en arbetstidsnämnd. som består 

av generaldirektören eller överdirektören, chefen för arbetstidsbyrån. en 

tjänsteman som generaldirektören utser samt sex ytterligare ledamöter 

som representerar parterna på arbetsmarknaden. 

1983/84 

Personal 588 

Förvaltningskostnader 110 470 000 
rdärav lönekostnader) (89 141 000) 

Lokalkostnader 30 360 000 

Uppdragsverksamhet 9 920 000 

Summa 150 750 000 

Inkomster från 
arbetarskyddsf onden 
Anslag 150 750 000 

+ 

+ 

+ 

Beräknad ändring 1984/85 

Arbetarskydds- Föredraganden 
styrelsen 

- 3 

8 386 000 + 2 521 000 
!+ 2 209 0001 

3 126 000 + 2 053 000 

2 580 000 + 2 580 000 

+ 14 092 000 + 7 154 000 

+ 18 000 OOOill 
+ 14 092 000 - 10 846 000 

(11 Exkl. 1,5 milj. kr. som de senaste fyra budgetåren utgått till 
forskningsavdelningen vid arbetarskyddsstyrelsen som kompensation för 
de besparingar på statsbudgeten som riksdagen beslutade om i anledning 
av prop. 1980/81:20. 

Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen, som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under Inkomster av statens verksamhet, beräknas till 

13500000 kr. för budgetåret 1984/85. (För budgetåret 1983/84 beräknas 

motsvarande inkomster uppgå till 11 340000 kr.) 
10 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Arhetarskyddsstyrelsen 

Arbetsmiljön har under senare år förbättrats väsentligt i flera avseen

den. Arbetsolycksfallen får nu mindre allvarliga följder än tidigare. Sjuk

frånvaron per olycksfall har sedan år 1968 gått ned med inemot 40%. 

Antalet dödade genom arbetsolycksfall beskriver en sjunkande trend. 

Denna utveckling har enligt styrelsen kunnat ske tack vare en ökande 

insikt om arbetsmiljöns betydelse för säkerhet och hälsa, ett alltmer 

intensifierat skyddsarbete ute på arbetsplatserna i förening med ett omfat

tande lagstiftningsarbete, stora forskningsinsatser och inte minst genom 

den tekniska utvecklingen och strukturförändringen i näringslivet. 

Styrelsen konstaterar emellertid att även om situationen i vi~.sa avseen

den har förbättrats så har nya typer av arbetsmiljöproblem uppkommit. 

Det förebyggande arbetarskyddet måste därför intensifieras, vilket enligt 

styrelsen också i hög grad gäller behovet av insatser från arb•!tarskydds

verket. Ändamålsenliga föreskrifter, en intensiv tillsyn ute på fältet samt 

ökade forskningsinsatser utgör här angelägna inslag. 

Föreskriftsarbetet, som är en väsentlig del av den centrala tillsynsverk

samheten, kommer under de närmaste åren att präglas av den pågående 

omarbetningen av äldre regelsystem. Styrelsen har som målsättning att 
inom en treårsperiod ersätta ca 250 anvisningar och meddelanden från 

tiden före arbetsmiljölagens ikraftträdande med ungefär hälften så många 

föreskrifter. En följd av den omfattande satsningen på föreskriftsarbetet 

blir att övrigt centralt tillsynsarbete. bl. a. konsultations- och upplysnings

verksamhet, får ta i anspråk en mindre resursandel än tidigare. 

Styrelsens forsknings verksamhet är inriktad på att upptäcka och påvisa 

risker i arbetsmiljön samt att kartlägga samband mellan miljöfaktorer samt 

olycksfall och ohälsa. En viktig uppgift för forskningen är att svara för den 

långsiktiga kunskaps- och kompetensuppbyggnaden i landet pii arbetsmil

jöområdet. Styrelsen påpekar att de resurser som styrelsen disponerar för 

forskning inte kan täcka alla problemområden. Den typ av forskning som 

har väsentlig betydelse från hälsosynpunkt måste i första hand prioriteras. 

Hänsyn måste tas till såväl skadefrekvens som svårighetsgracl. Satsning

arna bör enligt styrelsen också koncentreras till de områden, d.är den egna 

forskningen kan göra sig gällande inom och utom landet. Styrelsen har 

mot bakgrund av den aktuella och väntade risksituationen prioriterat 

följande forskningsområden: belastningsskador, lungskador på grund av 

luftföroreningar. metoder för testning av cancerframkallande ämnen och 

ämnen som kan skada foster eller arvsanlag, eliminationsteknik samt ar

betsorganisation i samband med ny teknik. 

Styrelsen konstaterar att hittills genomförda anslagsminskningar har 

skett utifrån ett relativt gott utgångsläge. De har också fört det goda med 

sig att kostnadsmedvetandet inom organisationen har ökat. Styrelsen gör 

emellertid nu den bedömningen att det inte längre går att minska kostna-
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derna och samtidigt bibehålla planerad verksamhetsnivå. J?et är inte heller 

möjligt att annat än rent marginellt kompensera ytterligare anslagsminsk

ningar genom ökad avgiftsbeläggning av verkets tjänster och produkter. 

Betydande svårigheter finns redan, t. ex. på informationssidan och i fråga 

om möjligheterna att anskaffa och underhålla vetenskaplig apparatur. 

Styrelsen redovisar två budgetalternativ, varav det ena är det obligato

riska huvudförslaget. Detta innebär att anslaget till styrelsen för budget

året 1984/85 minskar med 3019 000 kr. i förhållande till nuvarande anslag. 

Enligt styrelsen kommer ett genomförande av huvudförslaget att leda till 

ytterligare minskningar av personalramarna, vilket i sin tur kommer att 

medföra en förskjutning av tidsprogrammet för omarbetning av äldre 

regler, minskade informationsinsatser samt att möjligheterna till ända

målsenliga nysatsningar inom forskningen minskar. 

För att mildra effekterna av den resursminskning som skulle följa av en 

tillämpning av huvudförslaget föreslår styrelsen några tilläggsposter för 

att tillgodose de allra mest angelägna behoven inom de mest utsatta 

områdena. Huvudförslaget tillsammans med dessa tilläggsposter utgör 
arbetarskyddsstyrelsens budgetförslag. För styrelsens del innebär detta 

förslag en uppräkning av förvaltningskostnaderna gentemot huvudförsla

get med 4400000kr. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 10131 000 kr. 

2. Styrelsen utgår från att kompensation skall utgå med I 500 000 kr. i 

likhet med tidigare år för de besparingar på statsbudgeten som riksdagen 

beslutade om i anledning av propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i 

statsverksamheten m. m. 
3. Kostnaderna för styrelsens uppdragsverksamhet balanseras av in

täkter. För budgetåret beräknas kostnaderna för verksamheten stiga med 

2580000kr. Ökningen gäller främst försäljning av publikationer m. m., 

efterutbildning för företagshälsovårdens personal, för informationsuttag 

ur ISA samt för den granskningsverksamhet vid tillsynsavdelningen som 

planeras att avgiftsbeläggas under år 1984. 

4. Under budgetåret kommer behovet av olika informationsinsatser att 

vara betydligt större än tidigare, bl. a. till följd av det ökade föreskriftsar

betet, omarbetningen av anvisningar och meddelanden samt omtryckning 

av äldre informationsmaterial. Angeläget är också att tillgodose behovet 

av forskningsinformation. Styrelsen föreslår därför att 1 milj. kr. ställs till 

styrelsens förfogande för ökade informationsinsatser. 

5. Arbetet med att utveckla ett ansvarsbibliotek på arbetsmiljöområdet 

har påbörjats i enlighet med det förslag som utredningen ( A 1979: 0 I) 

rörande information om risker i arbetsmiljön (INRA) har föreslagit i sitt 

betänkande (SOU 1982: 30) Information om arbetsmiljörisker. Styrelsen 

föreslår att 400000 kr. ställs till styrelsens förfogande för dels ADB-stöd 

för vissa biblioteksrutiner (300000 kr.). dels anskaffning av referenslittera

tur (IOOOOOkr.). 
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6. Styrelsen föreslår att 3 milj. kr. i form av anslagsmedel ställs till 

styrelsens disposition för anskaffning och underhåll av vetenskaplig appa

ratur. Under budgetåren 1982/83 och 1983/84 har finansieringen skett 

genom att regeringen ställt medel till förfogande ur arbetarskyddsfonden. 

Styrelsen anser nu att en mera fast ordning för finansiering av forsknings

avdelningens apparatur bör etableras. 

7. Styrelsen föreslår att 275 000 kr. får disponeras för utomnordiska 

resor, vilket innebär en uppräkning av denna post med 80000kr. Detta 

kan enligt styrelsen ske inom ramen för anslagsposten Förvaltningskost

nader, som sålede; inte behöver räknas upp för detta ändamål. 

F örcdragandens överväganden 

Liksom all annan statlig verksamhet har myndigheterna inom arbetsmil

jöområdet utsatts för en ingående granskning. De olika ansl<,gen har i 

princip beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget. Också högt priori

terade områden har fått vidkännas realt sett minskad medelstilldclning. 

Beräkningen av anslaget till arbetarskyddsstyrelsen utgör här inget undan

tag. För yrkesinspektionens del har det klart framgått att det inte utan 

allvarliga konsekvenser för verksamheten går att göra några större bespa

ringar. Viss återläggning av medel föreslås därför. Jag återkommer till 

detta i samband med behandlingen av anslaget C 3. Yrkesinspektionen. 

Regeringens målsättning är att upprätthålla en hög ambitionsnivå i ar

betsmiljöarbetet trots det kärva statsfinansiella läget. Det innebär att 

skärpta krav måste ställas på arbetarskyddsverket när det gäller att utnytt

ja resurserna effektivt och ändamålsenlig!. Det gi.1ller såväl föreskrifts

och forskningsverksamheten vid styrelsen som inspektions- och tillsyns

arbetet ute på fältet. Detta kan åstadkommas dels genom att omfördela 

resurserna så att insatserna i första hand koncentreras till de områden där 

åtgärder framstår som allra mest angelägna. dels genom att förbättra 

underlaget för planering och styrning av verksamheten. En vikti_g utgångs

punkt vid prioriteringen är enligt min mening att resurserna styrs till de 

områden där de största riskerna och allvarligaste problemen finns inom 

arbetsmiljön. 

Jag stöder styrelsens uttalade prioritering att inom en tn:årsperiod 

omarbeta samtliga anvisningar och meddelanden från tiden före arbetsmil

jölagens ikraftträdande och ersätta dessa med föreskrifter. Det är angelä

get att arbetet slutförs inom den planerade tidsramen. Även inom forsk

nings verksamheten har styrelsen pekat ut de forskningsområden som bör 

skjutas i förgrunden i den fortsatta forskningsplaneringen. Prioriteringar

na samt de överväganden som redovisats till grund för dessa synes enligt 

min mening vara väl avvägda och motiverade. 

Det är viktigt att styrelsens forsknings verksamhet håller en hög kvalitet 

för att de resurser som avsätts skall bli effektivt utnyttjade och ge en god 
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avkastning. Forskningsdelegationen, som nu har påbörjat sitt arbete, 

kommer enligt min mening att kunna medverka till en breddning av 

styrelsens beslutsunderlag när det gäller överväganden kring forsknings

verksamhetens utformning, inriktning och prioritering. Delegationen bör 

också kunna förbättra förutsättningarna för samordning mellan styrelsens 

forskningsverksamhet och den forskning som bedrivs vid universitet och 

högskolor, de yrkesmedicinska klinikerna samt andra forskningsinstitut 

verksamma inom arbetsmiljöområdet. Jag återkommer till frågan om arbe

tarskyddsstyrelsens forskningsverksamhet i den särskilda forskningspoli

tiska proposition som regeringen avser lägga fram för riksdagen våren 

1984. 
Det kärva ekonomiska läget accentuerar behovet av förbättrad informa

tion som underlag för planering av verksamheten och prioritering av re

sursanvändningen mellan olika verksamhetsområden. En viktig utgångs

punkt för möjligheten att effektivt styra verksamheten är ett utvecklat 
budgetsystem. Det är bl. a. mot den bakgrunden som den dåvarande 

regeringens uppdrag till arbetarskyddsstyrelsen att utarbeta förslag till 

verksamhetsinriktad budgetering bör ses. Resultatet av uppdraget har 

nyligen redovisats. En arbetsgrupp har tillsatts inom regeringskansliet för 

att bearbeta och vidareutveckla styrelsens förslag till verksamhetsstruktur 

och anslagskonstruktion. I samband därmed kommer även inkomstredo

visningen av uppdragsverksamheten att ses över. En målsättning med 

arbetet är att ta fram en ny anslagskonstruktion för arbetarskyddsverket 

som kan börja tillämpas fr. o. m. budgetåret 1985/86. 

Arbetarskyddsstyrelsen har i samråd med statskontoret på regeringens 

uppdrag genomfört en s. k. huvudstudie avseende en samordnad lösning 

för informationssystemet om arbetsskador OSA) och ett arbetsställeregis

ter för arbetarskyddsverket (SARA). Systemet syftar dels till att förbättra 

förutsättningarna för ett effektivt tillsynsarbete såväl regionalt som cen

tralt, dels till att ge bättre underlag för forskningen. Arbetarskyddsstyrel

sens överväganden och förslag avseende systemutformning, driftlösning 

och genomförande av systemet har nyligen redovisats i en rapport som f. n. 

bereds i regeringskansliet. 

I 1983 års budgetproposition framhöll jag att det utöver rent effektivi

tetshöjande åtgärder också måste vidtas åtgärder med ett mera direkt be

sparingssyfte. Jag anmälde därför min avsikt att uppdra åt arbetarskydds

styrelsen att utarbeta förslag till ett system för avgiftsbeläggning av viss 

granskningsverksamhet som f. n. utförs kostnadsfritt inom styrelsens till

synsavdelning. Jag syftade därvid dels på den officiella provning som 

styrelsen utför, dels på den frivilliga granskning som styrelsen utför av 

enstaka produkter och produkttyper. Sedan uppdraget lämnats har styrel

sen kommit in med förslag till ett sådant system. Förslaget, som i vissa 

delar avgivits efter samråd med riksrevisionsverket, förutsätter vissa änd

ringar i arbetsmiljöförordningen ( 1977: 1166). Jag ämnar föreslå regeringen 

att vidta erforderliga författningsändringar. 
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Inom arbetarskyddsstyrelsen har utarbetats ett förslag om införande av 

ett datorbaserat ekonomiadministrativt system. Systemet kommer enligt 

planerna att tas i drift under budgetåret 1984/85. Det är enligt min mening 

angeläget att de rationaliseringsvinster som systemet förväntas medföra 
också uppnås. Styrelsen bör få i uppdrag att senast vid utgången av år 

1985 till regeringen redovisa erfarenheter och effekter av det nya ekono

miadministrativa systemet. 

Jag övergår nu till att behandla arbetarskyddsstyrelsens budgetförslag. 

I prop. 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. utta

lade jag att det fortfarande finns ett utrymme för att öka arbetarskyddsfon

dens finansiering av arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning. Detta 

bör, bl. a. med hänsyn till fondens kapitalbehållning och ränteintäkter, 

kunna ske utan att övrig forskning och annan verksamhet som finansieras 
via arbetarskyddsfonden riskerar att drabbas av nedskärningar. Jag räk

nade därvid med att arbetarskyddsstyrelsens anslag fr. o. m. budgetåret 
1984/85 minskas med 15 milj. kr. och att motsvarande belopp för:; över till 
styrelsen från arbetarskyddsfondens kapitalbehållning. Jag har i min me
delsberäkning utgått från att så kommer att ske. 

I prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamheten, m. m. anmälde 
dåvarande departementschefen att han räknade med en ökad finansiering 

av arbetsmedicinska avdelningen över arbetarskyddsfonden. Rtgeringen 

har därefter för vart och ett av de senaste tre budgetåren be;lutat att 

1.5 milj. kr. skall utgå som bidrag ur arbetarskyddsfonden för finansiering 

av forskningsavdelningens verksamhet. Jag har för avsikt att föreslå rege

ringen att besluta om motsvarande åtgärd för budgetåret 1984/85. 

För att täcka vissa ökade kostnader vid arbetarskyddsstyrelsens forsk

ningsavdelning anser jag att arbetarskyddsfonden bör bidra med ytterliga

re 3milj. kr. fr.o.m. budgetåret 1984/85. Som jag tidigare nämnt bör 

denna ökade utgift för fonden finansieras genom att projektramen för 

arbetslivscentrum minskas med motsvarande belopp. Det ankommer på 

regeringen att besluta om en sådan åtgärd. 

Huvudmannaskapet för bedömningsnämnden för <lammlunga kommer 

att överföras från arbetarskyddsstyrelsen till socialstyrelsen den 1 juli 

1984. Enligt vad jag har erfarit uppgår den årligsi kostnaden för bedöm

ningsnämndens verksamhet till ca lOOOOkr. Jag har tagit hänsyn till detta 

vid min medelsberäkning. 

I beräkningsunderlaget för arbetarskyddsstyrclsens anslag har jag vi

dare räknat med en indragning av vissa tjänster vid styrelsen motsvarande 
ett belopp av 750000kr. 

Arbetarskyddsstyrelsen har, särskilt i samband med flyttningen till 

Västra Skogen i Solna, tilldelats vissa medel för anskaffning av vetenskap

lig apparatur. Under de två senaste budgetåren har finansieringen av 
anskaffning och underhåll av vetenskaplig apparatur dessutom skett ge-. 

nom att regeringen ställt medel till styrelsens förfogande ur arbetar-
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skyddsfonden. I takt med att apparaturen förslits och blir äldre kommer 

de löpande utgifterna för service och reparation att stiga samtidigt som 

kostnaderna för nödvändiga ersättningsinvesteringar ökar. Tillgång till en 

modern och väl fungerande utrustning är emellertid en förutsättning för att 

forskningsverksamheten skall kunna hålla en hög kvalitet. Jag anser där

för att det nu är hög tid att finna en mer långsiktig lösning beträffande 

finansieringen av styrelsens vetenskapliga apparatur. Mot den bakgrun

den vill jag föreslå att medel för anskaffning av mer kostnadskrävande 

vetenskaplig apparatur förs upp under ett särskilt reservationsanslag som 

anvisas arbetarskyddsstyrelsen under tionde huvudtiteln. Med en sådan 

anslagskonstruktion blir det möjligt att avsätta medel motsvarande rimliga 

avskrivningskostnader samt att på ett mer flexibelt sätt - över budgetårs

gränserna - utnyttja resurserna. Jag återkommer till denna fråga. 

De löpande service- och reparationsutgifterna för underhåll av veten

skaplig apparatur utgör en tung utgiftspost i arbetarskyddsstyrelsens bud

get. Utgifterna är till stor del bundna genom serviceavtal med leverantö

rer. Ett bristfälligt underhåll innebär kapitalförstöring och ett dåligt utnytt

jande av resurserna. Jag anser det därför angeläget att även vissa medel 

avsätts för underhåll av styrelsens vetenskapliga apparatur. Jag har för 

avsikt att ta upp denna fråga i samband med att frågan om medel från 

arbetarskyddsfonden för särskilda arbetarskyddsprojekt behandlas. 

Arbetet med att utveckla ett ansvarsbibliotek på arbetsmiljöområdet 

har inletts vid arbetarskyddsstyrelsen i enlighet med det förslag som ut

redningen (A 1979: 01) rörande information om risker i arbetsmiljön 

(INRA) har lämnat. Ett ansvarsbibliotek kräver bl. a. större tillgång till 

litteratur än vad styrelsen f. n. har samt ett väl utvecklat system för 

litteratursökning. Jag har tidigare denna dag i samband med behandlingen 

av INRA: s betänkande uttalat att jag anser att utvecklingen av ett an

svarsbibliotek på arbetsmiljöområdet är en angelägen fråga. Jag föreslår 

därför att arbetarskyddsstyrelsen tilldelas 350 000 kr. för detta ändamål. I 

beräkningsunderlaget för styrelsens anslag har jag därutöver beräknat 

500 000 kr. för de ökade informationsinsatser under budgetåret som styrel

sen planerar att genomföra. Det är enligt min mening väsentligt att styrel

sen även framgent kan komplettera nya föreskrifter med ett informations

material som är anpassat till olika målgruppers behov. Därigenom torde 

styrelsen bättre och snabbare kunna föra ut innehållet i nya föreskrifter till 

arbetsplatserna. Dessa ökade insatser har möjliggjorts genom ompriorite

ringar inom verksamhetsområdet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig föreslagna överföringen av medel från 

arbetarskyddsfonden till anslaget, 

2. till Arbetarskyddsstyre/sen för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 139 904 000 kr. 
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C 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av vetenskaplig apparatur 

Nytt anslag (förslag) 2 000000 

Föredragandens överväganden 

Jag har nyss under anslaget C I. Arbetarskyddsstyrelsen redogjort för de 

motiv som legat till grund för förslaget att inrätta ett nytt anslag för 

anskaffning av mer kostnadskrävande vetenskaplig apparatur. Jag har 

beräknat medelsbehovet för budgetåret 1984/85 under detta anslag till 

2 milj. kr. Dessa resurser har frigjorts genom omprioriteringar inom verk

samhetsområdet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffi1ing av vetenskaplig appa

ratur för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

2000000kr. 

C 3. Yrkcsinspektionen 

1982/83 Utgift 123 739 876 
1983/84 Anslag 125 556 000 
1984/85 Förslag 130 716 000 

Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningen m. m. samt - inom sitt verksamhetsområde -

produktkontrollagstiftningen. Inspektionen svarar även för tillsyn enligt 

vägarbetstidslagstiftningen. 

Yrkesinspektionen är organiserad i 19 distrikt. I vai:_je distrikt finns en 

yrkesinspektionsnämnd som består av distriktschef och åtta ledamöter 

som bl. a. representerar parterna på arbetsmarknaden. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Arbetarskydds- Föredraganden 
styrelsen 

Personal 617 

Anslag 

Förvaltningskostnader 109 804 000 + 5 278 000 + 5 333 000 
(därav lönekostnader! (96 152 0001 (+ 4 803 0001 

Lokalkostnader 14 952 000 +I 180 000 + 227 000 

Engångsanvisning 800 000 400 000 

125 556 000 + 6 458 000 + !) 160 000 
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Arbetarskyddsstyrelsen 

Arbetarskyddsstyrelsen bedömer att efterfrågan på yrkesinspektionens 

tjänster kommer att vara stor även i framtiden. Den nuvarande utveckling

en i arbetslivet ökar kraven på flexibilitet och på offensiva insatser från 

yrkesinspektionens sida. En stor del av de resurstillskott som yrkesin

spektionen tillfördes under 1970-talet utg_iordes av specialistfunktioner för 

t. ex. kemi. yrkeshygien och juridik. Svårighetsgraden i själva tillsynsar-. 

betet har i förening med de ökade anspråk som ställs inom arbetslivet lett 

till att tidsåtgången vid inspektionsbesöken ökat. Statistiskt material för 

budgetåret 1982/83 visar också en minskning av antalet arbetsställebcsök. 

Samtidigt kan konstateras en avsevärd ökning av antalet skrivelser till 

arbetsgivarna efter genomförda besök. 

Om nuvarande ambitionsnivå i fråga om tillsynsarbetet skall kunna 

upprätthållas gör styrelsen den bedömningen att det inte längre går att 

minska kostnaderna. Enligt styrelsen krävs det därför att medclstilldel

ningen för budgetåret 1984/85 åtminstone inte minskar i förhållande till 

föregående budgetår. Styrelsen framhåller därvid att hänsyn inte tagits till 

de kostnadsmässiga aspekterna av den av riksdagen principbeslutade 

flyttningen av tillsynsansvaret för vissa mindre arbetsställen från kommu

nerna till yrkesinspektionen. Oklarheten kring denna fråga. som f. n. är 

under utredning, har fått negativa återverkningar på den kommunala 

tillsynsverksamheten. 

De problem, frågor och krav i fråga om informationsinsatser m. m. som 

yrkesinspektionen ställs inför har enligt arbetarskyddsstyrelsen under 

åren blivit av alltmer övergripande karaktär. Strävan skall vara att yrkes

inspektionens verksamhet successivt inriktas mot mer principiella, styran

de och kontrollerande insatser, medan rutinmässigt skyddsarbete så långt 

som möjligt får ombesörjas genom lokal skyddsverksamhet. Styrelsen 

betonar emellertid att små arbetsställen med besvärliga arbetsmiljöförhål

landen har en utsatt ställning och behöver särskilt stöd. Det regionala 

tillsynsarbetet är också inriktat på att främja utvecklingen av en effektiv 

företagshäl so värd. 

De områden där risker och belastningar för arbetstagarna bedöms som 

särskilt allvarliga kommer att prioriteras medan problem av komfortka

raktär får stå tillbaka. Inriktningen mot skaderisker innebär bl. a. att 

olycksfallen kommer att uppmärksammas ytterligare. Åtgärder mot fall

och rasrisker samt risker i sådana arbeten där fordon är inblandade är 

särskilt angelägna områden. Ett riksomfattande tillsynsprojekt kommer 

att påbörjas i samband med att en kungörelse om arbetsställningar och 

arbetsrörelser träder i kraft vid årsskiftet 1983/84. Andra sådana projekt 

avser träimpregneringsanläggningar, styrenexposition inom plastindustrin 

samt personlyft med kran och överlastdon på kranar. Yrkesinspektionen 

måste vidare beakta andra typer av problem än dem som kommer fram -
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eller bara delvis kommer till synes - i arbetsskadestatistiken och som kan 

ha betydelse för utvecklingen på lång sikt av hälsotillståndet. t. t:x. påver

kan av kemikalier och ny teknik. 

Den inspekterande personalens kompetens och arbetstid är v:iktiga re

sursfaktorer. Det behövs goda styrinstrumenl för att de enskilda inspek

törsinsatserna totalt sett skall motsvara de övergripande prioritffingarna. 

I detta sammanhang erinrar styrelsen om ett arbete med en hu·1udstudie 

för en datoriserad samordning av informationssystemet om arbetsskador 

(ISA) och yrkesinspektionens arbetsställeregister (SARA), som bl. a. syf

tar till att förbättra förutsättningarna för ett effektivt tillsynsarbi~te, såväl 

regionalt som centralt. 

Styrelsen anser att en effektiv organisation av inspektionsarb·~tet är av 

avgörande betydelse för verksamheten och har därför inlett ett arbete med 

att ta fram ett system för reseplanering som innebär att restiden minimeras 

för yrkesinspektörerna och att besöksverksamheten intensifieras. Ett yt

terligare led i styrelsens arbete att uppnå större enhetlighet i det regionala 

tillsynsarbetet är de nya regler för dokumentation av yrkesinsp•!ktionens 

beslut i enskilda tillsynsärenden som började tillämpas den 1 januari 1983. 

Syftet är bl. a. att i inspektionsmeddelandena klarare markera skillnaden 

mellan krav och allmänna råd samt att göra preciserade hänvisningar till 

de bestämmelser som åberop~s. 

Styrelsen gör den bedömningen att det inte är möjligt att begränsa 

anslagsbehoven under den kommande femårsperioden till den nivå som 

följer av en tillämpning av huvudförslaget. I stället bör åtminstone oför

ändrad anslagsnivå tillämpas. Styrelsens ambitioner är att be~;öksverk

samheten skall öka såväl kvantitativt som kvalitativt. 

I. Pris- och löneomräkning 7299000kr. 

2. Styrelsen anser att en nedskärning enligt huvudförslaget kommer att 

medföra vissa negativa konsekvenser för yrkesinspektionsvcrksamheten. 

Styrelsens budgetförslag utgår därför från att kompensation skall utgå 

med 1,8 milj. kr. för dessa besparingar. 

3. Vissa yrkesinspektionsdistrikt beräknas få nya lokaler under budget

året 1984/85. För flyttning av tre distrikt har medel anvisats för budgetåret 

1983/84. Kostnaderna i samband med flyttningar budgetåret 1984/85 har 

beräknats till 800 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Arbetsmiljön har förbättrats genom att dåliga miljöer har försvunnit 

eller förändrats. Den tekniska utvecklingen har emellertid lett till föränd

ringar av arbetsplatsernas utformning och i kraven på arbet>tagarna. 

Arbetsuppgifterna har blivit alltmer specialiserade och arbetsfördelningen 

mycket långtgående. Nya inte förutsedda eller tidigare uppmärbammade 

risker och problem i arbetslivet har upptäckts. 
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Vissa arbeten som fram till för några år sedan ansågs ofarliga har visat 

sig kunna ge upphov till allvarliga skadeverkningar. Antalet arbetstagare 

som upplever att de besväras av bl. a. tunga lyft, upprepade och ensidiga 

arbetsrörelser samt olämpliga arbetsställningar har ökat. Bclastningssjuk

domarna svarar nu för omkring 40%· av samtliga godkända arbetssjukdo

mar. 

Antalet kemiska ämnen som används i arbetslivet är betydande och 

varje år tillkommer nya ämnen vars effekter på människan är outredda. 

Effekterna av exponering för sådana ämnen på människan är ibland myc
ket svåra att kartlägga och fastslå, till följd av att latenstiden för vissa 

typer av skador är lång. Allt större uppmärksamhet har under senare år 
ägnats åt de faktorer i arbetsmiljön som kan skada foster och arvsanlag. 

Det förhållandet att stora arbetsmiljöproblem fortfarande finns gör det 
angeläget att de knappa resurserna används ändamålsenligt och att yrkes

inspektionens insatser koncentreras till de områden där behovet av arbets
miljöförbättrande åtgärder är störst. Strävandena att öka effektiviteten i 

den regionala tillsynsverksamheten måste fortsätta. 

För att komma till rätta med problemen i arbetsmiljön krävs insatser av 
mycket skiftande karaktär. Till följd av den nya lagstiftningen på arbets

miljöområdet och den ökade medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse 

för människans hälsa och välbefinnande, ökar också efterfrågan på yrkes

inspektionens tjänster. Detta ställer höga krav på kompetensen hos yrkes

inspektionens personal. 

Yrkesinspektionsdistrikten har nu i genomsnitt 20-30 anställda och 

inspektionsverksamheten är i stor utsträckning branschinriktad, dvs. vis

sa inspektörer har specialkompetens för tillsyn inom särskilda branscher. 

Även andra specialister, t. ex. tekniker med särskilda kvalifikationer, har 

knutits till yrkesinspektionen. Därmed har man uppnått högre kvalitet och 

en ökad precision i tillsynsarbetet. Enligt min mening finns det en bety

dande utvecklingspotential hos yrkesinspektionen som måste tas till vara 

för att öka effektiviteten i verksamheten. I detta sammanhang och under 

nuvarande ekonomiska förhållanden är en förbättrad planering av stor 
betydelse. Arbetarskyddsstyrelsens ansträngningar att förse distrikten 

med ett förbättrat underlag för planering och styrning av verksamheten 

fortskrider successivt. Styrelsen har t. ex. utarbetat en handledning i 

inspektionsmetodik. 

Arbetarskyddsstyrelsen anför i sin anslagsframställning att åtgärder 

mot skaderisker skall prioriteras framför frågor av komfortkaraktär. Till 

prioriterade arbetsinsatser hör också att föra ut nya fö1fattningar i prak

tisk tillämpning. Tillsynsprojekt som omfattar flera yrkesinspektionsdis

trikt kommer att genomföras. Enligt arbetarskyddsstyrelsen kommer där

vid ett särskilt intresse att ägnas åt åtgärder för att förebygga fysisk 

belastning av olika slag. Likaså prioriteras inspektionen av arbetsställen 

med svag lokal skyddsverksamhet framför inspektion av arbetsställen 
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med en väl fungerande sådan. Denna prioritering är enligt min mening 

riktig, inte minst med hänsyn till att man därigenom kan ägna mindre och 

medelstora företag ökad uppmärksamhet. Vid arbetsplatser mm har en 

väl utbyggd skyddsorganisation och företagshälsovård bör på sikt en 

större del av arbetsmiljöarbetet kunna skötas av den lokala skyddsorgani

sationen. Som arbetarskyddsstyrclsen framhåller i sin an slagsframställning 

kommer yrkesinspektionsarbetet vid sådana arbetsplatser att i större ut

sträckning kunna inriktas på principiella, styrande och kor.trollerande 

insatser. 

För inriktningen av arbetet i stort och för en ändamålsenlig fördelning 

av insatserna i olika delar av landet och mellan olika sektorer av arbets

marknaden är det enligt min mening viktigt att på ett bättre sätt än hittills 

kunna utnyttja tillgänglig sjukvårds- och arhetsmarknadsstatistik av olika 

slag. Arbetet med att utforma ett datoriserat informationssyslem om ar

betsskador OSA) och samordna detta med ett arbetsställeregis1er <SARA) 

har. som jag tidigare har nämnt. lett till förslag under hösten. Detta arbete 

syftar bl. a. till att förbättra underlaget för det regionala tillsynsarbetct. 

Vidare har ett flertal dokument utarbetats av arbetarskyddsstyrelsen, 

bl. a. med direktiv för att öka precisionen i yrkesinspektionens formella 

handläggning av enskilda tillsynsärenden. 

Frågan om tillsynen av arbetsmiljön vid vissa mindre arbct~ställen är, 

som jag inledningsvis har anfört. under utredning. Det pågåe 1de utred

ningsarbetet får inte påverka ansträngningarna att skapa trygga arbetsmil

jöförhållanden vid mindre arbetsställen. 

Jag övergår nu till att behandla budgetförslaget för yrkesinspektionen. 

Med hänsyn till de höga krav som ställs på yrkesinspektioncn anser jag 

att yrkesinspektioncn utöver huvudförslaget även i år bör tillföras vissa 

medel för i första ha~d inspekterande personal. Jag föreslår därför att 

yrkesinspektionen genom omprioriteringar inom arbetarskydd~;verket till

delas ytterligare 1.8 milj. kr. 

Yrkesinspektionen bör tilldelas 400000 kr. som ett engång~;anslag för 

kostnader i samband med flyttning av vissa distriktskontor till nya lokaler. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Yrkesinspektionen för budgetåret 1984/85 anvi~.a ett för

slagsanslag om 130 716 000 kr. 
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C 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1982/83 Utgift 2 010 744 000 Reservation 76 290 000(11 
1983/84 Anslag 1 990 211 000 
1984/85 Förslag 2 337 188 000 
ilJ Fr.o.m. budgetåret 1983/84 är anslaget ett förslagsanslag. 

Anslaget omfattar programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning, vari ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handi

kappade, Näringshjälp, Anställning med lönebidrag samt Förvaltnings

kostnader. 

1984/85 1982/83 
Utgift 

1983/84 
Anslag Beräknad ändring 

Progranunet Särskilda åtgärder 
för arbetsanpassning och 
sysselsättning 

Arbetshjälpmedel åt 

AMS Föredraganden 

handikappade 62 124 000 
14 800 000 

1 903 199 000 
26 779 000 

101 000 000 + 30 800 000 + 18 000 000 
Näringshj älp (1 I 
Anställning med löncbidrag 
Förvaltningskostnader 

862 908 000 + 398 437 000 + 327 500 000 
26 303 000 + 791 000 + 1 4 77 000 

2 010 744 000 1 990 211 000 + 430 028 000 + 346 977 000 

(lJ Kostnader för delprogrammet Näringshjälp bestrids av medel som anvisas under 
delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde, 

särskilda anordningar på arbetsplatsen, speciella arbetstekniska hjälpme

del samt bidrag och lån till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde skall 

göra det möjligt för handikappade att med hjälp av biträde kunna utföra i 

stort sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som anställer handikap

pade utgår bidrag för särskilda anordningar på arbetsplatsen som möjlig

gör och underlättar arbetet för den handikappade personen. Om särskilda 

skäl föreligger kan bidrag lämnas även för personer som blivit handikap

pade sedan de anställts. Bidrag utgår även till handikappade företagare 

eller fria yrkesutövare samt i samband med praktisk yrkesorientering för 

handikappade ungdomar. Bidrag kan lämnas till handikappad för inköp av 

speciella och nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel som arbetsgivaren 

normalt inte tillhandahåller. För att möjliggöra för handikappade att få sin 

utkomst av arbete eller förvärva yrkesutbildning lämnas bidrag och lån till 

anskaffning av motorfordon för färd mellan bostad och arbetsplats eller 

skola. 

Näringshjälp i form av bidrag eller lån skall ge handikappad. medelål

ders, äldre eller långtidsarbetslös arbetssökande, för vilken det inte finns 

någon annan lämpligare åtgärd, som arbetsförmedlingen kan vidta. möjlig-
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het att starta ett företag, eller beträffande handikappad, att på vissa villkor 

fortsätta sådan verksamhet. Som förutsättning gäller att personen i fråga 

inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden men 

kan driva egen verksamhet och därigenom helt eller delvis få :>in utkomst. 

Anställning med lönebidrag är en stödform, som syftar till att stimulera 

arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappad för vilken andra 

åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbets placering. 

AMS 

Programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sys~.elsättning 

För budgetåret 1982/83 anvisades till programmet Särskilda åtgärder för 

arbetsanpassning och sysselsättning 1 967 milj. kr. Därutöver har styrel

sen disponerat vissa reservationsmedel. Utgifterna uppgick enligt AMS till 

2010,7milj. kr. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade. För budgetåret 1982/83 anvisades 

83 milj. kr. till delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade. Utgif

terna uppgick till 77 milj. kr. Under budgetåret 1984/85 väntas antalet 

bidrag till speciella arbetstekniska hjälpmedel öka med 375 till 4 100. 
Ökningen beräknas kosta 7 milj. kr. En stor del av kostnadsökningen 

beror på de försök som gjorts att bygga upp arbetsplatser för synskadade 

och svårt rörelsehindrade med hjälp av mikrodatorer och kringutrustning

ar. 

Den övre gränsen för bidrag till arbetsbiträde bör enligt AMS höjas till 

25 000 kr. Förslaget motiveras med den generella löneökningen samt ar

betsgivarens relativt höga utgifter för lönebikostnader. Vidare föreslår 

styrelsen att den högstbestämda ramen för den del av bidraget till arbets

biträde som överstiger 15000kr. skall tas bort. Med de föreslagna förbätt

ringarna beräknas antalet bidrag öka med 200 till 1 300. Regel ändringarna 

beräknas kosta 6milj. kr. AMS föreslår också att den gemensamma ramen 

för bidrag till teckenspråkstolk i samband med nyanställning eller utbild

ning i företag samt viss utbildning av arbetsbiträden/tolkar höjs med 

1.5 milj. kr. till 3 ,5 milj. kL 

Prisutvecklingen för särskilda anordningar, särskilt på byggnadssidan, 

har urholkat bidragsbeloppet, som därtör enligt styrelsens förslag bör 

höjas till 70 000 kr. vid nyanställningar. AMS beräknar att ma:{imalt ca 50 

personer kan komma att beröras av regeländringen. Kostnaden beräknas 

till l milj. kr. 

Den gemensamma ramen för kostnader för bidrag över 30000 kr. till 

arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar bör enli~;t AMS hö

jas från 3,5 milj. kr. till 5 milj. kr. 

För elever i grund- eller gymnasieskola bör. i samband med praktisk 

arbetslivsorientering och annan i läroplanen föreskriven praktik, skolan 

svara för de hjälpmedel, inkl. tolkhjälp, som behövs under praktiktiden. 
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I avvaktan på regeringens ställningstagande och riksdagsbeslut an

gående förslag från bilstödskommitten lämnar AMS inte något förslag om 

bidrag/lån till motorfordon. Styrelsen har i remissyttrande över kommit

tens förslag tillstyrkt att huvudmannaskapet för stödet överförs från ar

betsmarknadsverket till kommunerna. 

Näringshjälp. Antalet personer som får näringshjälp beräknas öka med 

50 till 530, till en total kostnad av 16milj. kr., vilket är en ökning med 

2milj. kr. 

Anställning med lönebidrag. För delprogrammet Anställning med löne

bidrag anvisades för budgetåret 1982/83 I 859 495 000 kr. Därutöver har 

AMS disponerat 98milj. kr. flV reservationsanslag. Utgifterna uppgick till 

I 903 199 000 kr. V nder budgetåret 1984/85 räknar AMS med i genomsnitt 

ca 39000 personer anställda med lönebidrag. 

För att öka möjligheterna till an~tällning på den reguljära arbetsmarkna

den bör ytterligare utrymme ges för förhöjda lönebidrag. F. n. kan AMS 

bevilja bidrag med 50 % efter det andra anställningsåret inom ramen för 

170 platser. På grund av det stora behovet bör antalet platser öka till 400. 

Kostnaden beräknas till 4 milj. kr. Vidare föreslår AMS att bidrag med 

50 % skall få lämnas för utvecklingsstörda, som är förtecknade hos om

sorgsstyrelsen. Bidraget bör utgå direkt efter det att ett 90- eller 75-procen

tigt bidrag upphört samt under följande anställningsår. 

Det förhöjda lönebidraget för svårt handikappade ungdomar bör enligt 

AMS utökas till I 000 platser. Åldersgränsen 25 år bör slopas, eftersom 

arbetsförmågan hos dessa ungdomar som regel inte förbättras efter 25-

årsåldern. Kostnaderna för förändringarna beräknas till 5 milj. kr. 

Möjligheterna för allmännyttiga organisationer att anställa handikappa

de bör inte begränsas. AMS föreslår att den nuvarande begränsningen av 

hur mycket platserna får öka skall tas bort. 

Vid vissa arbetsplatser - företrädesvis tandsarkiven - med ett större 

antal lönebidragsanställda har AMS under en följd av år betalat arbetsled

ning, rese- och traktamentskostnader. Också rese- och traktamentskost

nader för vissa lönebidragsanställda arkivvårdare har betalats av AMS. 

Styrelsen anser att tillräckligt lång övergångstid har tillämpats och föreslår 

att berörda arbetsplatser tilldelas egna medel för dessa utgifter. 

Den särskilda utbildningen av arbetsledare vid arbetsplatser med perso

ner anställda med lönebidrag föreslås få fortsätta. Mcdelsbehovet beräk

nas till 500000 kr. AMS avser att omarbeta utbildningens innehåll i syfte 

att nå en bredare målgrupp och större kunskapsspridning. 

Anslagsbehovet 1984/85 uppgårtill 2 422 milj. kr.. varav 2 261,3 milj. kr. 

för anställning med lönebidrag. 
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Föredragandens överväganden 

Arhetshjä/pmede/ åt handikappade 

AMS har bl. a. föreslagit höjda bidrag till arbetsbiträde och särskilda 

anordningar på arbetsplatsen. Vidare föreslår styrelsen att vissa bidrags

ramar för särskilda ändamål skall höjas. 

För egen del räknar jag med att tler arbetshandikappade bör kunna 

komma i fråga för bidrag vid ett förbättrat arbetsmarknadsläge. Jag beräk

nar därför medel för en fortsatt volymökning av bidraget till arbetshjälp

medel. Däremot är jag inte beredd att förorda att bidragen till arbetshjälp

medel höjs. Vidare har AMS föreslagit att vissa beloppsramar för bidrag 

till speciella ändamål skall slopas. Jag anser att styrelsen bör få ökade 

möjligheter att göra sådana avvägningar och omprioriteringar som behövs 

för att dessa bidrag i största möjliga utsträckning skall kunna användas så 

att sökande med svåra arbetshandikapp kan få arbete. Styrelsen bör 

således inom en given total medelsram och med fastställda högstbelopp 

för bidrag kunna bestämma om fördelningen av medel till olika ändamål. 

Bidrag till speciella arbetstekniska hjälpmedel kan i undantagsfall läm

nas med högre belopp än det generellt gällande högstbeloppet. För detta 

ändamål har regeringen för budgetåret 1983/84 fastställt en medelsram om 
500 000 kr. för den del av bidraget som överstiger 50 000 kr. Jag föreslår att 

möjligheten att göra sådana undantag skall kvarstå under budgetåret 

1984/85. Det bör ankomma på regeringen att fastställa den medelsram som 

är erforderlig för detta ändamål. 

AMS har vidare föreslagit att skolan skall svara för sådana arbetshjälp

medel som elever i grund- och gymnasieskola kan behöva i samband med 

praktisk arbetslivsorientering, praktik m. m. Jag kommer inom kort att 

föreslå regeringen att uppdra åt AMS att i samråd med skolöverstyrelsen 

utreda förutsättningarna för en sådan ändrad ansvarsfördelning. 

Bilstödskommitten har i betänkandet (SOU 1982: 44) Nytt bilstöd åt 

handikappade lagt fram förslag om bl. a. ändrat huvudmannaskap och en 

vidgad målgrupp för stödet. Remissbehandlingen av betänkandet har nyli

gen avslutats. Under en följd av år då bilstödskommittens ubete har 

pågått har det arbetsmarknadspolitiska bilstödet inte justerat.,. För att 

hejda den successiva urholkning av stödet som följt av de senaste årens 

utveckling är det angeläget att inkomstgränserna för stödet bättre anpas

sas till den allmänna löneutvecklingcn. Jag förordar därför att inkomst

gränserna för bidrag till köp av bil höjs med 5 000 kr. lnkomstgränsen för 

helt bidrag blir därmed 38 999 kr. Möjligheten att få reducerat bidrag 

föreslås upphöra vid inkomster om 55 000 kr. och däröver. 

Det sammanlagda medelsbehovct för delprogrammet Arbetshjälpmedel 

åt handikappade beräknar jag till 119milj. kr. (+ 18milj. kr.) Jag har 

därvid utgått från att kostnader för näringshjälp, inkl. kostnader för fort

satt försöksverksamhct med näringshjälp till långtidsarbetslösa, skall be-
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stridas med under delprogrammet anvisade medel även under budgetåret 

1984/85. 

Niiringshjiilp 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 kan. som en försöksverksamhet, närings

hjälp beviljas i viss omfattning även till långtidsarbetslösa. I en skrivelse 

den 12 oktober 1983 har AMS redovisat erfarenheterna av den försöks

verksamhet som bedrevs under budgetåret 1982/83. Syftet med försöket är 
att se om näringshjälp kan vara en lämplig stödform för långtidsarbetslösa 

och ge dem möjlighet att som egna företagare klara sin försörjning. 

Försöksverksamheten - som pågår även under detta budgetår - är 

begränsad till fem försökslän och till högst 50 personer. För verksamheten 

har en kostnadsram om 2250000kr. fastställts. Under budgetåret 1982/83 

bedrevs försöken i Stockholms, Jönköpings, Kristianstads, Värmlands 

och Norrbottens län. Sammanlagt har 38 långvarigt arbetslösa personer 

beviljats näringshjälp till start av egen rörelse. 13 av företagen har startats 

i Norrbottens län, tio i Värmlands och nio i Stockholms län. Elva av de 38 

som erhållit stöd är kvinnor. Två är invandrare. Flera av stöden har gällt 

hantverksföretag. t. ex. skrädderi, herrfrisering, keramikverkstad. skoma

keri. 

Beslut om näringshjälp föregås som regel av ett omfattande utrednings

arbete. AMS framhåller i sin redovisning av försöksverksamheten att de 

långa handläggningstiderna medfört att de anslagna medlen och platserna 

inte hunnit utnyttjas fullt ut under budgetåret 1982/83. Det förhållandevis 

låga utnyttjandet skall, enligt styrelsen. inte ses som tecken på att beho

ven inte skulle vara större. 

Styrelsen betonar att näringshjälp åt långtidsarbetslösa är ett intressant 

instrument och önskar att verksamheten får fortsätta, gärna i flera län. Jag 

föreslår att försöksverksamheten - inom en oförändrad kostnadsram - får 

fortsätta under budgetåret 1984/85. 

Som jag nyss har anfört bör utgifter för näringshjälp bestridas med 

under delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade beräknade me

del. Jag har beräknat en ökning med 2 milj. kr. för ökad omfattning av 

näringshjälpen. 

Anställning med lönebidrag 

Lönebidrag lämnas till arbetsgivare som anställer en person som på 

grund av nedsatt arbetsförmåga annars inte skulle kunna få arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. I vissa fall kan lönebidrag också lämnas vid 

anställning av personer som på grund av ålder eller andra personliga 

förhållanden inte kan få ett arbete utan sådant bidrag. 

Den 30 juni 1983 sysselsattes 36145 personer med hjälp av lönebidrag, 

11 Riksdagen 1983184. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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vilket innebär en ökning med 2 30 I personer på ett år. 6 686 personer av 

dessa hade anställning hos statlig myndighet eller därmed jämställd insti

tution. Antalet anställda med lönebidrag hos allmännyttiga organisationer 

var 10602. Sysselsatta hos kommuner, landsting och affärsdrivande verk 

var 8 184 personer och I 0 673 var anställda hos enskilda arbetsgivare. 

I enlighet med förslag i prop. 1981/82: 30 om vissa ekonomisk- politiska 

åtgärder m. m. beslutade riksdagen (AU I, rskr 15) om ändrade riktlinjer 

för anställning med lönebidrag. 

Ändringarna innebar att möjligheten att överföra redan anställda till en 

anställning med lönebidrag slopades. Vidare upphörde möjligheten att 

förlänga lönebidrag för en person som överförts till anställning med löne

bidrag inom den kommunala sektorn. Denna möjlighet bibehölls dock på 

den enskilda sektorn. I ett längre perspektiv kunde emellertid, enligt 

riksdagsbeslutet, skäl finnas att avveckla de förlängda bidragen. Regering

en borde därför låta undersöka hur en sådan avveckling lämpligen bör ske 

och därvid överväga alternativa stimulans- och stödformer eff,~r liknande 

anordningar. 

Den 27 april 1983 har AMS lämnat en redovisning av arbetstagare som 

överförts till en anställning med lönebidrag inom den enskilda 5ektorn. Av 

denna framgår att per den 31 december 1982 uppgick antalet personer som 
överförts till anställning med lönebidrag till I 084 personer. Av dessa var 

753 män och 33 J kvinnor. Två tredjedelar var 45 år eller äldre, hälften var 

över 55 år. Flertalet arbetstagare arbetade inom yrkesområdena tillverk

ning-maskinskötsel (72 %). Två tredjedelar var anställda i företag med mer 

än 50 anställda. Ett 70-tal av företagen hade mer än 200 anställda. Ca tre 

fjärdedelar av arbetstagarna var fysiskt arbetshandikappade, största grup

pen var rörelsehindrade. De övriga hade psykiska eller socialmedicinska 

arbetshandikapp eller förståndshandikapp. 

Enligt AMS har överföringsmöjlighetcn varit positiv i förmcdlingsarbe

tet. Överföringsmöjligheten underlättade förmedlingens arbei:e med ny

placering av arbetshandikappade och bidrog även till att minsb risken för 

utslagning av redan anställda med nedsatt arbetsförmåga. Enligt AMS 

anser flera länsarbetsnämnder att möjligheten att färlänga bidraget för 

dem som överförts till en anställning med lönebidrag skall finnas kvar där 

så anses befogat. Det bör avvecklas först när vederbörande slutar sin 

anställning eller när det framgår att arbetsförmågan förbättrats i sådan 

grad att bidraget bör upphöra. 

Av styrelsens redovisning framgår att enbart ett fåtal nya b·!slut om 

överföringar har fattats efter utgången av år 1981. Allt eftersom :tvgångar 

sker från lönebidragsanställningarna kommer därför antalet överförda till 

stödformen att successivt minska. För denna grupp bör arbetsförmedling

arna få besluta om förlängning av lönebidraget, om det är motiverat med 

hänsyn till den anställdes nedsatta arbetsförmåga. 

Under innevarande budgetår har ett tillfälligt stöd lämnats till ett antal 
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allmännyttiga organisationer för att underlätta för organisationerna att 

fr. o. m. budgetåret 1984/85 själva svara för 10 % ay lönekostnaden för 

sådana anställda med lönebidrag, som tidigare har sysselsatts i arkivarbe

te. Stödet har lämnats inom en ram om 1,2 milj. kr. 

Regeringen uppdrog den 21 april 1983 åt AMS att fördela medlen. 

Genom det tillfälliga stödet lämnades bidrag för sammanlagt 133 arbetsta

gare. varav is anställda hos handikapporganisationer. 42 hos invandraror

ganisationer och 13 hos andra organisationer. 

Riksdagen har givit regeringen tillkänna (AU 1982/83:21, rskr 228) att 

den noga bör följa konsekvenserna av att lönebidraget till allmännyttiga 

organisationer den 1 juli 1983 sänktes till 90% av lönekostnaden för 

tidigare arkivarbetsanställda. Vidare skall regeringen följa konsekvenser

na av att ökningen av antalet lönebidragsplatser hos allmännyttiga organi

sationer begränsas under budgetåret 1983/84 och vid behov föreslå föränd

ringar i syfte att underlätta de handikappades situation på arbetsmarkna

den. 

Regeringen uppdrog därför den 21 april 1983 åt AMS att före den I 

januari 1984 redovisa konsekvenserna av dessa åtgärder. AMS skall sam

tidigt redovisa eventuella åtgärdsförslag, om begränsningar visar sig med

föra att sökande med handikapp får ökade svårigheter på arbetsmarkna

den. Jag avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

Inom en kostnadsram om 5 milj. kr. har AMS svarat för kostnader för 

arbetsledning, rese- och traktamentsersättningar till vissa arbetplatser 

med ett större antal anställda med lönebidrag. I sin anslagsframställning 

har AMS föreslagit att de berörda arbetsplatserna i fortsättningen skall 

tilldelas egna medel för dessa utgifter. Efter samråd med de berörda 

statsråden kan jag meddela att förslag läggs fram i årets budgetproposition 

om en sådan omfördelning av medel, som AMS har begärt. Medelsbeho

vet för anställning med lönebidrag beräknas därför minska med 5 milj. kr. 

Vid medelsberäkningen har jag utgått från att antalet anställda med 

lönebidrag fortsätter att öka under budgetåret 1984/85. Jag bedömer att 

större delen av ökningen kommer att ske hos enskilda företag, kommuner 

och landsting. De allmännyttiga organisationerna har visat stort intresse 

för att rekrytera till lönebidragsanställningar. De kan också i många fall 

erbjuda för arbetshandikappade lämpliga arbetsuppgifter och väl anpas

sade arbetsförhållanden i övrigt. Jag har därför räknat med en fortsatt 

expansion av antalet anställda med lönebidrag hos organisationerna. An

talet platser med varaktigt 90 % bidrag bö.r få öka med ytterligare 500 

under budgetåret 1984/85. Ökningen av antalet platser med nittioprocen

tigt lönebidrag finansieras fullt ut genom omprioriteringar inom arbets

marknadsdepartementets verksamhetsområde. För rekrytering utöver 

denna ram kan organisationerna beviljas bidrag enligt samma regler som 

gäller för enskilda företag, kommuner m. fl. 

Det är av statsfinansiella skäl inte möjligt att medge en obegränsad 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 164 

tillväxt av de nittioprocentiga bidragen. Det är därför angeläget att dessa 

platser i första hand används för sökande med svåra arbetshandikapp. 

För att begränsa statens utgifter för lönebidragen bör vidare införas en 

begränsning av den bidragsgrundande lönesumman. Begränsningen bör 

gälla för alla sektorer utom den statliga. Bidrag bör inte kunna lämnas för 

den del av bruttolönen per månad som överstiger 40% av basbeloppet. 

Med bruttolön avses här månadslön för heltid före skatt. men exkl. sed

vanliga lönekostnadspåslag. Med ett basbelopp för år 1984 orn 20 300 kr. 

skulle högsta bidragsgrundande lönesumma därmed bli 8 120 kr. per må

nad. Begränsningen bör gälla den rekrytering som sker fr. o. m. budgetåret 

1984/85. 

Detta hindrar självfallet inte att parterna avtalar om löner som över

stiger den lönesumma som är bidragsgrumlande. Den överskjutande löne

summan måste dock i dessa fall betalas av arbetsgivaren. 

Genom den här föreslagna begränsningen av hur stor lönesumma som 

får ligga till grund för lönebidraget frigörs medel som kan användas för att 

bereda fler sökande anställning med lönebidrag. Det är enligt min mening 

mer angeläget att förbättra situationen för dem som står utanför arbets

marknaden än att bibehålla ett kraftigt stöd för de mest kvalificerade och 

bäst avlönade bland de anställda med lönebidrag. Den sistnämnda grup

pen torde kunna hävda sig på arbetsmarknaden även om lönebidraget för 

dem begränsas så som jag här har föreslagit. 

Handikappkommitten (A 1982: 02) har nyligen avlämnat ett delbetän

kande <Ds A 1983: 14) Introduktionsstöd och lönebidrag. Delb·~tänkandet 

remissbehandlas f. n. Jag avser att föreslå regeringen att återkomma till 

vårriksdagen med förslag bl. a. om anställning med lönebidrag. 

För delprogrammet Anställning med lönebidrag beräknar jag 

2 190 408 000 kr. ( + 327 500 000 kr.) för budgetåret 1984/85. 

Det sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1984/85 för de i 

programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

ingående delprogrammen beräknas till 2 337 188 000 kr. ( + 346977 000 kr.). 

Därav har för förvaltningskostnader beräknats 27780000kr. 

( + 1477000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de grunder för Arbetshjälpmedel åt handikappade och 

Anställning med lönebidrag som jag har förordat 

2. till Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

2337 l88000kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet 165 

C 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

2 376 000 000 
2 532 000 000 
2 721 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag dels för täc

kande av underskottet i verksamheten vid verkstäderna för skyddat arbe

te, dels för investeringar. 

1983/84 

Driftbidrag 2 177 ooo ooo 
Bidrag till fastig-

hetsfonden 325 000 000 
Ägartillskott för 

investeringar 30 000 000 
2 532 000 000 

Stiftelsen Samhiillsföretag 

Beräknad ·ändring 1984/85 

Stiftelsen Föredraganden 
Samhällsföretag 

+ 228 000 000 

+ 53 000 000 

+ 59 000 000 
+ 340 000 000 

+ 211 000 000 

7 000 000 

- 15 000 000 
+ 189 000 000 

Samhällsföretagsgruppen är verksam i 230 kommuner. Verksamheten är 

huvudsakligen inriktad på industriell produktion. Ett flertal av tillverk

ningsindustrins branschområden finns representerade inom företagsgrup

pen. Större delen (ca 65 %) av produktionen utgörs av underleverantörs

och legotillverkning. Omkring 14 % av produktionen säljs i egen regi på 

export. 

Samhällsföretagsgruppen består av den centrala stiftelsen Samhällsför

etag och 24 regionala stiftelser. med ca 350 verkstäder. Till Samhällsföre

tag är dessutom knuten en fastighetsfond som äger och förvaltar hela 

företagsgruppens fastighetsbestånd samt ett marknadsföringsbolag -

Samhall AB - som svarar för samordning av viss försäljning och mark

nadsföring, i huvudsak på exportmarknaden. 

Den centrala stiftelsen Samhällsföretag har gentemot staten ansvaret 

för att företagsgruppens verksamhet bedrivs enligt de av riksdag och 

regering angivna riktlinjerna samt svarar för tillsynen över de regionala 

stiftelserna och samordningen av deras verksamhet. 

Samhällsföretag genomförde under våren 1982 en översyn av sin interna 

organisation. En ny organisation med syftet att underlätta Samhällsföre

tags roll som ledningsorgan. i företagsgruppcn, infördes fr. o. m. den I juli 

1982. 

De regionala stiftelserna är juridiskt fristående företag med ansvar för 

företagsgruppens verksamhet inom sitt län. Stiftelserna har ca 30 200 

anställda, varav ca 24900 arbetshandikappade och ca 5300 direkt anställ-

12 Riksdagen 1983184. I .mm/. Nr 100. Bilaga 12 
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da (tjänstemän. arbetsledare, instruktörer m. fl.). Andelen arbetshandi

kappade utgör således 82 % av det totala antalet anställda, vilket innebär 

både en antals- och andelsmässig ökning jämfört med föregående år. 

Under budgetåret 1984/85 beräknas stiftelserna ha i genomsnitt ca 

31 700 anställda. Ökningen avser i sin helhet arbetshandikappade. 

Behov av arbetstillfällen. Samhällsföretagsgruppen disponerar f. n. 

21800 platser för arbetshandikappade. Antalet platser har varit oförändrat 

sedan den I juli 1980. 

AMS svarar för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av hur före

tagsgruppens arbetsplatser skall disponeras och fördelas. Styrelsen fram

håller i en skrivelse till stiftelsen den 15 mars 1983 att behovet av arbets

tillfällen inom företagsgruppen fortfarande är stort, men att behovet även 

under budgetåret 1984/85 bör kunna tillgodoses genom ett bättre utnytt

jande av befintliga resurser. 

Stiftelsen anser att behovet av arbetstillfällen inom företagsgruppen, 

särskilt i dagens svåra arbetsmarknadssituation, inte kan tillgodoses. Det 

gäller särskilt grupper med svårare handikapp som f. n. är helt utestängda 

från arbetslivet. Även om en ökad övergång av anställda till den reguljära 

arbetsmarknaden och en ökning av anställningar med lönebidrag kan få en 

viss betydelse. pekar allt på att behovet av arbetstillfällen inom företags

gruppen kommer att kraftigt överstiga tillgången under överskådlig tid. 
Trots detta föreslår stiftelsen, med hänvisning till AMS bedömning, inte 

någon platsutbyggnad under budgetåret 1984/85. 

Resursutnyctjande. Resursutnyttjandet uttrycks som förhållandet mel

lan verkligt och möjligt antal arbetstimmar per plats och år och utgör ett 

mått på hur den fasta kapaciteten i form av lokaler, utrustning och direkt 

anställd personal utnyttjas för sysselsättning av arhetshandikappade. 

Maximalt resursutnyttjande beräknas motsvara I 600 arbetstimmar per 

plats och år. 

Före Samhällsföretagsgruppens tillkomst uppgick resursutnyttjandet till 

68 %, motsvarande knappt 1 100 arbetstimmar per plats och år. Utnyttjan

degraden var 79 % under budgetåret 1982/83 och beräknas till 83 % för 

budgetåret 1983/84. För budgetåret 1984/85 beräknas resursutnyttjandet 

till 86% (ca I 370 arbetstimmar/plats). Ökni.ngen av resursutnyttjandet sker 

genom ett ökat antal anställda och en ökad närvaro. 

Företagsgruppen har kunnat bereda arbete åt allt ller arbetshandikap

pade i allt fler kommuner samtidigt som antalet verkstäder minskats i 

kostnadsbegränsande syfte. Således uppgår antalet verkstäder numera till 

ca 350. vilket är ca 20 färre än vid företagsgruppens bildande. Detta har 

skett genom sammanslagning och omdisponering av geografi:;kt närlig

gande lokaler. 

Personal. Samspelet mellan Samhällsföretagsgruppen och arbetsmark

nadsverket. som regleras i gemensamma riktlinjer. har successivt utveck

lats. Mellan resp. stiftelse och länsarbetsnämnd förekommer fortlöpande 
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kontakter. Verkstädernas samrådsgrupper, där företrädare för den lokala · 

arbetsförmedlingen ingår, arbetar konkret och förtroendefullt med an

passningen mellan verkstadsproduktionens och de aktuella sökandenas 

förutsättningar. 

Frågan om vilka arbetssökande som skall anvisas till företagsgruppen är 

alltjämt aktuell. AMS och Samhällsföretag räknar med att vid årsskiftet 

1983/84 redovisa resultatet av en undersökning kring urvalskriterierna i 

samband med att en anvisning/anställning aktualiseras. Undersökningen 

har genomförts i fem län och kommer att bilda underlag för olika insatser i 

syfte att bl. a. bereda fler gravt handikappade arbete. 

En sammanställning av handikappfördelningen inom företagsgruppen 

visar att ca 50% av de anställda har endera psykiskt arbetshandikapp, 

förståndshandikapp eller socialmedicinskt arbetshandikapp. Andelen an

ställda med fysiska handikapp har därmed minskat under de senaste åren. 

Under budgetåret 1982/83 var den totala personalavgången bland de 

arbetshandikappade ca I 0 %, varav 1,4 % tick anställning på den reguljära 

arbetsmarknaden genom arbetsförmedlingarnas försorg. Denna låga siffra 

skall, enligt stiftelsen, ses dels i ljuset av den nuvarande situationen på 

arbetsmarknaden och dels relateras till övergången på i genomsnitt ca I % 

per år under senare delen av 70- talet. En ökad övergång till den reguljära 

arbetsmarknaden är beroende på såväl företagsgruppens egna verksam

hetsrelaterade insatser som arbetsmarknadssituationen, stödet till blivan

de arbetsplatser och inte minst arbetsförmedlingens möjligheter att priori

tera åtgärder för en ökad övergång. Möjligheterna att nå en ökad övergång 

till den reguljära arbetsmarknaden påverkas också av handikappgraden 

hos de anställda. I takt med att andelen anställda med svåra handikapp 

ökar blir det svårare att öka övergången till den reguljära arbetsmarkna

den. 

Under år 1981 startades, i samverkan med AMS, ett projekt för att i tre 

län pröva olika metoder för att öka möjligheterna för anställda inom 

Samhällsföretagsgruppen att få och behålla ett annat arbete. En utvärde

ring av detta projekt ·har skett under hösten 1983. Enarenheterna av 

projektet är att det inom de aktuella stiftelserna finns ett förhållandevis 

stort antal personer som önskar ett annat arbete och som också bedöms 

klara ett sådant. De preliminära resultaten från undersökningen visar att 

3-5 % av de anställda inom Samhällsföretagsgruppen borde kunna erhålla 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden varje år. 
Lönenivån inom företagsgruppen är föremål för fortsatt intresse och det 

har emellanåt ifrågasatts om inte konstruktionen av löneavtalet medför 

relativt sett större löneökningar för LO-kollektivet inom gruppen än inom 

övrig industri. Fortfarande ligger dock genomsnittslönen inom gruppen på 

ca 90% av lönenivån för berörda LO- förbunds lönenivå inom övrig indu

stri. 

Genom olika insatser för personalutveckling som görs inom företags-
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gruppen har de arbetshandikappades närvaro successivt ökat från ca 67 % 

under år 1979 till ca 73% under budgetåret 1982/83. 

Produktion och marknad. Samhällsföretags fakturering ökade under 

budgetåret 1982/83 med drygt 20 %. För såväl budgetåret 1983/84 som 

1984/85 förutses orderingång och fakturering i löpande priser öka ungefär 

lika mycket. Drygt hälften bedöms motsvara volymökning. varav knappt 

hälften är hänförligt till den planerade sysselsättningsökningen, medan 

resterande del skall klaras genom förbättrad produktivitet. 

Försäljningen bedöms således utvecklas relativt gynnsamt till följd av 

dels den alltmer märkbara förbättringen av konjunkturen och dels den 

successiva förbättringen av affärsmässigheten inom företagsgruppen och 

pågående strukturering inom och mellan stiftelserna. 

Samhällsföretagsgruppen är. som en följd av den höga andelen legotill

verkning (ca 65 %). mycket konjunkturkänslig. Ambitionen är att även 

framdeles bibehålla en förhållandevis hög andel. men med en strävan mot 

mer långsiktiga samarbets- och avtalsförhållanden med andra företag. 

Dock visar den senaste konjunktursvackan att företagsgruppen även mås

te satsa mer resurser på aktiv marknadsföring av egna produkter samt på 

utveckling och förvärv av nya sådana produkter för att uppnå ·~n jämnare 

beläggning av produktionen. Detta tillsammans med insatserna för struk

turering och produktivitetsförbättring kommer. enligt stiftelsen. att ställa 

stora anspråk på investeringsmedel. 

Medelsbehov 

Bidragsbehovet för budgetåret 1984/85 - såväl driftbidraget ~:om bidra

get till fastighetsfonden - har beräknats enligt de principer som riksdagen 

antagit på grundval av prop. l 978179: 139 om bidrag till Stiftelsen Sam

hällsföretag m. m. 

Föreliggande förslag för budgetåret 1984/85 bygger på följande förut

sättningar och antaganden: 

- att en fortsatt förbättring sker av den allmänna industrikonjunkturen i 

Sverige 

- att inflationstakten blir lägre än för de senaste åren 

- att det pågående strukturarbetet inom företagsgruppen kan genomföras 

planenligt 

- att den befintliga organisationsstrukturen ligger fast. 

Särskilt de två första punkterna är, enligt stiftelsen. av grundläggande 

betydelse för beräkningen av rörelseintäkter resp. -kostnader. 

Driftbidrag. Behovet av driftbi~rag beräknas till 124,9% av lönekostna

derna för arbetshandikappade anställda. Bidragsbehovet utgår från ett 

beräknat rörelseunderskott om 2 405 milj. kr. enligt följande specifikation 

och jämfört med budgetåret 1982/83. 
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Resultatpost (Milj. kr. 1 

Intäkter 

Kostnader (enligt specifikation nedan) 

Resultat 

Resultat i procent av lönekostnader för 
arbetshandikappade 

Budgetår 

1982/83 

1 :mo 

- 3 355 

- 1 995 

131, 3 

1984/85 

1 865 

- 4 270 

- 2 405 

124,9 

Beräknat rörelseresultat för budgetåret 1984/85 innebär alltså en minsk

ning av bidrags behovet med 6,4 procentenheter jämfört med. utfallet för 

budgetåret 1982/83. Detta motsvarar - räknat i oförändrad sysselsätt

ningsvolym och prisnivå - en resultatförbättring med ca 100 milj. kr. 

Den nominella ökningen av bidragsbehovet för dessa två år om 

(2 405 - I 995) 410 milj. kr. är nästan helt hänförlig till ökade lönekostnader 

för arbetshandikappade (405 milj. kr.) 

Beräknade rörelseintäkter om 1865 milj. kr. budgetåret 1984/85 innebär 

en ökning med 505milj. kr. (15-20% per år) jämfört med - budgetåret 

1982/83. Omkring hälften härav utgör volymökning. 

Förädlingsvärdet, dvs. skillnaden mellan rörelseintäkter och material

kostnader, beräknas uppgå till 925milj. kr., vilket är 225milj. kr. mer än 

budgetåret 1982/83. Förädlingsvärdet per arbetstimme beräknas till 

30,8 kr. jämfört med 25,5 kr. under budgetåret 1982/83. 

Kostnaderna beräknas enligt följande specifikation och jämfört med 

budgetåret 1982/83: 

Kostnadsslag !Milj. kr. I 

Materialkostnader 

Lönekostnader för direkt anställda 

Lönekostnader för arbetshandikappade 

övriga rörelsekostnader (nettoJ 

Summa kostnader 

Budgetår 

1982/83 

660 

670 

1 520 

505 

3 355 

1984/85 

940 

770 

1 925 

635 

4 270 

Kostnaderna beräknas således öka, i löpande priser, med totalt 915 milj. 

kr. jämfört med budgetåret 1982/83. Härav är 330 milj. kr. direkt betingat 

av ökad produktions- och sysselsättningsvolym (materialkostnader och 

lönekostnader för arbetshandikappade) medan 570 milj. kr. utgörs av löne

och prisökning. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 12 Arbetsmarknadsdepartementet I 70 

Ökningen av kapacitetskostnaderna (lönekostnader för direkt anställda 

och övriga kostnader) beräknas till 230 milj. kr., vilket är helt h~roende på 

löne- och prisstegringar. Kapacitetskostnaderna per arbetstimme beräk

nas till 46,8 kr. för budgetåret I 984185 jämfört med 42, 7 kr. för budgetåret 

1982/83. 

Bidrag till fastighetsfonden. Samhällsföretag har i tidigare anslagsfram

ställningar beräknat de kalkylmässiga avskrivningarna på fastighetsbe

ståndets återanskaffningsvärde. Riksdagen har dock de senaste åren an

slagit medel för avskrivningarna beräknade på fastigheternas anskaff

ningsvärde vilket, enligt stiftelsen, medfört att fonden erfålliit avsevärt 

mindre rcinvesteringsmedel än vad som krävs för att bibehålla fastighets

beståndet. Om avskrivningar fortsättningsvis beräknas på an;;kaffnings

värdena får detta till följd att andelen egna fastigheter måste minska till 

förmån för förhyrda lokaler, vilket på sikt kommer att innebära avsevärt 

högre kostnader för företagsgruppen med åtföljande ökat bidragsbehov. 

Stiftelsen vidhåller således uppfattningen att avskrivningarna bör be

räknas på fastigheternas åtcranskaffningsvärde. 
Antalet platser uppgår till 21800, varav ca 70% eller 15260 i egna 

fastigheter. Ytbehovet vid nybyggnad uppgår till ca 55 kvm per plats. -

Byggnadskostnaderna beräknat till 4 200 kr./kvm för verkstadsytor och till 
2 000 kr./kvm för förråds ytor, vilket ger ett totalt återanskaffnings värde på 

3 200 milj. kr. (exkl. moms). 

Kostnader och intäkter för ianspråktagna (egna och förhyrda) fastighe

ter beräknas enligt följande: 

Avskrivningar 

Övriga kostnader (hyror, räntor, 
fastighetsskattJ 

Intäkter 

Summa 

Milj. kr. 

176,8 

204,3 

3.5 

377,6 

Fastighetsfondens kostnader beräknas såled~s till totalt (avrundat) 

378milj. kr. netto. 

Investeringarna avses lånefinansieras med belopp motsvarande amor

teringarna, som beräknas till 76 milj. kr. 

Ägartillskott för investeringar. Som tidigare nämnts föreslås inte någon 

ökning av :tntalet platser under budgetåret 1984/85. Behovet av arbetstill

fällen förutsätts i stället tillgodoses genom att den befintliga kapaciteten 

utnyttjas bättre, bl. a. genom fullföljande av tidigare beslutade och plane

rade omdisponeringar av platser: 

Ägartillskottet budgetåret 1983/84 begränsades till 30 milj. kr. jämfört 
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med begärda 105 milj. kr. Det har därför, enligt stiftelsen, blivit nödvän

digt att uppskjuta ett antal angelägna omdisponeringar. struktureringar 

och mer kostsamma arbetsmiljöförbättringar. 

Investeringsmedel saknas bl. a. för omdisponering av platser till kom

muner och orter som har stort hehov av skyddat arbete men som saknar 

verkstäder eller har behov av ytterligare platser. För anordnande av verk

städer/platser på dessa orter beräknas behovet för fastighetsinvesteringar 

uppgå till ca 33 milj. kr. Omdisponeringarna omfattar ca 200 platser. 

För ovannämnda etableringar på grund av önskade omdisponeringar 

krävs dessutom betydande investeringar i maskiner och utrustning. En del 

av detta behov kan täckas genom tillgängliga avskrivningsmedeL men det 

återstående medelsbehovet uppgår till ca 16 milj. kr. 

Behovet av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är fortfarande stort 

vid de äldre verkstäderna. Bl. a. krävs omfattande ändringar och komplet

tering av ventilationsanordningar och fortsatta åtgärder för handikappan

passning. De förstnämnda åtgärderna är även motiverade av att energibe

hovet härigenom kan minskas. För dessa insatser begärs 15 milj. kr. 

Ökade satsningar är nödvändiga för anpassning av enskilda arbetsplat

ser och produktionsmetoder till arbetstagarnas förutsättningar. Behovet 

av tekniska hjälpmedel kommer att öka, varför lOmilj. kr. erfordras för 

dessa åtgärder. 

För planerad omstrukturering av verksamheten kommer de regionala 

företagen att ha behov av särskilda investeringsmedel utöver de medel 

som ingår i driftbidraget. För detta ändamål beräknas ett ägartillskott om 

15 milj. kr. 

För vissa särskilda investeringar i fastigheter, maskiner, utrustning, 

arbetsmiljöåtgärder, teknisk anpassning och genomförande av strukturför

ändringar begärs således ett ägartillskott om totalt 89 miij. kr. För en del 

av fastighetsinvesteringarna räknar stiftelsen med en lånefinansiering 

inom ramen för fastställt lånetak. 

Föredragandens överväganden 

Arbetsgruppen för fortsatt översyn av Samhällsföretagsgruppen har i 

oktober 1983 avlämnat rapporten ( Ds A 1983: 6) Samhällsföretagsgruppens 

framtida organisation m. m. Jag avser som jag tidigare nämnt att senare 

återkomma till riksdagen med mina ställningstaganden till arbetsgruppens 

förslag. 

AMS har i en skrivelse till Stiftelsen Samhällsföretag den 15 mars 1983 

framhållit att behovet av arbetstillfällen inom förctagsgruppen fortfarande 

är stort, men att detta behov även under budgetåret 1984/85 bör kunna 

tillgodoses genom ett fortsatt effektivt utnyttjande av företagsgruppens 

befintliga resurser. Styrelsen föreslår således inte någon utbyggnad i form 

av nya platser. 
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Stiftelsen har, med hänvisning till AMS ställningstagande, inte heller 

begärt några nya platser för budgetåret. Jag gör samma bedömning som 

AMS. Jag anser emellertid att platsbegreppet numera inte är ett ändamåls

enligt mått för beskrivning av hur stora resurser som bör ställas till 

fö1fogandc för skyddat arbete inom Samhällsförctagsgruppens ram. Det 

nuvarande platsbegreppet gör det bl. a. inte möjligt för staten att närmare 

kunna bedöma utgifterna för driftbidraget och väga dessa mot andra 

åtgärder för arbetshandikappade t. ex. i form av lönebidrag. Platsbegrep

pet har sin bakgrund i den tidigare organisationen för skyddat arbete och 

avsåg då den nettogolvyta per arbetstagare som berättigade till statligt 

anordningsbidrag. Driftbidraget utgick dock i förhållande till antalet ar

betstimmar de arbetshandikappade anställda fullgjorde. Antalet platser 

hos företagsgruppen är således den sammanlagda nettogolvytan som dels 

anordnats av tidigare huvudmän, dels den nettogolvyta som motsvarade 

de nya 450 platser som stiftelseorganisationen fick sig tilldelade budget

året 1980/81 och dels nettogolvytan som fanns i de tidigare komorsarbets

centralerna och industriella beredskapsarbetena och som numera ingår i 

organisationen. 

Ett bättre sätt att fastställa företagsgruppens resursutrymme vore där

för enligt min mening att i stället ange det antal arbetstimmar för de 

anvisade anställda som bör läggas till grund för driftbidraget. Jag förordar 

att prövningen av driftbidrag i fortsättningen sker på detta s:itt och att 

antalet statsbidragsberättigade timmar. med utgångspunkt i stiftelsens an

slagsframställning, får uppgå till högst 30 milj. under budgetår·~! 1984/85. 
Liksom hittills gällt beträffande platser för anvisade bör det ankomma på 

regeringen att vid behov vidga antalet bidragsberättigade timmar under 

budgetåret. 

Enligt instruktionen ( 1973: 444) för riksrevisionsverkct åligger det ver

ket att bedriva förvaltningsrevision och därvid särskilt att, i dc~n omfatt

ning det bedöms behövligt, granska hur bidrag av statsmedel används av 

mottagarna av sådana bidrag i den mån redovisningsskyldighet föreligger 

gentemot statsverket eller särskilda föreskrifter meddelas om bidragens 

användning. Riksrevisionsverkets åliggande i detta avseend·~ omfattar 

således Samhällsföretagsgruppens hela verksamhet. 

Driftbidrag 

För täckande av underskottet i rörelsen (exkl. fastighetsfonden) begär 

stiftelsen 124,9 % av den beräknade lönesumman (inkl. lönebikostnader) 

för de arbetshandikappade anställda eller 2 405 milj. kr. 

Jag har intet att erinra mot de beräkningar som stiftelsen har gjort i fråga 

om behovet av driftbidrag och föreslår därför att en anslagspost motsva

rande, avrundat nedåt. 124% av löncsumman tas upp för ändamålet. 
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Bidrag till fastighetsfonden 

Samhällsföretagsgruppens hela fastighetsbestånd, såväl egna som för

hyrda, administreras av en till den centrala stiftelsen knuten fastighets

fond. Kostnaderna för fonden beräknas av stiftelsen uppgå till 378 milj. kr. 

efter avräkning av intäkterna (3milj. kr.), varav för hyreskostnader 

109 milj. kr, kalkylmässiga avskrivningar på egna fastigheter 177 milj. kr. 

och räntor 95 milj. kr. Stiftelsen har som underlag vid beräkningen använt 

det beräknade återanskaffningsvärdet av fastighetsbeståndet. Jag anser 

dock att de kalkylmässiga avskrivningarna, i enlighet med riksdagsbeslu

ten de senaste budgetåren, bör baseras på fastigheternas anskaffningsvär

de. Detta medför att behovet av avskrivningsmedel uppgår till 117 milj. 

kr., dvs. ett belopp som är 60 milj. kr. lägre än vad stiftelsen beräknat. Jag 

föreslår dätiör att 318 milj. kr. tas upp för ändamålet under anslagsposten 

budgetåret 1984/85. 

Ägartillskott för investeringar 

För att möjliggöra arbetsmiljöförbättrande åtgärder och anpassning av 

arbetsplatser till handikappade arbetstagares behov liksom för omdispo

nering av platser m. m. behövs enligt stiftelsen särskilda investeringsme

del i form av ägartillskott. Dessa beräknas till sammanlagt 89milj. kr., 

efter extern upplåning. 

Jag delar i huvudsak stiftelsens bedömning beträffande behovet av ägar

tillskott för arbetsplatsanpassning och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 

Vissa medel krävs också för andra insatser. Sammantaget beräknar jag 

detta behov till 30 milj. kr. Med hänsyn till det statsfinansiella läget är det 

emellertid endast möjligt att till en del tillmötesgå stiftelsens begäran om 

särskilda investeringsmedel. Jag föreslår därför att stiftelsen tilldelas ett 

ägartillskott för investeringar om 15milj. kr. för budgetåret 1984/85, dvs. 

motsvarande hälften av behovet. Återstående 50% bör kunna erhållas 

genom att 15 milj. kr. av bidraget till fastighetsfonden särskilt avdelas för 

dessa ändamål. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. till driften av verksamheten anslå medel motsvarande 124 % av 

lönesumman för arbetstagarna i skyddat arbete (inkl. lönebi

kostnader), upp till högst 30 milj. arbetstimmar, 

2. medge att regeringen vid behov får besluta om ett utökat antal 

bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret 1984/85, 

3. till Bidrag till Stiftelsen Samhäll.~företag för budgetåret I 984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 2 721 000 000 kr. 

13 RiksdaRen 1983184. l sam/. Nr 100. BilaRa 12 
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C 6. Yrkesinriktad rehabilitering 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

458 040 000 
466 145 000 
479 340 000 

Reservation 24 854 000 

Reservationsanslaget Yrkesinriktad rehabilitering omfattar ett program 

Yrkesinriktad rehabilitering. 

Från anslaget finansieras anordnande och drift av arbetsmarknadsinsti

tut samt metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den 

yrkesinriktade rehabiliteringen. Från anslaget betalas arbetsmarknadsver

kets förvaltningskostnader för verks.amheten. T. o. m. budgetåret 1983/84 

har programmet Yrkesinriktad rehabilitering omfattat två delprogram, 

Arbetsmarknadsinstitut och Metodutveckling. forskning och utbildning. 

Indelningen i delprogram upphör fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

Under utgiftsposten Arbetsmarknadsinstitut bestrids kostnader för den 

utredande, vägledande och arbetsförberedande verksamhet som skall be

drivas för yrkesobestämda och arbetshandikappade vid de arbetsmark

nadsinstitut (Ami) som finns inom arbetsmarknads verket. 
Under utgiftsposterna metodutveckling och personalutbildning bestrids 

kostnaderna för sådan verksamhet inom området yrkesinriktad rehabilite

ring. 

Programmet Yrkesinriktad 
rehabilitering 

1982/83 
Utgift 

1983/84 
Anvisat 

Beräknad ändring 1984/85 

Arbetsmarknadsinstitut 
Metodutveckling, forskning 
och utbildning 
Förvaltningskostnader 

AMS 

Arbetsmarknadsinstitut 

439 388 000. 

11 154 000 
7 498 000 

458 040 000 

445 183 000 

13 597 000 
7 365 000 

466 145 000 

AMS 

+ 18 195 000 

507·000 
+ 221 000 
+ 17 909 000 

Alt. I. En nedskärning med 2 % efter pris- och löneomräkning ger ett 

utrymme på 463,4milj. kr. för delprogrammet budgetåret 1984/85. Detta 

innebär en nedskärning med ca 45 tjänster. Enligt AMS får detta till följd 

att nuvarande inskrivningskapacitet inte kan bibehållas. Ett alternativ är 

då att förändra sammansättningen med ökad tonvikt på sökande som inte 

kräver lika omfattande stödinsatser som f. n. 

En sådan förändring skulle gå ut över grupper med den svagaste ställ

ningen på arbetsmarknaden och leda till ökad förtidspensionering enligt 

AMS bedömning. 

Alt. IL Ami-verksamheten är fortfarande ojämnt spridd över landet. 

Enligt AMS behövs på sikt ett Ami till varje distriktskontor. För att bl. a. 

Föredraganden 

+ 17 620 000 

6 790 000 
+ 2 365 000 
+ 13 195 000 
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öka möjligheterna till regional omfördelning föreslår AMS en etappvis 

utbyggnad med fem nya arbetslag, ett i vardera av Södermanlands, Värm

lands och Örebro län samt två i Malmöhus län. Kostnaden beräknas till· 

2.4 milj. kr. Som en följd av att Ami- organisationen hittills inte varit fullt 

utbyggd har vikarier kunnat anställas i nödvändig omfattning. När organi

sationen är fullt utbyggd budgetåret 1984/85 bortfaller denna möjlighet. 

AMS hemställer om 9 milj. kr. för att täcka vikariekostnader samt OB-, 

beredskaps- och jourtillägg. 

Enligt AMS beräkningar behöver årligen ca.10% av institutens maskin
utrustning förnyas. Kostnaden uppgår till 5 milj. kr. Enligt AMS bedöm

ning bör mikrodatorer finnas vid orienteringsavdelningarna. Inköp av 

sådan utrustning beräknas kosta 2,3 milj. kr. 
Utöver kostnader för lokalförändringar till följd av förändringar av 

Ami-organisationen beräknar AMS att fem institut behöver om- eller ny

byggda lokaler budgetåret 1984185 till en kostnad av 3 ,4 milj. kr. 
Vidare föreslår styrelsen att medel för grupplivförsäkring åt deltagare i 

arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering skall anvisas 
under anslaget B 3. Bidrag till arb\!tslöshetsersättning och utbildningsbi

drag. 
De/programmet Metodutveckling, forskning och utbildning. För bud

getåret 1983/84 anvisades till delprogrammet 13,6milj. kr. varav I milj. 

kr. avsåg ett till budgetåret begränsat projekt. En medelstilldelning enligt 

Alt. I innebär 13 milj. kr. för budget~ret 1984/85. En stor del av medlen 

beräknas gå till löpande inskolning och fortbildning, som inte kan skäras 

ner utan men för verksamheten. En nedskärning måste därför drabba 

utvecklingsprojekten. AMS räknar med att projekten skall ge alternativa 

arbetsmetoder, som leder till. ett ökat antal arbetsplaceringar m. m. och 

ökad genomströmning vid Ami. 
Försök rörande yrkesinriktad rehabilitering av socialmedicinskt handi

kappade bör pågå även under budgetåret 1984/85. Kostnaderna beräknas 

till 2. 2 milj. kr. 
Ytterligare 1.2 milj. kr behövs enligt AMS för att anpassa nya arbets

former m. m. till lokala förutsättningar. Medel till utbildning behöver 

enligt styrelsens bedömning öka med 950000kr. 

I delprogrammet ingår en utgiftspost för löner till vissa tjänstemän . vid 

AMS, som handlägger Ami-ärenden. Styrelsen föreslår att motsvarande 

medel anvisas under förvaltningskostnader. Totalt begär AMS 503 ,4 milj. 

kr. för anslaget (Alt. Il). 

Föredragandens överväganden 

Arbetsmarknadsinstitut. I syfte att begränsa underskottet i statens bud

get har alla myndigheter ålagts att som ett huvudförslag redovisa ett 
alternativ som innebär en tvåprocentig minskning av anslaget, efter upp-
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räkning med hänsyn till pris- och löneutveckling. Denna tvåprocentiga 

minskning motiveras av de rationaliserings- och effektiveringsvinster som 

bör gå att hemföra även i offentlig verksamhet. 

I sin anslagsframställning har AMS framhållit att medelstillddning en

ligt huvudförslaget skulle innebära antingen att nuvarande intc.gningska

pacitet inte kan bibehållas eller att man tvingas ändra sökandegruppen så 

att den får ökad tonvikt på personer som inte behöver lika omfattande 

st(idinsatser som f. n. För egen del vill jag betona att den yrkesinriktade 

rehabiliteringen är en betydelsefull resurs för sökande med arbetshandi

kapp. Den bör också fortsättningsvis komma de grupper till dd som har 

störst behov av dessa resurser. Arbetsmarknadsinstituten redovisar goda 

n:sultat av sin verksamhet. Det är därför engeläget att verksamheten kan 

fortsätta i samma omfattning som f. n. 

Ami-verksamheten föreslås därför få ett medelspåslag bl. a. via om

prioriteringar inom anslaget som kompenserar effekterna av huvudförsla

get. 

För att underlätta omprioriteringar inom anslaget bör de nuvarande 

delprogrammen Arbetsmarknadsinstitut och Metodutveckling slopas. An

slaget kommer därmed att omfatta ett program Yrkesinriktad rehabilite

nng. 

Jag beräknar lönekostnaderna för Ami-organisationen till 302 724 000 kr. 

under budgetåret 1984/85 inberäknat L-ATF-medel. För lokqler och vär

me beräknas I03590000kr. Medel till administrations- och driftkostnader 

beräknas till 53 978 000 kr. Medel till den tillfälliga förstärkningen av Ami

verksamhetcn på vissa varvsorter har beräknats med 2 511 000 kr. 

AMS har föreslagit att medel till grupplivförsäkringar åt deltaf:are i bl. a. 

yrkesinriktad r~habilitering skall anvisas under anslaget B 3. Bidrag till 

arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag. Jag har vid mcdclsberäk

ningen gjort en omfördelning i enlighet med AMS förslag. 

De sammantagna kostnaderna för arbetsmarknadsinstitutens verksam

het uppgår därmed till 462 803 000 kr. ( + 17 620000 kr.) för budgetåret 

1984/85. 

Metodutveckling .forskning och personalutbildning. AMS har i maj 1983 

överlämnat en rapport Ami-projektet för invandrare, första arbetsåret. 

Styrelsen har dessförinnan utarbetat två delrapporter om projektet, bl. a. 

en lägesrapport Vägledning och rehabilitering av arbetssökande invandra

re med särskilda svårigheter. 

Ami-projektet för invandrare har bedrivits vid två institut i S·tockholms 

län med en stor andel invandrare i befolkningen, nämligen i Sötkrtälje och 

i Stockholms norra förorter. Instituten har tillförts var sitt extra arbetslag 

med personal som haft särskild kunskap om och erfarenhet av arbete med 

invandrare. Personalen har genomgått omfattande utbildningsprogram. 

De arbetssökande invandrarna har valts ut i samråd med arbetsförmed

lingen och förts samman i språkligt och kulturellt enhetliga grupper. Varje 
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grupp har skrivits in för en sex-veckors- period med möjlighet till förläng

ning. Sammanlagt har tio invandrargrupper eller 81 personer omfattats av 

projektet. 

Insatserna vid Ami har lett till att utbildning aktualiserats för ca 27 o/c av 

de sökande och arbete för 39 %. Enligt AMS visar resultaten att det kan 

vara möjligt att finna lösningar på de problem som invandrare med mycket 

svaga språkkunskaper i svenska har, genom att man inom Ami arbetar 

med specialtränade arbetslag och språkligt enhetliga grupper, där de sö

kande får vägledning och rehabiliteringsinsatser på sitt eget språk via tolk. 

AMS väntas inom kort lämna slutlig rapport över projektet med bl. a. 

redovisning av erfarenheterna från det andra försöksåret. 

Ami-projektet för invandrare avvecklas successivt under innevarande 

budgetår. Samtidigt har ett projekt med inriktning på sökande med social

medicinska arbetshandikapp påbörjats. Det får ankomma på AMS att 

bedöma om det sistnämnda projektet kan bedrivas fortsättningsvis inom 

ramen för den ordinarie verksamheten. Jag har inte beräknat särskilda 
medel till projektet för budgetåret 1984/85. 

För metodutveckling beräknar jag för budgetåret 1984/85 2161 OOOkr. 

Vidare beräknar jag 4646000 kr. för personalutbildning. 

Vid medelsberäkningen har en omfördelning gjorts från posterna me

todutveckling m. m. och personalutbildning till arbetsmarknadsinstitut, i 

syfte att bibehålla en oförändrad ambitionsnivå för den del av verksamhe

ten som är direkt inriktad på att ge service åt arbetshandikappade och 

sökande med särskilda svårigheter att välja arbete eller utbildning. 

Hittills har vissa lönemedel för personal hos AMS som handlägger 

frågor om metodutveckling, personalutbildning m. m. inom den yrkesin

riktade rehabiliteringen anvisats under delprogrammet Metodutveckling 

m. m. Eftersom det här gäller personal som arbetar i styrelsens ordinarie 

verksamhet bör medel i stället anvisas under de gemensamma förvalt

ningskostnaderna. Jag har i min beräkning av medel gjort en sådan omför

delning. Vidare har hänsyn tagits till att I 000 000 kr. av anslaget till 

budgetåret 1983/84 var en engångsanvisning. Medel till metodutveckling 

och personalutbildning har beräknats enligt huvudförslaget. 

Till metodutveckling, forskning och utbildning beräknar jag sammanta

get för budgetåret 1984/85 6807000kr. (-6790000kr.). Vidare beräknar 

jag 9 730000 kr. ( + 2 365 000 kr.) till för programmet gemensamma förvalt

ningskostnader. Kostnaderna för programmet Yrkesinriktad rehabilite

ring skulle därmed uppgå till 479340000kr. (+ 13195000kr.). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av 479 340000 kr. 
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D. INVANDRING M. M. 

D I. Statens im·andrarverk 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

51 881 000 
52 075 000 
53 680 000 

Statens invandrarverk är central förvaltningsmyndighet för invandrar

och medborgarskapsfrågor i den mån de inte ankommer på annan myndig
het. Verket utövar bl. a. ledningen av utlänningskontrollen enligt 2 § utlän

ningslagen samt som central utlänningsmyndighet den kontroll som regle
ras i medborgarskapslagstiftningen eller annan författning. Verket skall 

vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och samordna åtgärder 

till förmån för invandrare och språkliga minoriteter. 
Invandrarverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör, som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem byråer. 
Dessa är tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån, samordningsbyrån, in

formationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en r·~gisteren
het. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Invandrarverket Föredraganden 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Engångsanvisning (1) 

272 

46 146 000 
(36 000 000) 

3 909 000 
50 055 000 
2 020 000 

52 075 000 

+ 3 316 000 + 1 
(+ 2 234 000) (+ l 
+ 271 000 + 
+ 3 58i 000 + 1 

2 648 000 ~: 

(lJ Medel för utvecklingsarbetet med ett nytt ADB-system för 
utlänningsärenden 

Statens invandrarverk 

I. Huvudförslag+ 1824000 kr. 

2. Pris- och löncomräkning + 2 916 000 kr. 

257 000 
000 0001 
138 000 
395 000 
230 000 

3. Verket yrkar undantag från tillämpningen av huvudförslaget och 

begär vidare att de medel som anvisats under budgetåret !983/E4 som en 

temporär förstärkning för avarbetning av balanserade icke avgjorda till

ståndsärenden omvandlas till ordinarie tjänster ( + 400000 kr.). 

Verket understryker att kravet på befrielse från en 2% min:;kning av 
anslaget avser hela verket, inte endast de delar som har befattning med 
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tillståndsärenden. Handläggningen av tillståndsärenden kommer liksom 

hittills att prioriteras vid fördelningen av resurser. Verket vill dock peka på 

att en fortsatt prioritering inom minskade resursramar till förmån för 

denna verksamhet snabbt reducerar verkets möjlighet att på ett tillfreds

ställande sätt fullgöra arbetet med medborgarskapsärenden, arbetet inom 

invandrar- och minoritetsområdet samt inom informationsområdet. 

Verket begär vidare medel för genomförande av etapp Il av utvecklings

arbetet med ett nytt datasystem för utlänningsärenden ( + 2 648 000 kr.) 

Föredragandens överväganden 

För budgetåret 1984/85 har jag beräknat anslaget med utgångspunkt i 

huvudförslaget. 

Balanserna av icke avgjorda tillståndsärenden hos invandrarverket har 

inte ökat i någon större omfattning under år 1983. Handläggningstiderna i 

avlägsnandeärenden har sjunkit ytterligare under året. men fortfarande tar 

många ärenden alltför lång tid att handlägga. Det angelägna arbetet med 

att förkorta tiderna i dessa ärenden måste därför prioriteras. En förutsätt

ning för att detta skall vara möjligt är att inte balanserna av tillståndsären

den ökar. Jag är därför beredd att senare pröva frågan om en förlängning 

av den temporära resursförstärkning som verket f. n. har. 

Som jag inledningsvis har nämnt pågår ett arbete inom regeringskansliet 

med sikte på att under våren 1984 förelägga riksdagen en proposition om 

nya former för mottagningen av flyktingar. Jag kommer därvid att behand

la behovet av resursförstärkning vid invandrarverket för detta ändamål. 

I likhet med innevarande budgetår har för budgetåret 1984/85 medel 

reserverats under tredje huvudtiteln för förstärkning av utrikesförvalt

ningens resurser för handläggning av utlänningsärenden. Detta förutsätts 

ske bl. a. genom att personal vid invandrarverket tas i anspråk för utbild

ning av utlandsstationerad personal inom utrikesförvaltningen. 

Utöver huvudförslaget har jag beräknat medel för etapp Il av utvec.k

lingsarbetet med ett nytt ADB-system för utlänningsärenden. Därvid har 

jag förutsatt att verket finansierar 420000 kr. av utvecklingskostnaderna 

inom ramen för befintligt anslag. Genom en utbyggnad av ADB-systemet 

kan rationaliseringsvinster erhållas som möjliggör besparingar i verksam

heten, t. ex. genom att det nya systemet på sikt bidrar till kortare hand

läggningstider och därmed lägre socialbidragskostnader. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag medelsbe

hovet under anslaget till 53 680 000 kr. Jag har därvid räknat med att 

luftfartsverkets andel av kostnaderna för driften av den för de båda verken 

gemensamma telefonväxeln skall tillgodoföras anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens invandrarverk för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 53680000 kr. 
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D 2. Åtgärder för flyktingar 

1982/83 
1983/84 
198•1/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

220 128 000 
162 625 000 
202 625 000 

Från. anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

upptagna programmet Ågärder för flyktingar. Programmet består av del

programmen Överföring av flyktingar och Omhändertagande av flykting

ar. Från anslaget bestrids också utgifter för bidrag till flyktingar:; resa från 

Sverige och - såsom försöksverksamhet - för bidrag till resa till Sverige 

för nära anhöriga iill flyktingar. 

Utgift Anslag 

1982/83 1983/84 

1. Överföring av 

Beräknad ändring 1984/85 

A.\IS Före
draganden 

flyktingar 4 496 000 6 870 000 + 330 000 
2. Omhändertagande 

av flyktingar 210 276 000 150 494 000 +95 206 000 +39 705 000 
3. Förvaltnings-

kostnadcr 5 356 000 5 261 000 + 765 000 + 295 000 

220 128 000 162 625 000 +96 301 000 +10 000 000 

AMS 

Den organiserade överföringen av flyktingar omfattade under budget
året 1982/83 drygt I 300 personer. 

Flyktingarna har tagits emot i permanenta förläggningar i Alvesta, Mo

heda, Flen och Hallstahammar samt i tillfälliga förläggningar i Perstorp, 

Surahammar och Oxelösund. 

Under budgetåret har nära 4000 enskilt inresta utlänningar a·1 invand

rarverket jämställts med överförda flyktingar. Dessa personer har till 

största delen tagits om hand i enskild inkvartering men en del har i likhet 

med de organiserat överförda flyktingarna tagits om hand i permanenta 
eller tillfälliga förläggningar. 

Vid budgetårsskiftet beräknas ca I 000 flyktingar finnas kvar i förlägg

ning och ca I 500 i enskild inkvartering. I 250 personer beräkn<::s komma 

till Sverige genom flyktingkvoten och ca 4000 enskilt inresta personer 

beräknas: bli jämställda med flyktingar. Jämfört med vad man räknat med 

och anvisat medel för under tidigare budgetår innebär detta en ökning av 

antalet enskilt inresta med I 000 personer. Kostnadsökningen härför be

räknas till 45 milj. kr. 

AMS utgår från att inkvarteringstiden även detta budgetår skall kunna 

begränsas till ca sex månader. 

'Dagskostnaden för budgetåret 1982/83 låg på ca 250 kr. per flykting. På 
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grund av pris- och kostnadsutvecklingen beräknar AMS att dagskostna

den per flykting kommer att uppgå till ca 260 kr. under budgetåret 1984/85. 

Anslaget för överföring och omhändertagande av flyktingar bör mot 

denna bakgrund enligt styrelsens förslag ökas till 258,9 milj. kr., vilket är 

nästan 100 milj. kr. mer än under budgetåret 1983/84. 

Föredragandens överväganden 

Jag föreslår att de svenska insatserna vad avser överföring och omhän

dertagande av flyktingar blir av samma omfattning som under senare år. 

Det innebär att beräkningsgrunden för den organiserade överföringen av 

flyktingar till Sverige under nästa budgetår bör vara ca 1 250 personer. 

Därutöver räknar jag med enskilt inresta flyktingar i ungefär samma om

fattning som föregående år. 

Som jag inledningsvis nämnt pågår inom regeringskansliet arbete med 

att utforma ett nytt system för mottagningen av flyktingar i Sverige. 

Frågan rörande ersättning till kommunerna för bistånd till flyktingar m. fl. 

bereds också i detta sammanhang. Överläggningar i dessa frågor pågår 

mellan regeringen och Svenska kommunförbundet. Siktet är inställt på att 

under våren 1984 förelägga riksdagen en proposition. I avvaktan härpå 

och med hänvisning till vad jag har anfört räknar jag med ett medelsbehov 

av 202,6 milj. kr. Jag vill samtidigt meddela att det kan bli aktuellt att föra 

över medel från socialdepartementets anslag J 6. Ersättningar till kommu

nerna för hjälp till utländska medborgare, flyktingar m. m. till detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till Åtgärder för flyktingar för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förs lagsanslag av 202 625 000 kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1982/83 
1983/84 
1984/85 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 718 000 
15 952 000 
16 280 000 

Reservation 12 447 

Från anslaget utgår bidrag till den stiftelse som ger ut Invandrartidning

en. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgärder i övrigt för invandrare 

och språkliga minoriteter, för vilka medel inte står till förfogande i annan 

ordning. Stiftelsen Invandrartidningen och statens invandrarverk har in

kommit med framställningar om anslag för dessa ändamål under budget

året 1984/85. 
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1. Bidrag till stiftelsen 
Invandrartidningen 

2. Bidrag till invandrar
och minoritetsorganisa
tionersverksamhet 

3. Bidrag till avgrän
sadeprojekt m m 

4. Informationsverksamhet 

1983/84 

4 244 000 

4 349 000 

3 759 000 
3 600 000 

15 952 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Invandrar
verket ( 1) 

+ 298 000 

+ 2 151 000 

+ 288 000 

+ 2 737 000 

Före
draganden 

·r 102 000 

+ 131 000 

+ 95 000 

,_ 328 000 

fl) Ans lagsposten 1 beräknad av stiftelsen Invandrartidningen. 

Stiftelsen lnvandrartidningen 

Pris- och löneomräkning 298000kr. 

Invandrartidningen ges normalt ut veckovis på sex språk, nämligen 
finska, serbokroatiska, grekiska, polska, spanska och lätt svenska. Under 

budgetåret 1982/83 har tidningen givits ut försöksvis också på engelska. 
Veckoeditionerna utkommer med ca 43 nummer per år. Den prenumera

tionsavgift som tas ut är f. n. 35 kr. per helår. Tidningens upplaga uppgår 

till ca 45 000 exemplar, varav knappt hälften avser den svenska editionen. 

Som komplement till lnvandrartidningen ger stiftelsen ut en månadstid

ning i f. n. fem separata editioner på tyska, italienska, franska, turkiska 
och arabiska. 

Årligen utges vid några tillfällen specialnummer i samverkan med någon 

eller några centrala myndigheter, som därvid själva svarar för de merkost

nader som uppstår vid utgivningen. Specialnumren distribueras till i prin

cip samtliga hushåll vars huvudman är utländsk medborgare - med 

undantag för danskar. islänningar och norrmän. Under budgetåret 1982/83 
utgavs sådana specialnummer v.id sex tillfällen. 

I sin bidragsansökan föreslår stiftelsen att medel för budgetåret 1984/85 

skall utgå för oförändrad verksamhet i avvaktan på Invandrarpolitiska 
kommittens (IPOK) översyn av bl. a. invandrarinformationen. 

Stiftelsen föreslår vidare att den försöksvis bedrivna utgivningen av den 
engelska veckoeditionen permanentas. 

Slutligen. föreslås att särskilda medel reserveras i statsbudgeten som 

beredskap för snabba informationsinsatser t. ex. i samband med oplanera
de invandringssituationer. 

Stiftelsens förslag för budgetåret 1984/85 medför en höjning av anslags
posten till 4,5 milj. kr. ( + 298 000). 
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Remissyttrande 

Stiftelsen Invandrartidningens bidragsansökan har remitterats till sta

tens invandrarverk. 

I sitt yttrande erinrar invandrarverket om att det ingår i invandrarpoli

tiska kommittens uppdrag att göra en översyn av informationen till in

vandrare och att denna översyn också kommer att omfatta stiftelsens 
1 verksamhet. Verket konstaterar vidare att denna översyn inte kommer att 

ge några effekter under budgetåret 1984/85. Verket anser det därför vara 

angeläget att stiftelsen under mellanperioden ges resurser för att kunna 

bedriva verksamheten i nuvarande omfattning och med möjlighet att be

driva försöksverksamhet som kan ge nya erfarenheter i informationsarbe

tet. Verket delar också stiftelsens uppfattning om behovet av medel för 

snabba informationsinsatser. 

Verket instämmer också i stiftelsens bedömning att marknadsekonomis

ka krav inte kan ställas på tidningens verksamhet utan att tidningen bör 

ses som ett instrument för att underlätta invandrares anpassning i Sverige. 

Invandrarverket tillstyrker i övrigt stiftelsen lnvandrartidningens bi

dragsansökan för budgetåret 1984/85. 

Statens invandrarverk 

För de skilda anslagsposterna under anslaget föreslår invandrarverket 

följande förändringar. 

Bidrag till invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet. I fråga 

om anslagsbehovet för budgetåret 1984/85 anför verket att invandraror

ganisationerna har en viktig roll att spela för genomförandet av invandrar

politiken. Invandrarorganisationerna får ett mindre ekonomiskt stöd av 

samhället än andra folkrörelser. 

Verket pekar på att frågan om den framtida utformningen av ett bidrags

system för invandrarorgantsationer f. n. utreds av invandrarpolitiska kom

mitten OPOK). I avvaktan på kommittens förslag föreslår verket att en 

uppräkning görs av verksamhetsbidragen så att bl. a. nu bidragsberätti

gade organisationer får en viss reell förbättring av sina bidrag och att nya 

invandrargruppers riksförbund kan beviljas verksamhetsbidrag med ett 

garanterat minibelopp. 

Vidare anser verket att de dispensregler som under budgetåret 1983/84 

medger möjlighet för vissa organisationer med särskilt svag ekonomi att 

söka 100% kostnadstäckning för lönebidragsanställda bör förlängas. 

Mot denna bakgrund föreslås en uppräkning av anslagsposten till 6,5 
milj. kr. ( + 2 151000 kr.). 

Bidrag till avgränsade projekt. För budgetåret 1983/84 förfogar invand

rarverket över 3,7 milj. kr. för avgränsade projekt som vänder sig till 

invandrare eller syftar till ökad förståelse och kontakt mellan invandrare 

och svenskar. Verket prioriterar projekt som rör barn- och ungdomsverk-
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samhet. invandrarkvinnor och flyktingar samt projekt som syftar till att 

öka majoritetsbefolkningens kunskaper om invandring och invandrartrå

gor. Stöd lämnas även till invandrarorganisationernas samarbete. Verkets 

uppfattning är att en meningsfull projektbidragsgivning i och för sig kräver 

betydande förstärkningar för budgetåret 1984/85 men föreslår att anslaget 

utgår med oförändrat belopp till förmån för en uppräkning av bidragen till 

invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet. 

Jnformationsverksamhet. Under hösten 1983 avslutar invandrarverket 

det fleråriga arbetet med en grundläggande samhällsorientering till invand

rare, den s. k. Sverigeboken. Verket avser att under budgetåret 1984/85 

följa upp detta arbete genom att företa en allmän undersökning av nyan

lända invandrares informationssituation och i samband därmed även sam

la ertarenheter av Sverigeboken. Verket fortsätter sitt arbete med att 

sprida kunskap om invandring och invandrare bland majoritets befolkning

en främst genom projekt inom skol- och fortbildningsområdet. 

För att kunna hålla en oförändrad ambitionsnivå vad gäller informatio

nen till invandrare samt information och utbildning i invandrarfrågor yrkar 

verket en höjning av anslaget till 3,8milj. kr. (+ 288000kr.). 

Föredragandens överväganden 

Stiftelsen Invandrartidningen föreslår i sin bidragsansökan -- mot bak

grund av att invandrarpolitiska kommitten (IPOK) skall behandla frågan 

om samhällsinformationen till invandrare - att statsbidraget skall utgå i 

oförändrad omfattning. Jag delar stiftelsens bedömning och har beräknat 

anslaget efter samma grunder som statliga myndigheters förvaltningsan

slag. Jag föreslår att anslaget räknas upp med 102 000 kr. Stiftelsens 

förslag om att särskilda medel skall reserveras i statsbudgeten som bered

skap för snabba informationsinsatser, t. ex. i samband med oplanerade in

vandringssituationer, kan jag inte tillstyrka. 

Invandrarorganisationernas verksamhet skiljer sig i många avseenden 

från verksamheten i föreningslivet i övrigt. Invandrarnas sammanslutning

ar. är i motsats till de flesta övriga föreningar bland folkrörelserna inte 

inriktade på vissa avgränsade samhällsfrågor utan arbetar med frågor över 

hela samhällsfältet. Frågan om den framtida utformningen av bidragssys

temet till invandrarnas organisationer utreds f. n. av invandrnrpolitiska 

kommitten. I avvaktan på kommittens förslag har inriktningen varit att ge 

organisationerna möjligheter att fylla den viktiga samhällsfunktion som 

stödet syftar till att främja. Jag förordar att anslagsposten för bidrag till 

invandrar- och minoritetsorganisationers verksamhet höjs med 131 000 kr. 

Bidraget till avgränsade projekt bör höjas med 95 000 kr. Därmed kan 

fortsatta insatser göras - i enlighet med invandrarverkets prioritering -

genom stöd till projekt till förmån för främst barn och ungdo:n, kvinnor 

och flyktingar samt till projekt som syftar till att öka majoritetsbefolkning

ens kunskaper om invandring och invandrartrågor. 
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För invandrarverkets informationsverksamhet har jag beräknat oför

ändrade medel. De medel som föreslås bör ge verket möjlighet att dels 

fortsätta arbetet med att öka majoritetsbefolkningens kunskaper om in

vandring och invandrare dels följa upp det under innevarande budgetår 

avslutade arbetet med en grundläggande samhällsorientering till invandra

re, den s. k. Sverigeboken. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 16280000 kr. 

D 4. Översättningsservice 

1982/83 Utgift 500 000 
1983/84 Anslag 500 000 
1984/85 Förslag 500 ooo 

Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språk
sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

Utgifter 
Intäkter 

Statens invandrarverk 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Invandrarverket Föredraganden 

5 350 000 +40 000 
4 850 000 

500 000 +40 000 

Språksektionen arbetar med översättnings- och granskningsuppdrag. 

Verksamheten fördelar sig på interna uppdrag, huvudsakligen avseende 

tillstånds- och medborgarskapsärenden och på externa uppdrag från stat

liga myndigheter. kommuner. organisationer m. fl. De externa uppdragen 

utgör omkring två tredjedelar av verksamheten. 

Översättningsverksamheten finansieras med inkomster enligt fastställd 

taxa. Språksektionen utför också arbetsuppgifter som inte kan debiteras 

någon enskild beställare (uppdragsgivare), t. ex. terminologiska samman

ställningar. 

Anslaget för övcrsättningsservice har inte förändrats sedan budgetåret 

1979/80. Verksamheten har trots detta kunnat drivas med oförändrat 

anslag genom att rationaliseringar har gjorts och den icke- intäktsfinan

sierade verksamheten har minskat. Det är dock enligt verkets mening inte 

längre möjligt att upprätthålla verksamheten på nuvarande nivå utan att 

verket erhåller kompensation för de pris- och lönehöjningar för budgetåret 

1983/84, som inte kan täckas av taxehöjningar. ( + 40000). 
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Föredragandens överväganden 

Frågan om den framtida utformningen av tolk- och översättningsservi

cen i landet har setts över i olika avseenden. I departementspromemorian 

(Ds U 1982: 10) Reformerad tolkutbildning föreslås bl. a. inrättandet av ett 

tolk- och översättarinstitut vid universitet i Stockholm och i en annan 

promemoria (Ds H 1982: 2) Att godkänna tolkar och auktorisera översät

tare - en utvärdering förelsås vissa 'förändringar i kommerskollegiets 

verksamhet med godkännande och auktorisation av tolkar och översät

tare. Slutligen har statskontoret i en rapport (1982: 19) Översättningsverk

samheten i statsförvaltningen redovisat sin syn på översättningsverksam

heten i statsförvaltningen. Förslagen har remissbehandlats och bereds 

f. n. i regeringskansliet. I avvaktan på resultatet av denna beredning anser 

jag att verksamheten vid statens invandrarverks språksektion under 

budetåret 1984/85 bör bedrivas i oförändrad omfattning utan någon höj

ning av anslaget. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Översättningsservice för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 500 000 kr. 
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Register 

Sid. 

I Översikt 
5 Sammanställning 

6 Inledning 
6 Arbetsmarknad 

20 Arbetslivsfrågor 
34 Invandring m. m. 
44 Jämställdhet mellan kvinnor och män 
48 Internationellt samarbete 
51 Behandling av betänkandena: 
51 Information om arbetsmiijörisker (SOU 1982: 30) 
63 Förvärvsarbete och föräldraskap (SOU 1982: 18) 

A. Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

73 I. Arbetsmarknadsdepartementet 
73 2. Kommitteer m. m. 
74 3. Extra utgifter 
74 4. Internationellt samarbete 
74 5. Arbetsmarknadsråd 
75 6. Jämställdhetsombudsmannen m. m. 

B. Arbetsmarknad m. m. 

76 Arbetsmarknadsverkets gemensamma kostnader 
83 I . Arbetsmarknadsservice 
95 2. Arbetsmarknadsutbildning' 

118 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och 
utbildningsbidrag 

119 4. Sysselsättningsskapande åtgärder 
131 5. Försvars- och beredskaps planering 
133 6. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av ut

rustning 
134 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av ut

rustning 
135 8. Arbetsmarknadsverket: Inköp för arbetsmarknads

utbildningen 
136 9. Byggnadsarbeten inom arbetsmarknadsverkets 

verksamhetsområde 
137 10. Arbetsdomstolen 
138 11. Statens förlikningsmannaexpedition 
139 12. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
140 13. Nämnden för vapenfriutbildning 

Anslag kr. 

23904000 
17323000 

320000 
15 080000 
4118000 
2019000 

62764000 

1304881000 
1877049000 

2 3166500002 

2653545000 
22 120 000 

3 700000 

1000 

45000000 

I 000 
5432000 
I 364000 

40000 
4285000 

'Under denna punkt behandlas betänkandet (SOU 1983: 22) Utbildning för arbetsli
vet. lämnat av kommitten för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbildning 
(KAFU) 
zBeräknat belopp i avvaktan på särskild proposition 
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141 14. Vapenfria tjänstepliktiga 
143 15. Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil

och konfektionsindustrierna 
144 16. Statsbidrag för ungdomslag 

C. Arbetslivsfrågor 

145 1. Arbetarskyddsstyrelsen 
152 2. Arbetarskyddsstyrelsen: Anskaffning av 

vetenskaplig apparatur 
152 3. Yrkesinspektionen 
157 4. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning 
165 5. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 
174 6. Yrkesinriktad rehabilitering 

D. Invandring m.m. 

178 I. Statens invandrarverk 
180 2. Åtgärder för flyktingar 
181 3. Åtgärder för invandrare 
185 4. Översättningsservice 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 

83 355000 

210000000 
I 000000000 

9 5;~7 423 000 

1]9904000 

2000000 
130716000 

2 3J7 188 000 
2 721000000 

4'.79340000 

58:10148000 

53680000 
202 625 000 

16280000 
500000 

273085000 

15673420000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984 



Bilaga 13 till budgetpropositionen 1984 Prop. 1983/84: 100 
Bilaga 13 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till bostadsdepartementet hör iin:nden angående bostadsförsö1jning, 

fysisk riksplanering och bebyggelseplanering samt byggnads-, lantmäteri

och kartfrågor. Departementet är organiserat på fyra sakenheter, en för 

bostadsförsörjningen m. m .. en för byggnadsväsendet m. m .. en för planvä

sendet m. m. samt en för fysisk riksplanering m. m. Inom byggenheten 

bereds. förutom byggfrågor, också ärenden angående energihushållning i 

befintlig bebyggelse. Inom enheten för fysisk riksplanering bereds, för

utom ärenden om fysisk riksplanering, också ärenden angående prövning 

av industriutbyggnader m. m. enligt 136 a § byggnadslagen (1947: 3851. 

ärenden om utländska förvärv av fast egendom samt lantmäteri- och kart

ärenden. Enligt gällande ärendefördelning ankommer det på statsrådet 

Gustafsson att inom regeringen svara även för vissa lagstiftningsfrågor 

som hör till justitiedepartementet. 

Bostadsförsörjning m. m. 

Riksdagen har nyligen beslutat om ekonomisk-politiska åtgärder inom 

bostadsdepartememets verksamhetsområde (prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 

I 1 och 12. rskr 63 och 95). Ett särskilt program har fastställts för att 

förbättra bostadsbeståndet och samtidigt har vissa ändringar i reglerna för 

planering och finansiering genomförts. Bostadsbidragen till barnfamiljer 

kommer att höjas den 1 april 1984. Åtgärder har vidtagits med avsikt att 

begränsa prisökningarna i bostadsbyggandet och samtidigt minska under

skottet i statsbudgeten genom minskade utgifter för räntebidrag. I proposi

tionen aviseras också en statlig fastighetsskatt. I den frågan återkommer 

regeringen till riksdagen under våren 1984. 

Riksdagen har nyligen också beslutat om åtgärder för att öka byggsyssel

sättningen inom bostadsdepartementets område (prop. 1983/84: 26 bil. 3, 

BoU 7, rskr 60). Vidare har beslut fattats om ett garanti- och försäkrings

skydd som villkor för bostadslån vid nybyggnad av småhus som uppförs 

för försäljning eller som skall upplåtas m~d bostadsrätt (prop. l 983i84: 41. 

BoU 8. rskr 64). 

Mot bakgrund av omfattningen av redan beslutade atgärder som får 

effekt under åren 1984 och 1985 och med hänsyn till det statsfinansiella 

I Riksdug1•11 1983/X.J. l sam/. Nr 100. Bi/ug11 13 
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lägd präglas förslagen i budgetpropositionen av återhållsamhet i fråga om 

nya åtaganden från statens sida. Självfallet har också beaktats att bostads

kommitten (Bo 1982: 02) bedriver ett omfattande arbete som beräknas bli 

avslutat under år 1984. 

I budgetpropositionen föreslås att länsbostadsnämnderna skall bygga 

upp en kompetens för att kunna lämna fastighetsjuridisk rådgivning till 

köpare och ägare av småhus. Kompetensuppbyggnaden skall ske i samar

bete mellan konsumentverket och bostadsstyrelsen. Särskilda resurser för 

utbildning kommer att ställas till bostadsstyrelsens förfogande. Bostads

vcrket föreslås också få disponera särskilda resurser under viss tid för att 

förbättra sin kostnadskontroll och kontroll av utbetalningar av lån och 

bidrag. 

Efter beslut av riksdagen om vissa stödåtgärder for bostadsområden 

med en stor andel outhyrda lägenheter (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 8, 
rskr 112) har dels särskilda låneregler införts för att underlätta att bostäder

na byggs om och utnyttjas för andra ändamål, dels särskilda medel ställts 

till regeringens förfogande för stöd till de värst drabbade företagen. Även 
under nästa budgetår bör ett statligt bidrag kunna lämnas till de värst 

drabbade företagen för åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda 
lägenheter. I budgetpropösitionen föreslås att 65 milj. kr. anvisas för denna 

stödverksamhet. Bidrag bör liksom hittills i första hand lämnas till sådana 

åtgärder som leder till en reell minskning av antalet outhyrda lägenheter 

och som samtidigt tillför området nya kvaliteter, t. ex. boendeservice, 

arbetsplatser eller förenings- och fritidsaktiviteter. 

Enligt vissa äldre lånebestämmelser har stateri under vissa förutsättning

ar ansvar för förvaltningsförluster som kan uppkomma i allmännyttiga 

bostadsföretag. Regeringen avser att försöka träffa avtal med berörda 

kommuner om att lösa av detta ansvar i samband med att bidrag lämnas till 

åtgärder för att minska antalet outhyrda lägenheter. J budgetpropositionen 

begärs ett bemyndigande att avlösa statens förpliktelser i sådana fall och ta 

i anspråk vissa medel för detta ändamål. 

Ramen för tillstyrkan av förhöjt låneunderlag och tilläggslån till kultur

historiskt värdefull bostadsbebyggelse föreslås vidgad till 60 milj. kr. Ra

men bör dessutom liksom hittills få vidgas om det behövs av sysselsätt

ningsskäl. 

Beslut om boendemiljöbidrag föreslås få meddelas inom en ram av 60 

miij. kr. under budgetåret 1984/85. Ramarna för lån och bidrag till anord

nande och upprustning av allmänna samlingslokaler föreslås bli av samma 

omfattning som under innevarande budgetår. Regeringen begär även riks

dagens bemyndigande att vidga sistniimnda ramar om det behövs av sys

sdsiittningsskäl. Dessutom föreslås att bidrag skall kunna lämnas till byg

gamle och upprustning av ickestatliga teater-, musei- och konsertlokaler, 

om del hehlivs av sysselsättningsskiil. ,· 

Efterfri'tgan pi'1 energisparstöd har ökat, bl. a. genom de tillfälliga stimu-
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lansåtgärder som riksdagen beslutade om hösten 1982. Ett nytt stödsy

stem, som bl. a. innefattar riktade bidrag för vissa åtgärder, har införts 

(prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 11. rskr 63). Beslutet innebär att stimulan

serna för vissa cnergisparåtgärder kommer att ökas. Förslagen i budget

propositionen utgår från att bidragen hålls på oförändrad nivå under bud

getäret 1984/85. 

En central fråga inom ramen för en social bostadspolitik är de krav och 

önskemål som äldre, handikappade och andra med särskilda behov har i 

fråga om sitt boende. Det är av såväl bostadssociala som samhällsekono

miska skäl nödvändigt att dessa grupper får sina särskilda behov i boendet 

och i närmiljön tillgodoseddit. En interdepartemental arbetsgrupp med 

företrädare för bostads-, social-, arbetsmarknads- och civildepartementen 

har tillsatts för att närmare utreda denna fråga. 

Aven bostadsförhållandena för ungdomarna kräver särskild uppmärk

samhet. Denna fråga kommer att behandlas av en särskild arbetsgrupp 

inom bostadsdepartementet med utgångspunkt bl. a. i material som t~is 

fram inom bostadskommitten. 

Plan- och byggfrågor, fysisk riksplanering m. m. 

Ett förslag till ny plan- och bygglag remitterades under hösten 1983 till 

lagrådet. Samtidigt remitterades även ett förslag till lag om exploaterings

samverkan till lagrädet för yttrande. [nom bostadsdcpartemcntct pågår 

arbete med ett förslag till en lag om hushallning med naturresurser. I denna 

lag avses ingå bl. a. regler som motsvarar riktlinjerna i den fysiska riks

planeringen och en motsvarighet till bestämmelserna i 136 a § byggnadsla

gcn om industrietableringar av väsentlig betydelse för hushållningen med 

mark och vatten. 

B yggnadsforskning 

Statens råd för byggnadsforskning har ansvaret för den statligt stödda 

forsknings- och utvecklingsverksamheten på bebyggelseområdet. Budget

året 1983/84 är det sista ärct i det nu ptig{iende treårsprogri1mmet. Riksda

gen har under våren 1983 beslutat (prop. 1982/83: 151, CU 30, rskr 351) om 

vissa riktlinjer för byggnadsforskningens organisation och arbetsformer. 

Frågor om verksamhetens omfattning och inriktning på ämnesomr~ttkn 

under den kommande treårsperioden kommer att behandlas i regeringens 

forskningspolitiska proposition viiren 1984. 

Lantmäteriet 

Förslag läggs fram om en tioårsplan för lantmäteriets arbete med brtor 

och annan landskapsinformation. En relativt betydande ökning av insat

serna på omrädet motiveras av att brister i kartförsörjningen riskerar alt bli 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementct 4 

till hinder för viktiga samhällsfunktioner. Eftersatta behov av landskapsin~ 

formation, t. ex. inom skogsbrukets område och inom energiomrädct, bör 

nu kunna tillgodoses. Även försvaret och kommunerna bedöms få stor 

nytta av den förbättrade försö1jningen med kartor m. m. Satsningen inne

bär att besparingar kan genomföras inom nämnda samhällssektorer. Den 

finansieras i övrigt genom inkomstförstärkningar och omprioriteringar och 

medför inte någon ökad total belastning på statsbudgeten. Den av regional

politiska skäl inledda kartverksamheten i Norrbottens län fullföljs i tioärs

planen. 

Verksamheten inom lantmäteriet finansieras till mer än 70 Sf med av

gifte1'. För fastighetsbildningsmyndigheternas arbete med lantmäteriför

rättningar tas ut ersättning enligt lantmäteritaxan. Sedan förrättningarna 

har genomförts, registreras de vid fastighetsregistermyndigheterna. I bud

getpropositionen föresläs att även statens kostnader för fastighetsregister

verksamheten skall finansieras med avgifter. Detta föresläs ske genom en 

höjning av expeditionsavgifterna vid inskrivningsmyndigheterna. Försla

get innebär att statsbudgeten förstärks med drygt 80 milj. kr. Vidare före

slås att en central för kartkonservering inriittas. Därmed tillgodoses ett 

angeliigct behov av konservering av de mest slitna av de äldre kartor som 

förvaras i fastighetsregistermyndigheternas arkiv. 

Också lantmäteritaxan behandlas i budgetpropositionen med anledning 

av betänkandet lDs Bo 1982: 4) Ny lantmäteritaxa och remissbehandlingen 

av detta. Principiella förändringar sker endast i fräga om avgifterna för 

avstyckningar vilka görs ·mer kostnadsanpassadc än f. n. Vidare föresltts 

att de statsbidrag som nu i vissa begränsade fall kan lämnas vid fastighcts

bildningsförrättningar skall upphöra. 

Sammanfattning 

Anslagsföriindringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetfir framgfir.av följande sammanställning (milj. kr.). 

A. llostadsdcpartcmcntd m. m. 
B. Bostadsförsiirjning m. m. 

Uns taLbfiir,örj ni ng 
Hyggnadsforskning, cnergihus
hCillning m. m .. 

C. Plamiiscndct 
Il. Lantmiitcrict 

Totalt för bostadsdcpartcmcntct 

Anvisat 
1983/84 

28,7 
21878,0 
20 353.4 

1524,6 
33,7 

143,2 

22083,6 

Fiirslag 
1984/85 

28,2 
20338,2 
19 507 .5 

830.7 
34,9 

172,1 

20573,4 

Förändring 

0,5 
-1539,8 
- 845,9 

- 693,9 
+ 1,2 
+ 28,9 

-1510,2 
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BOSTADSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

5 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser bostadsdepar

tementets verksamhetsområde 

Elfte huvudtiteln 

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M.M. 

A 1. Bostadsdepartementet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Besparing 

20982049 

19743000 

20625000 

1983/84 

110 

19743000 
(17 686000) 

19743000 

Beräknad ändring 
1984/85 

+1299000 
(+I 110000) 
- 417000 

+ 882000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 20 625 000 kr. Jag har därvid beräknat anslaget med utgångs

punkt i en tvåprocentig minskning av resurserna i enlighet med den princip 

som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 20 625 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7922 245 

8000000 

7000000 

Reservation 

6 

2178574 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten beriiknar jag för nästa budgetår anslaget till 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 7 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1982.183 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

190571 

300000 

300000 

Reservation 439485 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ofödindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av 300000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m; 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

277 494 

706000 

321000 

Reservation 126608 

Från anslaget bestrids kostnader bl. a. för Sveriges bidrag till vissa 

internationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella 

samarbetet inom departementets verksamhetsområde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Fissa internationr'i/a organisationer m. m. för 

budgetåret I 984/85 anvisa ett rescrvationsanslag av 321 000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJNING M. M. 

Bostadsförsörjning 

Allmänt 

Samhällets mål för bostadspolitiken har sedan lång tid varit att alla 

människor skall ha tillgång till sunda, välplanerade och ändamålsenligt 

utrustade bostäder av god kvalitet till en rimlig kostnad. Detta övergri

pande mål är oförändrat. 

Som jag anförde i prop. 1983/84: 40 bil. 9 har insatser för att främja en 
tillräcklig och planmässigt genomförd nyproduktion av bostäder under 

lång tid varit det främsta medlet för att uppnå detta mål. Jag redovisade i 
propositionen hur de konkreta åtgärderna hade utformats under olika tider 

och anförde därefter följande: 
''Under de senaste åren har förutsättningarna för bostadspolitiken ytter

ligare förändrats i grundläggande avseenden. Möjligheterna att få en bo

stad som tillgodoser rimliga krav begränsas numera inte av någon allmän 

bostadsbrist. Varken invånarantalet eller antalet hushåll i landet väntas 

under kommande år öka i samma takt som tidigare. Också flyttningarna 

från glesbygd till tätorter och mellan tätorter minskar. Den ekonomiska 

situationen medför att vi knappast kan räkna med att hushållen de när

maste åren får ekonomiska möjligheter att efterfråga en väsentligt högre 

bostadsstandard. 
I denna nya bostadspolitiska situation blir nyproduktionen av bostäder 

inte längre den helt dominerande frågan. Större uppmärksamhet än tidi

gare måste ägnas åt hur det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas och 

fördelas och hur det bör vårdas. utvecklas och kompletteras. Tyngdpunk

ten i politiken förskjuts från bostadsbyggnadspolitik till bostadsförsörj

ningspolitik. Medan de grundläggande bostadssociala målen ligger fast 

måste bostadspolitikens medel inriktas mera på bostädernas fördelning, 

förvaltning och förnyelse. Därtill krävs en samlad översyn av reglerna för 

planering. byggande och bostadsfinansiering m. m." 

Det tioåriga pwgram för bostadsbeståndets förbättring, som regeringen 

presenterade i prop. 1983/84: 40 bil. 9 och som riksdagen nyligen har ställt 

sig bakom (BoU 11. rskr 63), konkretiserar de övergripande målen för 

förnyelse och underhåll samt energisparande. Riksdagen har också beslu
tat om de ändringar i reglerna för planering och bostadsfinansiering m. m. 

som motiveras av programmet. 

I detta förändrade bostadspolitiska perspektiv kommer delvis andra 

frågor än hittills att vara centrala. Jag tänker då på de krav och önskemål 

som äldre. handikappade och andra med särskilda behov har i fråga om sitt 

boende. Det är av såväl bostadssociala som samhällsekonomiska skäl 
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synnerligen väsentligt att dessa grupper får sina behov i boendet och i 

närmiljön tillgodosedda. Regeringen har därför tillsatt en interdepartemen

tal arbetsgrupp med företräda.re för bostads-. social-. arbetsmarknads- och 

civildepartementen. Gruppen skall uppmärksamma hur arbetet med att 

förbättra bostadsbeståndet har inriktats. planlagts och genomförts i 

ett antal kommuner. Den bör vidare bedöma vilka ändringar som behö

ver vidtas i samhällets styrinstrument för att förnyelsen skall leda 

till bostadsförhållanden som ger äldre och handikappade m. !l. förutsätt

ningar att leva ett aktivt och meningsfullt liv och som kan minska behovet 

av institutionsvård. Arbetsgruppen skall i en första etapp studera hur 

denna fråga har behandlats i ett antal kommuner och bostadsområden. 

belysa problem och möjligheter, diskutera alternativa handlingsvägar och 

mot den bakgrunden föreslå åtgärder som kan vidtas omedelbart samt 

skissera uppläggningen av ett fortsatt utvecklingsarbete. Resultaten av den 

första arbetsetappen skall redovisas senast i juni 1984. 

Även bostadsförhållandena för ungdomarna kräver särskild uppmärk

samhet. Denna fråga kommer att behandlas av en särskild arbetsgrupp 

. inom bostadsdepartementet med utgångspunkt bl. a. i material som tas 

fram inom bostadskommitten (Bo 1982: 02). 

Bostadsbyggandet och bostadssektorns betydelse för samhällsekono
min 

Byggverksamheten inom bostadssektorn består i huvudsak av nybyg

gande och modernisering. Den strukturomvandling som har pågått inom 

bostadssektorn sedan början av 1970-talet fortsätter. Den innebär att 

nyproduktionen minskar och ersätts av ombyggnads- och underhållsverk

samhet. 

Nybyggandet har minskat i stort sett sedan mitten av 1970-talet. mätt 

såväl i färdigställda som i påbörjade lägenheter. Antalet färdigställda lä

genheter resp. år under perioåen 1977-1983 med uppdelning på !lerbo-

stadshus och småhus redovisas i följande tabell. 

Fiirdigstiillda lägenheter åren 1977-1983. Källa: SCB 

Ar Alla Hustyp % 
lägenheter Småhus 

Flerbostadshus Småhus 

1977 54900 14150 40750 74 
1978 53 700 13 550 40 150 75 
1979 55 500 15600 39900 72 
1980 51400 15900 35 500 69 
1981 51 600 17600 34000 66 
1982 45 100 18 350 26 750 59 
1982 
1-3 kv. 1 31 350 11900 19450 62 
1983 
1-3 kv. 1 30950 13900 17050 55 

1 Preliminära uppgifter 

' 
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Mellan r1ren 1979 och 1982 har antalet påbörjade lägenheter minskat 

kraftigt. Nedgången har fortsatt under ftr 1983. Den skulle ha varit större 

om inte regering och riksdag heslutat om olika insatser. bl. a. i form av 

hyresrabatter och hyresförlustgarantier ( prop. 1982/83: 50 bil. 5. CU 8. rskr 

112). År 1983 beräknas 38000 lägenheter bli påbörjade. Följande tabell 

visar antalet påbörjade Higenheter resp. år under perioden 1977 - 1983 med 

uppdelning på !lerbostadshus och småhus. 

Påhii1jade liiJ:enheter åren 1977-1983. Kiilla: SCH 

..\r Alla Hustyp ~} 

lägenheter Smahus 
Flerbostadshus Sm;'1hus 

1977 53 950 13 700 40250 75 
1978 57 300 16700 40600 71 
1979 56000 17 800 38 200 68 
1980 50 I()() 17 550 ~2 550 65 
1981 44350 17600 26 750 60 
198:! 41600 18:\00 23100 56 
1982 
jan-okt 1 32 ()()() 13 600 18400 58 
1983 
jan-okt1 29600 14:!00 15400 52 

1 Preliminära uppgifter 

De två tabeller som jag här har visat anger att flerbostadshusbyggandet. 

mätt såväl i färdigställande som i påbörjande. har ökat eller varit oföränd

rat under perioden 1980- 1982 medan småhusbyggandet har minskat kraf

tigt. Under perioden januari-oktober 1983 var p<°1börjandet totalt sett ca 

7 % lägre än under motsvarande period 1982. Ökningen av flerbostadshus

bygganciet och minskningen av småhusbyggandet fortsatte. Bostadsbyg

gandet utan statliga lån har praktiskt taget upphört. 

Nedgången i byggandet av lägenheter är beroende av bl. a. sådana fakto- · 

rer som svag befolkningstillväxt och låg ekonomisk tillväxt. Aven de 

kommande åren kan nyproduktionen förväntas bli begränsad. Enligt kom

munernas bedömningar i bostadsförsörjningsprogrammen för perioden · 

1983-1987 minskar nybyggandet, vilket inger stor oro för byggbranschens 

framtid och därmed även för sysselsättningen i byggsektorn. Enligt läns

bostadsnämndernas bedömning av bostadsförsörjningsprogrammen kom

mer nybyggnadsvolymen i genomsnitt per år under åren 1983-1985 att bli 

drygt 35000 lägenheter, en minskning med 6500 lägenheter per år i förhål

lande till bedömningen i närmast föregående programomgång. 

Däremot har moderniseringsverksamheten ökat kraftigt. Sålunda ökade 

ombyggnader av flerbostadshus under år 1982 med 75 %. mätt i antal 

lägenheter I avslutade ombyggnader. I följande tabell återges uppgifter om 

moderniseringsverksamhcten i antal lägenheter i påbör:jade projekt under 

åren 1977-1983. 
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/.iige11hcfl'r i moclemiserade Jlerhostads/111sfiire resp. e.fier modernisering 

1/ren 1977-1983. p,/!Jii1:jadc rm~ickt. Källa: SCB. 

Ar 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1982 1-3 kv 1 

1983 1-3 kv 1 

1 Preliminiira uppgifter 

Antal liigenhctcr 

före modernisering 

10050 
11400 
11900 
12900 
15 050 
197.'iO 
12 500 
14450 

efter modernisering 

6900 
8000 
8 300 
8900 

11200 
16100 
10300 
13050 

Byggnadsverksamhetcn i bostadssektorn uppgick enligt SCB:s national

räkenskaper till 38,2 miljarder kr. år 1982 i löpande priser. Nybyggandet 

svarade för I 8.5 miljarder kr. Investeringar och underh;IJI i bostilder utgjor

de ca 42 ')( av den totala byggproduktionen. Som jämförelse kan nämnas 

att industrins investeringar i byggnader och anläggningar beräknas ha 

uppgi\.tt till endast 3.3 miljarder kr. år 1982 eller 3% av den totala byggpro

duktionen. 

Som framgår av följande tablå var den totala byggproduktionen i bo

stadssektorn mätt i fasta priser (1980 års) år 1982 av samma omfattning 

som i början av 1970-talet då ca 100 000 nya lägenheter färdigställdes varje 

år. 

/n1·estcringar och 1111derhåll i permanenta hostiider åren 1971-1982 i 1980 
tlrs priser. Kiilla: SCB 

År Nybyggnad Ombyggnad Summa Underhåll Totalt 
milj. kr. inkl. energi- investeringar milj. kr. milj. kr. 

sparverk- milj. kr. 
sam het 
milj. kr. 

1970 26900 1600 28500 5 200 33 750 
1971 26800 I 550 28 350 5400 33 750 
1972 25600 I 300 2fi 900 5 800 32700 
1973 26450 1550 28000 6 300 34300 
1974 23850 2000 28 8.~0 6800 32650 
1975 21800 3 350 25 150 7 200 32650 
1976 19800 3 200 23000 7 550 30550 
1977 19000 3450 22450 . 8 150 30600 
1978 20450 5 150 25 600 8 500 34100 
1979 20400 5650 26050 8850 34900 
1980 19050 5 450 24500 9250 33 750 
1981 17 IOO 6250 23 350 9950 33300 
1982 15 550 7350 22900 10 300 33 200 

Regeringens program för bostad'Sförbättring syftar till att stimulera bygg

produktionen. Kapacitets- och sysselsättningsproblcmen inom byggsek

torn kan dock inte lösas enbart inom ramen för bostadspolitiken. Åtgärder 

måste vidtas även inom andra samhällssektorer. Riksdagen har nyligen . 

. mot bakgrund av förslagen i prop. 1983/84: 26. beslutat (BoU 7, rskr 60) om 
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en lång rad sysselsättningsfrämjande åtgärder. Riksdagen har också nyli

gen beslutat om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja m. m. samt för 

investeringar inom energiområdet också under år 1984 (prop. 1983/84: 62. 

NU 9, rskr 124). 

Den av regeringen tillsatta ledningsgruppen för byggsektorfrågor följer 

utvecklingen i byggsektorn. Som en följd av arbetet inom denna grupp har 

regeringen den 15 december beslutat om åtgärder för att stimulera under

håll, reinvesteringar och förnyelse av det kommunala byggnads- och an

läggningsbeståndet. Sammantaget beräknas stimulanserna ge utrymme för 

byggnads- och anläggningsarbeten om ca I 500 milj. kr. och ge 5 000-6000 

årsarbeten i byggsektorn. Ledningsgruppens arbete syftar till hl. a. att 

skapa gynnsamma betingelser för sektorns långsiktiga utveckling. 

Bostadssektorns betydelse för samhällsekonomin kan även uttryckas på 

följande sätt. Bostadsbeståndets återanskaffningsviirde (exkl. fritidshus) 

beräknas i början av år 1982 uppgå till ca I 040 miljarder kr. i 1980 års 

priser. 53 % faller på småhusen och 47 % på flerbostadshusen. Värdet 

motsvarar 48 %· av hela byggnadskapitalet i Jam.Jet. Bostadsförvaltningens 

förädlings värde (exkl. fritidshus), som är ett mått på värdet av de tjänster 

som bostadssektorn producerar. utgjorde 9% av bruttonationalprodukten 

eller ca 56 miljarder kr. år 1982 i löpande priser. 

Byggkostnadernas utveckling 

Kostnaderna i bostadsbyggandet steg kraftigt under senare delen av 

1970-talet. Ökningstakten kulminerade år 1980 såväl för flerbostadshus 

som för gruppbyggda småhus. Därefter har ökningstakten varit avsevärt 

lägre. Detta framgår bl. a. av följande uppgifter från SCB:s Jåneobjektssta

tistik över de genomsnittliga byggkostnaderna för statligt belånade flerbo

stadshus och gruppbyggda småhus med preliminärt beslut om bostadslån 

under åren 1978-1982. 
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Ge110111.111ittlig11 h.'".'~g/.:o.1·t11<lller årrn 1978-1982. Kiilla: SCB 

Ar Gcnom•milllig Genomsnittlig byggkostnad 
yta'. m~ 

kr./m~ Ökning kr./m~ 
ly BRAr i ~>f:. från 

föregående 
år 

Fkrbostadshus i 
ex ploatcringsl 1mr;'1dcn 
197X 79.4 2 349 16.3 
1979 79.5 2 fiR5 2602 13.3 
1980 83.3 3 114 19.7 
1981 81.1 3 335 7.1 
1982 80. I 3 626 R.7 

Flerbostadshus i 
saneringsomd1dcn 
1978 74.6 2 733 21.0 
1979 7fi.7 3 168 15.9 
1980 78.4 3 753 3 465 18.5 
1981 76.0 3973 14.7 
1982 72.9 4014 1.0 

Grurrhyggda småhus 
1978 116.R 2053 15.1 
1979 118.0 2 346 14.3 
1980 115.4 2804 18.5 
1981 108,2 3 112 11.9 
1982 106.6 3 309 h.3 

1 För åren 1978 och 1979 för ncrhostadshuscn ·liostadslägenhetsyta och för firen 
1978 -19XO för småhusen hostadsyta. Diirefter primar bruksarea ( BR.Arl. 

Även ökningstakten i faktorprisindcx har avtagit. Den har niistan halve

rats under år 1982 jämfört med föregående år för såväl ficrbostadshus som 

gruppbyggda småhus. 

För att ytterligare begränsa prisökningarna har regeringen beslutat att 

uppräkningen av tidskoefficienten skall bcgriinsas till högst 4 % under år 

1984. Dessutom ändras metoden för fastställande av tidskoefficienten så 

att den fastställs månadsvis i efterhand och återger den faktiska prisnivån 

under mi'inaden. Bostadsstyrelsen har tilldelats tillfälliga resurser för att 

utreda formerna för en utvidgad kostnadsuppföljning så att begränsningen 

av tidskoefficientuppräkningen inte kompenseras via den produktionskost

nadsanpassadc belåningen. 

Utvecklingen av kostnaderna för drift och underhåll 

Drifts- och underhållskostnadernas andel av de totala kostnaderna för 

fastighetsförvaltningen har ökat de senaste åren. År 1975 utgjorde dessa 

kostnader 51 % och kapitalkostnaderna 49% av de totala förvaltningskost

nadcrna. Motsvarande andelar år 1982 var 63 resp. 37 %. I följande tablå 

redovisas de olika kostnadspostcrna inom SABO-förctagen under åren 

1978-1982. 
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SABO-förl'fagen.1· kost11ader för kapital. wulerhäll och dr(fi tlre11 /<)78-

1982. Källa: SABO. 

År Kostnader, kr./m~ 

Kapital Underhåll Drift Summa 

Bräm.le Ovriga 

1978 65:73 21:72 18:95 45:88 158:28 
1979 69:67 35:35 24:05 49:48 . 178:55 
1980 77:57 39:43 33:::17 54:36 205:24 
19lH 86:()9 46:03 42:82 60:34 :!35:29 
1982 97:43 47:90 48:38 66:27 259:98 

Utvecklingen av drifts- och underhållskostnaderna belyses också av 

bostadsstyrt:lsens beräkningar för nyproducerade !lerbostadshus. Beriik

ningarna visar all för en typfastighet har dessa kostnader ökat från 86 

kr./m2 ~k1978 till 168 kr./m2 år 1983. dvs. med 95%. Exkl. bränsle uppgår 

ökningcn under denna tid till 61 %. Som jämförelse kan niimnas att konsu

mentpriserna under samma period också ökade med 61 'J'o. 

Utvecklingen av drifts- och undahållskostnaderna är oroande och har 

medfört att det för många fastigheter inte har varit möjligt att följa de 

planer för underhållet som har lagts fast. De underhållslån som stod till 

förfogande på kapitalmarknaden under år 1983 och möjligheterna för de 

allmännyttiga bostadsföretagen att få räntebidrag för dessa lån bör ha gjort 

det möjligt att ta igen en del av eftersläpningen i underhållct. 

Riksdagen har nyligen beslutat !prop. 1983/84: 40 bil. 9. BoU 11. rskr 

63) att inom ramen för bostadsförbättringsprogrammet införa ett särskilt 

statligt ränkstöd för gemensamt underhåll, reparationer och energibespa

rande åtgärder i hyres- och bostadsrättshus. Syftet med riintebidraget iir 

att möjliggöra nödvändigt underhåll oc;h samtidigt utjämna de skillnader i 

skatteeffekter mellan olika ·upplåtelseformer och fastighctsägarekatcgorier 

som uppstår om iltgärderna finam:ieras med lån. 

Kreditförsörjningen för underhåll, reparationer och energisparande 

Det räntestöd för underhåll m. m. som riksdagen har beslutat om förut

sätter kompletterande linansiering av åtgärderna på den oprioriterade kre

ditrnarknaden. Motsvarande gäller för åtgärder som stöds med energispar

bidrag eller bidrag till installationer för uppvärmning m. m. i de fall bidra

gen rör bostadshus. Lån på den oprioriterade marknaden lämnas av stads

hypoteksföreningarna, SPAFI. GIGAB, Svensk Fastighetskredit AB, PK 

kredit. Agro Kredit och tomträttskassorna i Stockholm och Göteborg. Lån 

kan sökas genom affärsbank, sparbank eller föreningsbank eller direkt av 

stadshypoteksförening. 
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För att uppnå en viss likformighet i fråga om administration, villkor 

m. m. för långivningen har delegationen för bostadsfinansiering, DFB, (In 
1967: 30J haft överläggningar med instituten på den oprioriterade kredit

marknaden och med bankföreningarna. Överläggningarna har även syftat 

till att finna former för att gemensamt förebygga och lösa kreditproblem. 

Jag finner det angeläget att för riksdagen redogöra för resultaten av 

överläggningarna i huvuddrag. 

Oprioriterade lån för underhåll, reparationer och energisparande skall i 

huvudsak baseras på de förutsättningar som följer av bidragsmyndigheter

nas beslut i bidragsärendet. Av dessa beslut framgår bl. a. den godkända 

kostnaden för åtgärderna och. i förekommande fall. vilka amorteringar 

som ligger till grund för räntebidragsberäkningarna. 

För huvuddelen av den oprioriterade utlåningen kommer i princip att 

tillämpas en lägsta gräns för oprioriterade lån på 20000 kr. Lån på lägre 

belopp får sökas hos bankerna. 

Om det krävs säkerhet i form av kommunal borgen skall institutet 

medverka till att söka kommunal borgen. När kommunen har beslutat i 

borgensärcndet beslutar institutet om lån. 

Lån betalas ut senast i så nära anslutning som möjligt till att åtgärderna 

har genomförts. Om låntagaren behöver särskild byggnadskredit lämnas 

den av den bank som företräder institutet eller av det institut som har 

beviljat lånet. Byggnadskrediten liimnas i sådana former alt avlyftet för 

låntagaren i praktiken endast innebiir ett byte av mottagare för räntebetal

ningen. Lån från bl. a. stadshypotek och SPAFI kommer normalt att kunna 

betalas ut etappvis om det behövs för finansieringen un<ler byggnadstiden. 

DFB kommer framdeles att ta initiativ till ett årligt möte- med ins1itu1en 

för att diskutera de övergripande frågor som kan vara aktuella från tid till 

annan. 

För att lösa kreditproblem i enskilda fall kommer det att skapas en 

ordning med förebild i DFB:s expertgrupp för byggnadskreditfrågor. Låne

sökande som har beviljats räntestöd för underhåll m. m., energibidrag eller 

motsvarande kan få kreditproblem prövade av en grupp inom DFB i 

samverkan med en företrädare för vardera stadshypotck, SPAFI och övri

ga institul gemensamt. Om det behövs kan bankföreningarna adjungeras 

till gruppen. Det bör förutsältas att kreditproblem normal! löses av institu

ten själva utan inblandning av DFB. Anmälningar om kreditproblem läm

nas till DFB via länsbostadsnämnden. Enligt prop. 1983/84: 40 bil. 9 (s. 47) 

bör länsbostadsnämnderna hålla nära kontakt med kommunerna för att 

underlätta att borgensverksamheten löper smidigt. Frågor om kommunal 

borgen skall alltså inte i normala fall behandlas av DFB. Bostadsstyrelsen 

kommer att informera om möjligheterna att pröva kreditproblem i enskilda 

fall. 
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Bostadsmarknadsläget 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 refererar bostadsstyrel

sen resultatet av en enkät till kommunerna om bostadsmarknadsläget i 

början av år 1983. Av de I 13 kommuner som ansåg att bostadsmarknadslä

get påtagligt hade förändrats under år I 982 menade drygt 90 att föriindring

en hade inneburit att överskott på lägenheter uppkommit eller att över

skottet ökat. U n<ler år 1983 räknar 57 kommuner med påtagliga förändring

ar av bostadsmarknadsläget. Av dessa uppgav 37 att överskott på bostäder 

uppkommer eller att det ökar. 

Enligt SCB:s undersökning av outhyrda lägenheter i !lerbostadshus öka

de antalet lägenheter som var lediga till uthyrning från 30000 i mars 1982 

till nära 40000 ett år senare. I mars 1983 var 3,9% av de allmännyttiga 

företagens bostadslägenheter i !lerbostadshus outhyrda. Motsvarande an

del för september 1983 är 4,2 %. Kommuner med högst 75 000 invånare har 

störst andel outhyrda lägenheter - 3,5%. För kommuner med mer än 75000 

invånare var andelen I .7%. För Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, 

vars kommuner inte ingår i de två förstnämnda storleksgrupperna. var 

andelen outhyrda lägenheter 0,2 resp. 2,2 %. I 48 kommum:r var mer än 

10% av de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd ledigt till uthyrning 

den I mars 1983. 

Riksdagen har tidigare beslutat om vissa stödåtgärder för bostadsområ

den med stor andel outhyrda lägenheter (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 3, 

rskr I 12). Åtgärderna innefattar dels särskilda låneregler och lån för att 

underlätta att bostäderna skall kunna byggas om och utnyttjas för andra 

ändamål, dels 50 milj. kr. för stöd till de värst drabbade företagen. Riksda

gen har nyligen beslutat (prop. 1983/84: 26 bil. 3, BoU 7, rskr 60) att anvisa 

ytterligare 15 milj. kr. för stöd verksamheten, då det nuvarande anslaget 

har visat sig klart otillräckligt med hänsyn till de behov som företagen 

redovisar. 

Ökningen i hyrorna var enligt SCB:s årliga bostads- och hyresundersök

ningar genomsnittligt sett lägre under år 1982 än ett år tidigare. I följande 

tabell redovisas förändringar i hyror inkl. bränsle för hyreslägenheter från 

olika byggnadsperioder. 

Procentuella förändringar m• månadshyran åren 1979-1983 ji'ir hyreslä

genheter från olika hyggnad.iperioder 

Byggnadsperiod 

-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1965 
1966- 1970 
1971-1975 
1976-1981 

Samtliga 

Ökning av månadshyran i % 
dec 1979- jan 1981-
dec 1980 jan 1982 

11,8 
11,8 
11.5 
12,2 
11,I 
10,2 

11.4 

15.9 
15,5 
15,7 
15,2 
15, I 
14,5 

15,1 

jan 1982-
jan 1983 

11,7 
12,4 
12.6. 
11,8 
11.2 
10.7 
9,0 

11.6 
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Jag har med tillfredsställdse noterat den överenskommelse för år 1984 

som har u·;iffats mellan parterna på hyre~marknaJen och som innebär en 

begränsning av hyreshöjningarna till 4 % i den del de avser drifts- och 

undcrhi1llskostnader ( exkl. bränsle). 

Samhällets stöd till bostadsproduktion och bostadskonsumtion 

Statens och kommunernas stöd till bostadssektorn har ökat snabbt se

dan mitten av 1970-talet och uppg[ir nu till betydande belopp. De största 

direkta stöden inom hostadspolitikens ram är bostads- och räntebidragen. 

Diirutöver lämnas ett betydande indirekt stöd i form av skattesubventione

ring för egnahemsägare. Denna uppkommer genom egnahemsiigarens möj

lighet att vid inkomsttaxering tillgodogöra sig underskottsavdrag till följd 

av lån i fastighet. Staten tillförs iiven intiikter från hostadssektorn genom 

hyreshusavgiften. Bostadssubventionernas ut veckling under åren 1979-

1983 redovisas i följande tabell. 

Bo.1·1aJs.whl'e11tio11emas och ltyres'111sar1-:!fie11.1· utl'eckling (/ren 1979-

1983. 

Miljarder kr. 

1979 1980 1981 198~ 198J' 

Hostadsbidrag 1 5.0 h.O h.O td h,7 
Räntebidrag 3.7 5.0 7.2 8.9 9.5 
Skattesubvention för 
cgnahemsiigarez 6,.1 7.9 9.9 11.5 1~.o 
Hyreshusavgift -0.4 

Summa 15,0 18,9 23,I 26,7 27.8 

1 Innefattar såviil de statliga och de statskommunala bostadsbidragen som de kom
munala bostadstilläggen till folkpension. 
~ rör åren 1979- 1981 redovisas resultaten hv riksrevisionsvcrkets taxerim:sstatis
tiska undersökningar. Såviil fastigheter med överskolt som fosligheter med under
skott har beaktats. 
J Preliminiira uppgifter 

Starkt bidragande orsaker till ökningen av subventionerna har varit 

byggkostnadsökningarna och det höga riintcliiget samt avdragsrätten. 

Det har skett en stark förskjutning mellan subvcntionsformerna. Medan 

bostads bidragen år 1976 svarade för 38 % av de totala subventionerna, var 

motsvarande andel 24% år 1983. Under samma period ökade skattesub

ventionernas andel från 38 lJ{-, till 43 %. 

Utvecklingen av bostadssubventionerna stfir i strid med såväl bostads

politiska och fördelningspolitiska som samhällsekonomiska mål. Trots de 

beslut som riksdagen tidigare har fattat om en begränsning i avdragsrätten 

vid beskattning. om minskningar av riintebidragen för åtskilliga årgångar 

av statligt belånade bostadshus samt om den särskilda hyreshusavgiften 
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som skall bidra till att finansiera subventionerna fö.r tillko1nmande årgång

ar av bostäder beräknas de totala subventionerna fortsätta att öka. Be

gränsningen av underskottsavdragcn har. vilket bör understrykas, fördelen 

att den motverkar den snabba uppgång i fastighets värden som tidigare har 

skett och bidrar därmed till en sundare utveckling på fastighetsmarknaden. 

Riksdagen har nyligen beslutat om ytterligare utgiftsbegränsningar inom 

räntebidragssystemet (prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 12, rskr 95). De s. k. 

retroaktiva räntebidragen slopas. För hyres- och bostadsrättshus återin

förs tidigare gällande system som innebär att dt: räntekostnader som det 

retroaktiva räntebidraget är avsett att täcka betraktas som en del av 

projektets produktionskostnad och belånas på samma sätt som övriga 

delar. Vissa kompt:nsationsåtgärder har samtidigt vidtagits för att motver

ka större kostnadsökningar i produktionen. 

Dessutom har riksdagen beslutat om en reducering av räntebidrag till 

större småhus. En ekonomisk styrning mot mindre småhus är motiverad 

av såväl bostadspolitiska som fördelningspolitiska skäl. . 
I samma proposition aviserades all förslag skall föreläggas riksdagen om 

en statlig fastighetsskatt fr. o. m. år 1985. Skatten utgör ett viktigt led i 

regeringens strävan att begränsa budgetundcrskottt:t. Skatten skall i stort 

sett omfatta alla fastigheter. dvs. även de fastigheter som inte berörs 

av den s. k. hyreshusavgiften. Skatten skall även ses som ett instru

ment för att uppnå målet om en solidarisk omfördelning inom bostadssek

torn. Skatten skall utgå med en viss procentsats på taxeringsvärdet. Avsik

ten är att fastighetsskatten skall ersätta hyreshusavgiften. 

Under förutsättning att fastighetsskatten införs beräknas samhällets stöd 

till bostadssektorn under åren 1984-1988 bli följande. l kalkylerna har 

hänsyn tagits till subventionerna under de tre första åren av det 10-åriga 

bostadsförbättringsprogrammet. Beräkningarna grundas på ett antagande 

om nybyggande av 35 000 lägenheter per år. på en statslåneränta på 

11.75% och på att kostnadsökningen blir 4% per år fr.o.m. år 1984. 

Beräkningsförutsättningarna innebär antagande om en hög real riinta. Dt:t 

av regeringen uppsatta målet för kostnadsutvccklingen bör innebiira en på 

sikt lägre räntenivå än vad som här har antagits. Detta påverkar beräkning

arna av främst räntebidragen och skattesubvt:ntionerna för egnahemsiiga

re. 

2 Rik.l'dt1i:e11 198318.J. I .rn111/. Nr /lllJ. Bilagu 13 
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Bostadssubve11tio11ernas och hyreshusal'giftemlfastighetsskattens utl'eck

/ing åren 1984-1988 

Miljarder kr. 
1984 1985 1986 1987 1988 

Bostadsbidrag 1 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 
Räntebidrag 9.0 10,5 11,9 13,2 14,2 
Skattesubvention för 
egnahemsägarc 2 11,5 11,5 12,0 12,5 13,0 
Hyreshusavgift/statlig 

.:__ 1,7 fastighetsskatt3 -0,6 -1,7 -1,7 -1.7 

Summa 26,7 27,2 29,1 30,9 32,4 

Kalenderårel 1984 motsvarar budgelåret 1984/85 osv. 
1 Innefattar såväl de statliga och statskommunala bostadsbidragen som de kommu
nala bostadstilläggcn till folkpension. 
2 Såväl fastigheter med överskott som fastigheter med underskott har beaktats. 
3 Till den del avgiften/skatten berör bostäder. 

B I . Bostadsstyrelsen 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

39464000 
454360001 

52102000 
1 På tilläggsbudget I har anvisats 3 874000 kr. 

Bostadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att främ

ja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för länsbostads

nämnderna. Därutöver åligger det styrelsen att handlägga ärenden om 

statligt stöd till allmänna samlingslokaler m. m. 

Bostadsstyrelsen leds av en styrelse med sju ledamöter. Chef för bo

stadsstyrelsen är en generaldirektör, som tillika är styrelsens ordförande. 

Inom styrelsen finns fyra byråer: boendebyrån, byggnadsekonomibyrån. 

rättsbyrån och administrativa byrån samt ett personalkontor. Vidare finns 

en informationsenhet, en författningsenhet samt ett verkssekretariat som 

är direkt underställda verkschefen. Till styrelsen har knutits en sarnlingslo

kaldelcgation, ett råd för belånings- och värderingsrnctoder och ett bo

stadssocialt råd. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Bostads- Före-
styrelsen draganden 

Personal 161 1 3 3 

Anslag 

Förvaltningskostnader 31876000 +1913000 +6042000~ 
(därav lönekostnader) 22 318000 + 644000 + 7920003 

Lokalkostnader, förslagsvis 5081000 + 273 000 + 21000 
Blankelter. förslagsvis 1409000 + 441000 + 441000 
Revisionskontor, särkostnader 2 126000 82000 + 131000 
Ersättning till kommunerna för 

deras medverkan i arbetet 
med åtgärder mot strålrisker i 
byggnader, försl<tgsvis 5000000 + 0 + 0 

Inkomster 

Publikationer -56000 + 31000 + 31000 

Nettoutgift 45436000 +2576000 +6666000 

1 Exkl. personal vid revisionskontoret och lokalvårdspersonal. 
~Inkl. 3 000000 kr. för UDS-projektet, utvecklat datorstöd. (prel. beräknat). 
170 000 kr. för lokalvård vid statens planverk och kostnader för kostnadskontroll
grupp (1119000 kr.) 
J Inkl. kostnader för L-:\ TF-åtgärder C37 000 kr.) under perioden 1983-08-01-
1984-06-30. 

Bostadsstyrelsen konstaterar att styrelsen befinner sig i en särskilt be

svärlig situation när det gäller att beskriva konsekvenserna av resur~

minskningar eftersom hela det bostadspolitiska området är föremål för en 

vittsyftande och ingående prövning. Styrelsen kan emellertid vid ett samlat 

övervägande av dels effekterna för styrelsen av en tillämpning av huvud

förslaget, dels vad regeringen har anfört i budgetanvisningarna om· det · 

samhällsekonomiska läget i princip godta att huvudförslaget tillämpas för 

budgetåret 1984/85. Styrelsen påpekar dock att minskningen av anslaget 

till förvaltningskostnader inte får bli större än 2 %. 
Antalet besvärsärenden har minskat med drygt 300 från föregående 

budgetår. Minskningen avser i första hand ärenden rörande bostadsan

passningsbidrag och energisparstöd. Den beror till viss del på att antalet 

ansökningar om energisparstöd har minskat kraftigt. I övrigt kan minsk

ningen förklaras av den kursverksamhet som bostadsverket har bedrivit 

och de mera generösa bestämmelser om bostadsanpassningsbidrag som 

trädde i kraft den I januari 1983. Även besvär i fråga om beslut om 

bostadslån har minskat. Däremot har antalet besvär i fråga om bostadsbi

drag ökat med ca 100. Även antalet ärenden angående eftergift av bostads

bidrag i samband med återkrav har ökat avsevärt under några år. 
Bostadsstyrelsen finner att resurstilldelningen till bostadsverket siitter 

mycket snäva griinser för den viktiga utrednings- och utvecklingsverksam

heten. En väg att främja erfarenhetsåterföringen och utvecklingsarbetet i 

övrigt inom verket kan enligt styrelsen vara att i ökad utsträckning knyta 

an till forskningen inom samhällsbyggandet. 
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Under budgetåret 1982/83 har bostadsstyrelsen inventerat värde- och 

säkerhetshandlingar vid tre länsbostadsnämnder. Föregående budgetår in

venterades sex nämnder. Styrelsen har vidare inspck1cra1 sex liinsbostads

nämnder som ett led i sitt stöd till nämnderna i deras arbete med gransk

ning a• förmedlingsorganens handhavande av bostadsbidragen. Under 

budgetåret 1981/82 inspekterades sju nämnder. 

Bostadsstyrelsen föreslttr bl. a. följande. 

I. Pris- och lönt:omräkning m. m. + 2 018000 kr. 

2. Övriga förvaltningskostnader tillförs utöver huvudförslaget en resurs

förslärkning motsvarande hälften av den portokostnad som har föranletts 

av ändringen i tjänstebrevsförordningen ( + 576000 kr.). 

3. Posten för lokalvård, för vilken styrelsen har samordningsansvar. ökas 

med 170 000 kr. för att täcka planverkets andel av kostnaderna. 

4. Medel för tryckning av blanketter bör beräknas utifrån den faktiska 

mcdelsförbrukningen ( + 441 000 kr.). 

5. Anslagsposten för lokalkostnader bör tas upp enligt byggnadsstyrelsens 

beräkningar ( + 273 000 kr.) utan 2 % nedskärning. 

6. Posten Ersättning till kommunerna för medverkan i arbetet med åtgär

der mot strålrisker i byggnader bör tas upp med oföriindrat belopp. 

7. För forskningsverksamhet yrkas 2000000 kr., varav 150000 kr. för 

handläggni ngsu ppgifter. 

8. Intäkterna för puhlikationer beräknas till 25 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Inom bostadsstyrclsen bedrivs sedan några år tillbaka utredningsarbete 

rörande utvidgat datorstöd till verksamht:tcn vid styrelsen och länsbo

stadsnämnderna. Avsikten iir bl. a. att nya ADB-rutiner för utbetalning, 

bokföring och avisering av lån skall göra det möjligt för liinsbostadsniimn

dt:rna att snabbt och enkelt få tillgång till de uppgifter som finns registrera

dt: om lånen samt ge förutsättningar för automatisering av vissa manuella 

rutiner vid nämnderna. Nya ADB-rutiner är en förutsättning också för att 

införa s. k. nettoavisering av räntebidragen. Nettoavisl!ring innt:här att 

riintebidragen utbetalas direkt till bottenlåneinstilllten i stiillet för till li'ulla

garen. Jag återkommer till denna fråga under anslaget B 4. Räntt:bidrag 

m. m. Jag anser att det iir angeläget att arbett:t mt:d det ökade datorstödet 

bedrivs skyndsamt och att störningar i tidsplanen undviks i s[1väl den 

centrala som den regionala delen. Erfarenheterna frän den försiiksverk

samhet som hittills har bedrivits kommer enligt vad jag har erfarit att 

avrarporteras till regeringen under vfat:n 1984. Därefter kan heslut om 

gl!lllHnfiirande enligt förordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga 

ADB-system t<is. Bostadsstyrelsen har uppskattat att ca 3 000000 kr. er

fonlr;1s fiir tk:I forlsalla Wre<.Jningsarbctc( undcr hu<.Jgcl<trel 1984/85. Jag 

har i sammanstiillningen tagit urr ett for iindamtilet prdiminiirt beriiknat 

belopr av dl!nna storkk. 
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Bostadsstyrelsen har i olika snmmanhang understrukit det allvarliga i de 

olika påpekanden som styrelsens revisionskontor har gjort i samband med 

inspektioner av länsbostadsnämnderna. Det har bl. a. g:illt brister i hante

ringen av räntebidragssystemet. vilket har lett till felaktiga utbetalningar 

till men för såväl staten som enskilda. Det kan inte heller uteslutas att 

nämnderna på grund av oklara bestämmelser och en pressad personalsitua

tion har godk~int för höga byggkostnader. För att komma till rätta med det 

sistnämnda problemet kommer reglerna att ses över. Jag föreslår också att 

tillfälliga resurser anvisas för att förbättra kostnadskontrollen vid bostads

långivningen. Jag återkommer till frågan under anslaget 8 3. Lån till 

bostadsbyggande. 

Bostadsstyrelsen har i sin.anslagsframställning strukit under att disposi

tionsriitt till forskningsmedel kan förbättra möjligheterna att direkt få till 

stånd för verket angeliigen forskning. Forskningsfrågorna avses bli be

handlade i en särskild proposition till riksdagen våren 1984. Jag återkom

mer till den av bostadsstyrelsen aktualiserade frågan i det sammanhanget. 

För nästa budgetår bör medel för bostadsstyrelsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag har dessutom beräknat medel för kommunernas medverkan i arbetet 

med åtgärder mot strålrisker i byggnader (5 000000 kr.). 

Med hänsyn till vad jag har anfört och med hänvisning till sammanställ

ningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 52 102 000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämnderna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

47467000 

20998000 

37 401 000 

I varje län utom Gotlands län finns en länsbostadsnämnd. Nämnden är 

länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörj

ningen. I Gotlands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen. 
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1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 

Lokalkostnader. förslagsvis 

Inkomster 

Administrationsavgifter 
Aviseringsavgifter 

Nettoutgift 

496 

68662000 
63 450000 
11561000 

-32000000 
-27 225000 

20998000 

Bostads-
styrelsen 

+ 0 

+ 5735000 
+ 4947000 
+ I 871 000 

+ 11000000 
- 1633 000 

+16973000 

Före-
draganden 

+ 0 

+ 6039000 
+ 5 690000 1 

+ 997000 

+ 11000000 
-1633000 

+16403000 

1 Inkl. kostnader för L-ATF-åtgärder (675 000 kr.) under perioden 1983-07-01-
1984-06-30. 

Bostadsstyrelsen 

Även om en stor del av tillgänglig statistik över ärendemängder under 
det gångna budgetåret har visat på minskande tendenser innebär detta inte 

att arbetsbelastningen på länsbostadsnämnderna minskar på samma sätt. 

Den största delen av nämndernas arbete avser låneförvaltande uppgifter. 
Antalet utestående lån uppgick vid det senaste budgetårsskiftet till ca 

I 059 000 omfattande nära 69 miljarder kr. Konverteringarna av underlig

gande lån är en arbetsuppgift, som har ökat starkt i samband med de 

fortgående strävandena hos bottenkreditinstituten att förkorta sina bind

ningstider. Även pantförskrivningsärenden, övertagande av lån. inlösen av 

lån och kapitalbesked är tidsödande uppgifter. Dessutom har antalet exe

kutiva auktioner ökat mycket kraftigt. 

Bostadsstyrelsen pekar vidare på det omfattande merarbete med avse

ende på utbildning av verkets medarbetare samt information till låntagare, 

kommunala handläggare, byggföretag m.fl. som föranleds av de ofta åter

kommande ändringarna av låne- och bidragssystemcns regler. Dessa änd

ringar försvårar dessutom för myndigheterna att agera effektivt och att nå 

ut tillräckligt snabbt med kunskap om ändrade finansieringsförutsättning

ar. 

Bostadsstyrelsen ser också allvarligt på de olika påpekanden som styrel

sens rcvisionskontor har gjort i samband med inspektionen av länsbostads

nämnderna. Ett exempel, delvis föranlett av resursbrister vid nämnderna, 

gäller hanteringen av räntebidragssystemet, där bostadsvcrket i en rad fall 

inte har beaktat eller kunnat beakta ändringar av räntesatsen på underlig

gande kredit. Detta har i sin tur lett till felaktigheter. Förhållandet har även 

uppmärksammats av riksdagens revisorer. 

Ett intensivt arbete pågår inom projekten administrativ rationalisering 

(AR) och utvidgat datorstöd till verksamheten vid bostadsstyrelsen och 
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länsbostadsnämnderna (UDS). Några mer märkbara resultat väntas dock 

inte kunna nås i verksamheten förrän om ett par år (AR-projektet budget-· 

året 1985/86 och VDS-projektet 1986/87). 
I sammanhanget bör tilläggas att flera länsbostadsnämnder är små enhe

ter, vilket många gånger gör det svårt att i praktiken uppnå rationalise

ringsvinster i form av t. ex. minskning av personalstaten. En viss minsk

ning och omfördelning av personalresurserna sker inom och mellan nämn

derna under innevarande budgetår. 

· Med nuvarande och förväntad arbetsbelastning på organisationen under 

detta och nästa budgetår ser styrelsen det mycket svårt att med bevarade 

anspråk på effektivitet, kostnadskontroll och rättssäkerhet i ärendehante

ringen och låneförvaltningen ytterligare minska länsbostadsnämndernas 
personalresurser. Tvärtom kan ytterligare minskningar av resurserna inom 

länsbostadsnämndsorganisationen leda till störningar i handläggnings

processen med åtföljande problem för bl. a. byggsysselsättningen och öka

de risker för förluster i låneverksamheten. 

Bostadsstyrelsen föreslår bl. a. följande. 
I. Pris- och löneomräkning + 3 770 000 kr. 

2. Länsbostadsnämndernas personalresurser bör behållas oförändrade i 

förhållande till budgetåret 1983/84. Styrelsen framhåller därtill vikten av 

att arbetsmarknadsmyndigheterna också framgent kan ställa arbetskraft 

till verkets förfogande i samma utsträckning (39 anställda) som innevaran

de budgetår. 
3. Förvaltningsposten i övrigt måste beräknas med utgångspunkt i budge

ten för länsbostadsnämnderna för budgetåret 1983/84, uppräknad med 

avseende på prisökningar och utan någon minskning med 2 %. Bostads

styrelscn stryker under att de ofta växlande och nya arbetsuppgifterna 

innebär krav på att personalen får nödvändig utbildning. Detta är en 

förutsättning också då man måste disponera om resurser genom att erbjuda 

nya arbetsuppgifter. Styrelsen föreslår därför att ett belopp motsvarande 

1 % av lönesumman avsätts för personalutbildning ( + 296 000 kr.). 

4. Anslagsposten för lokalkostnader bör tas upp med oreducerat belopp 

eftersom stora svårigheter föreligger att sänka lokalkostnaderna motsva

rande huvudförslaget under de närmaste budgetåren. 

5. Inkomsterna av administrationsavgiften beräknas till 21000000 kr. för 

budgetåret 1984/85 ( -11 000 000 kr.). Minskningen av antalet energilåne

ärenden m.fl·. faktorer har lett till att inkomsterna av denna avgift har blivit 

mindre än beräknat. 

6. Inkomsterna av aviseringsavgiften beräknas till 28 858 000 kr. 

(+I 633 000 kr.) för budgetåret 1984/85. 

7. I samband med exekutiva försäljningar bör tas ut en ersättning för att 

täcka bostadsverkets kostnader i samband med försäljningarna 

(+500000kr.). 
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Föredragandens öven:äganden 

Innan jag behandlar frågan om personalresurser till länsbostadsnämn

derna vill jag efter samråd med chefen för finansdepartementet ta upp 

frågan om .fastighetsjuridisk rådgirning till småhusiigarelkåparc. 

Många konsumenter möter tekniskt och juridiskt komplicerade problem 

som har att göra med småhus. Konsumentrådgivning till enskilda är sedan 

år 1975 en kommunal uppgift. Konsumentverket har emellertid upprätthål

lit en viss direktrådgivning. Riksdagen beslutade år 1982 (prop. 

1981/82: 100 bil. 14. NU 47, rskr 386) att denna rådgivning skulle avveck

las. Bakgrunden var den utbyggnad av rådgivningen som hade skett i 

kommunerna. Konsumentverket anmälde i anslutning till riksdagsheslutet 

i en skrivelse till regeringen den 30 juni 1982 att de problem som konsu

menterna ställdes inför på småhusområdet var så komplicerade att det var 

tveksamt om det var möjligt att helt låta kommunerna svara för denna 

rådgivning. Enligt skrivelsen hade konsumentverket en icke obetydlig 

rådgivning både telefonledes och per post till enskilda konsumenter avse

ende problem som har att göra med småhus. Även de kommunala konsu

mentrådgivarna fick ett stort antal frågor avseende småhus. I skrivelsen 

konstaterades att det fanns ett betydande behov av individuell rådgivning i 

byggnadstekniska och fastighetsjuridiska frågor. Konsumentverket före

slog därför att en central rådgivningsbyrå skulle inrättas. Förslaget remiss

behandlades. Remissinstanserna var eniga om att behovet av rådgivning på 

småhusområdet var stort. Flera instanser var dock negativa till att en ny 

instans inrättades och menade att befintliga informationskanaler borde 

förstärkas. 

Jag delar konsumentverkets bedömning att byggnadstekniska och fas

tighetsjuridiska frågor är så komplicerade att man inte kan förutsätta att 

konsumentsekreterare i kommunerna kan bygga upp en tillräcklig kompe

tens inom detta område. Behovet av en renodlad byggnadsteknisk rådgiv

ning bör dock kunna tillgodoses i första hand genom de kommunala bygg

nadsnämnderna. som redan i dag är skyldiga att svara för sådan service. 

Vad gäller frågan om fastighetsjuridisk rådgivning till småhusägare/köpare 

medför emellertid den av konsumentverket föreslagna lösningen inte att 

behovet av sådan rådgivning blir tillfredsställande tillgodosett i hela landet. 

Ett rådgivande organ för dessa frågor bör finnas åtminstone på länsnivå. 

Enligt min mening bör uppgiften att _.syar d för en fastighetsjuridisk råd

givning till småhusägare läggas på länsbostadsnämnderna med konsument

verket som centralt stödjande organ för utbildning, information. material

service etc. För denna lösning talar bl. a. att länsbostadsnämnderna redan 

har den byggnadstekniska kompetens som behövs vid en fastighetsjuridisk 

rådgivning av det slag som jag här avser och att nämnderna genom sin 

låneverksamhet är ett organ som småhusägarna/köparna redan har naturlig 

kontakt med. Nämnderna har vidare inarbetade kontakter med kommuner-
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na. Den föresl<lgna lösningen innebiir ocksf1 att konsumentverkets kunnan

de och erfarenhet i dessa frågor tas till vara. 

Konsumentverket och bostadsstyrelscn har i samr:°1d hcdömt lä11sbo

stadsnämndernas behov av utbildning i fastighetsjuridiska frågor. Verken 

bedömer att utbildningen kan vara genomförd i början av hösten 1984 och 

att länsbostadsnämnderna därefter kan hörja med rf1dgivningen. I detta 

sammanhang vill jag meddela att jag vid ett annat tillfälle kommer att 

föreslå regeringen att medel för utbildning och information - till den del 

kostnaderna åvilar bostadsverket - skall få tas i anspräk från anslaget B 

16. Information och utbildning m. m. 

Arbetet med förvaltningen av den stora och viixande stocken av ute

stående l:ln tar i anspräk en stor del av liinsbosracl.rnii11111tlema.1· perso11al

res11rscr. I ett kl1rtsiktigt perspektiv kan detta arbete inte rationaliseras på 

något mera påtagligt sätt. Mer märkbara resultat kan avsiittas först om ett 

par år då arbetet avslutas inom projekten administrativ rntionalisering och 

utvidgat datorstöd till verksamheten vid bostadsstyrelscn och länsbostads

nämnderna. 
Även om vissa ärendetyper har minskat i antal har andra ökat och nya 

har kommit till. De exekutiva auktionerna har ökat mycket kraftigt. Riks

dagens beslut (BoU 1983/84: 11. rskr 63) med anledning av förslagen i prop. 

1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska f1tgiirder m. m. !hil. 91 kommer 

också att medföra nya arbetsuppgifter och merarbete för länsbostads

nämnderna inte minst med hänsyn till del ökade behovet av information till 

kommuner. bostadsföretag m. m. Härtill kommer den fastighetsjuridiska 

rådgivning som länsbostadsnämnderna kommer att ha hand om fr. o. m. 

budgetåret 1984/85. 

Mot bakgrund av vad jag här har redovisat bedömer jag att länsbostads

nämndcrnas resurser bör vara realt oförändrade. Något huvudförslag bör 

därför inte tillämpas på detta anslag. 

Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning fört fram att inkomsterna ... 

av administrationsavgiften beräknas bli betydligt lägre än vad styrelsen 

tidigare har uppskattat dem till. En tungt vägande orsak till detta är att 

antalet energilåneärenden har minskat. 

I prop. 1982/83: 100 bil. 13 informerade jag om att jag avsåg att föreslå 

regeringen att höja administrationsavgiften från 175 kr. till 200 kr. och 

aviseringsavgiften från 10 kr. till 15 kr. för att på så sätt tillföra statsverket 

59.2 milj. kr. under budgetåret 1983/84. Avgifterna höjdes men minskning

en av antalet energilåneärenden m. m. har föranlett att inkomsterna inte 

har kunnat hållas på den avsedda nivån. Jag avser att under våren 1984 
föreslå regeringen att vidta åtgärder som kompenserar statsverket för detta 

inkomstbortfall. En inkomstförstärkning kan åstadkommas antingen ge

nom att nämnda avgifter höjs eller att nya avgifter införs. Bostadsstyrel

scns förslag om en avgift i samband med exekutiva aukti()ner avser jag att 

pröva i detta sammanhang. 
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För riksdagens information vill jag även nämna att verksamheten inom 

länsbostadsnämnden i Stockholms län f. n. ses över. Statskontoret har fått 

ett uppdrag att i samarbete med bostadsstyrelsen kartlägga och analysera 

olika problem hos nämnden och komma med alternativa organisationslös

ningar. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

<.!iiller jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till liinshostad.rniimnderna för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 37 401 000 kr. 

B 3. Lån till bostadsbyggande 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7 023 873 000 
8 I 00 000 000 

8 360 000 000 

Behållning 14 370000 

Från anslaget betalas ut bostadslån, räntelån, räntebärande förbättrings

lån, lån för byggnadstekniska åtgärder, lån för förvärv från staten av vissa 
bostadsfastigheter samt hyresförlustgarantilån och s. k. särskilda lokallån. 
Från anslaget betalas också ut återstående tomträttslån, hyresförlustlån 

och undcrhållslån. 

Bestämmelserna om bostadslån finns i bl. a. bostadsfinansieringsförord

ningen (1974: 946, omtryckt 1980: 329, ändrad senast 1983: 1019). Bostads

lån lämnas i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostadshus. Lånets 

storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i särskild ordning fastställt 

låneunderlag. Lån~underlaget bestäms enligt förordningen (1978: 384) om 

beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån (omtryckt 

1980: 778. ändrad senast 1983: 1020). Låneunderlaget vid nybyggnad är 

antingen de sammanlagda beräknade kostnaderna för mark och byggande 

eller kostnaderna enligt antaget anbud med skäligt tillägg för sådana kost

nader som inte omfattas av anbudet. Vid ombyggnad utgörs låneunderlaget 

av den godkända ombyggnadskostnaden. Är det fråga om hus med hyres

ellcr bostadsrättslägenheter kan i vissa fall även kostnader för mark räknas 

in i läncunderlaget. För bostadslån skall erläggas ränta efter en räntesats 

som fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder. Bostadslån och 

underliggande lån inom låneunderlaget är förenade med räntesubventioner 

enligt regler som redovisas under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser ett 

småhus som skall bebos av låntagaren. Med visst undantag är amorterings

tiden för lån till nybyggnad i övriga fall beroende av förhållandet mellan 

garanterad ränta och faktisk räntekostnad under lånetiden. För lån till 

ombyggnad är amorteringstiden högst 30 år, i vissa fall dock högst 20 år. 

Bestämmelserna om ränte/ån finns i räntelånekungörelsen (1967: 553, 
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omtryckt 1976: 790, ändrad senast 1982: 431 ). Räntelån lämnas dels för 

bostadshus som har uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som 

har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den ! januari 1968, 

dock inte för hus som har färdigställts före år 1958. dels för bostadshus 

som har uppförts utan statligt lån. om räntebidrag förut har beviljats för 

huset. Sedan den I januari 1975 lämnas räntesubventioner också i samband 

med räntelån enligt regler som redovisas under anslaget B 4. Räntebidrag 

m.m. 

En redogörelse för bestämmelserna om förbiittri11g~lå11 enligt förbätt

ringslåneförordningen () 980: 261, ändrad senast 1983: I 026) lämnas under 

anslaget B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

Lån för byggnadstekniska tltgiirder i hostadsh11s lämnas f. n. enligt 

förordningen ( 1982: 644) med samma namn (ändrad senast 1983: 1022). 

Långivningen avser åtgärder som behövs för att undanröja mögel-, röt-, 

fukt- eller korrosionsskador eller andra byggnadstekniska brister i bostads

hus. Långivningen är temporär och omfattade ursprungligen endast åtgär
der som i huvudsak avslutades senast den 30 juni 1983. Långivningen har 

sedermera förlängts (prop. 1982/83: 150 bil. 4. CU 33. rskr 395) så att den 

numera omfattar åtgärder som påbörjas före utgången av år 1983. För 

Norrbottens län gäller en särskild tidsfrist (prop. 1982/83: 120 bil. 5. CU 29. 

rskr 309). Lånereglerna är i övrigt snarlika dem som gäller i fråga om 

bostadslån för ombyggnad. Räntebidrag lämnas dock endast till allmännyt

tiga bostadsföretag enligt regler som redovisas under anslaget B 4. Ränte

bidrag m. m. 

Bestämmelser om lån förförl'iirl'.från staten m· bostad.1fasti1d1eter finns 

i förordningen (1976: 257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa 

fall (ändrad senast 1983: 1028) och förordningen (1981: 1123) om lån för 

förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk. Långivning

en omfattar förvärv av dels sådana egnahemsfastigheter som har inlösts 

enligt 56 a ~ arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 368) eller som har avstyc

kats i samband med jordbruksrationalisering, dels sådana bostadsfastighe

ter för permanent bruk som säljs av statlig myndighet enligt förordningen 

(1971: 727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m. m. Lånen 

beviljas med viss andel av köpeskillingen, olika stor beroende på låntagar

kategori. Lånevillkoren är snarlika dem som gäller i fråga om bostadslån 

för nybyggnad. Lånen är dock inte förenade med direkta räntesubven

tioner. 

Bestämmelser om hyresförlustgarantilån finns förordningen 

(1982: 1286) om statlig hyresförlustgaranti. Lån lämnas till ägare av ny

byggda statsbelånade hyres- eller bostadsrättshus för vilka statsbidrag till 

hyresrabatter kan lämnas. Lån lämnas för hyresförluster under en tid av 

högst tre år räknat från dagen för husets färdigställande med upp till 90% 

av förlusten. Lånen är ränte- och amorteringsfria i tre år och löper därefter 

med bostadslåneränta och amortering. Amorteringstiden är i normalfallet 

tio år. 
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Siirskilda lokallc/11 lämnas enligt 3 ~ förordningen ( 1982: 1272) om statligt 

lf111estöd m. m. till siirskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda 

liigenheter Uindrad 1983: 1024) för sådana ombyggnader i områden med 

stort antal outhyrda hyres- eller bostadsrättsHigenheter som innebär att bo

stadsutrymmen byggs om till lokaler för kontorsändamål eller liknande. 

För lånen gäller i övrigt i princip samma regler som för bostadslån till 

lokaler. 

Betriiffande tomtriit1sltl11 finns bestiimmelser i tomträttslånekungörelsen 

I 1965: 905. omtryckt 1976: 793. upphävd 1981: 1054). Långivningen upp

hörde i och med utgången av ftr 1981. 

/1yrcsfi"ir/11stlå11 enligt förordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlån !änd

rad senast 1982: 540) har kunnat lämnas för utebliven hyra under åren 

1971 -1980 pf1 grund av att lägenheterna inte har kunnat hyras ut. 

U11derhål/.1/c111 enligt förordningen ( 1978: 992) om lån för underhåll av 

vissa bostadshus (ändrad senast 1982: 538) har kunnat lämnas för åren 

1979-1981 till ägare av ncrbostadshyreshus byggda under åren 1965-

1975 med stöd av bostadslån. 

011~fi11111i11ge11 m· hostadslå11girninge11 111. 111. 

Under budgetåret 1982/83 meddelades preliminära beslut om hostadslån 

samt beslut om bostadslån i ettbeslutsärenden till ett sammanlagt belopp 

av 6 759 milj. kr. Därav avsåg 5 331 milj. kr. nybyggnadsföretag och 1 428 

milj. kr. omhyggnadsföretag. Jämfört med budgetåret 1981/82 minskade 

det totalt beviljade lånebeloppet med ca 180 milj. kr. Slutliga beslut om 

bostadslån meddelades under budgetåret 1982/83 till ett belopp av 4 898 

milj. kr. 

Bes/111 om bostadslån h11dgetären 1980181-1982183 

Beslut om Beviljat lånebelopp, 
bostadslån. milj.kr. kr./lägenhet 

Budgetår Budgetår 

1980/81 1981/82 1982/83 1980/8! 1981/82 1982/83 

Prl'liminiira bes/111 
Nybyggnad 

Flcrbostadshus 2 339 2 752 2469 135900 133000 130400 
Småhus 1 383 I 282 1151 _.106000 124300 134 700 

Ombyggnad 
/ 

Flerbostadshus 649 885 1111 54300 52600 52900 

Dr hes/ut (smtlhmJ 
Nybyggnad 1555 1649 I 711 113100 120100 131600 
Ombyggnad 404 370 317 40900 40900 43200 

S/11tli11a hes/ut 
Nybyggnad 

Flerbostadshus 1346 2 135 2 589 100500 126400 131600 
Småhus 1821 I 761 1530 86600 101700 116400 

Ombyggnad 
Flerbostadshus 313 558 779 31800 47600 55400 
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Skillnaden i genomsnittsbelopp mellan de olika hustyperna beror bl. a. 

på olikheter i lånevillkor. lägenhetsstorlekar och - beträffande ombygg

nadsprojekten - ombyggnadsåtgärdernas omfattning. För !lerbostadshu

sen gäller dessutom att den del av lånen som avser lokaler har slagits ut på 

bostadslägenheterna. Den minskning av genomsnittsbeloppct per lägenhet 

för nybyggda !lerbostadshus som har skett beror på både mindre lägen

hetsyta och mindre andel lokaler. 

Att lånebeloppen per lägenhet i de slutliga besluten i allmänhet är lägre 

än lånebeloppen i de preliminära beslut som meddelas under samma tid 

återspeglar de höjningar av belåningsnivån som följer av ändringar av 

tidskoefficienter och av tomt- och grundberedningsbelopp. Även införan

det av produktionskostnadsanpassad belåning inverkar. 

Fördjupning av bostadslån. dvs. utökning av bostadslånet som ersätt

ning för uteblivna bottenlån upp till bostadslånets normala undre gräns. 

förekommer huvudsakligen endast i fråga om nybyggda styckebyggda 

småhus och ombyggnad av småhus. Under budgetåret 1982/83 utgjorde 

fördjupningen ca 5 resp. 11 % av de totala lånebeloppen för dessa två typer 

av låneärenden. Jämfört med budgetåret 1981/82 innebär det en något 

minskad fördjupningsandel. 

BostadsfrJn för miljöförbiittrande åt1-:ärder i bostadsområden har under 

budgetåren 1981/82 och 1982/83 lämnats i följande omfattning. 

Beslut om bostads/än till miljöförbättringar budgetåren 1981182-1982183 

Beviljat belopp, milj.kr. 

Budgetår 

1981/82 

Lån i kombination med bidnig 92.6 
Låri i övrigt 8,2 

1982/83 

128.6 
1,2 

Bostadshln för standardhöjande handikappanpas.rning av bostäder be

viljades med sammanlagt 3,5 milj.kr. under budgetåret 1982/83. Möjlighe

ten att lämna sådana lån infördes den 1 januari 1983. 

Den räntebärande förbättringslängivningen har fortsatt att minska un

der budgetåret 1982/83. 

Beslut om räntebärande förbii1tri111-:slån budgetliren 1981182-1982183 

Budgetår 

1981182 
1982/83 

Antal lägenheter 

I 055 
730 

Beviljat belopp, 
milj.kr. 

24,5 
17.3 
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Län .for hyggnml.Hekniska åtgiirder i hostadshus, s. k. reparationslån, 

har under budgetiiret 1982/83 beviljats i något större omfattning än under 

närmast föregående budgetiir. 

Beslut 0111 reparations/ån h1ul1:etåren 1981182- 1982183 

Budgetår Antal lån Antal Därav i 
lägenheter småhus 

1981/82 I 066 47840 540 
1982/83 972 52 211 I 252 

Beviljat belopp, 
milj. kr. 

86,4 
94,3 

Hyre.1}i>rl11stlå11 har under budgetåret 1982/83 beviljats i två fall med 

sammanlagt 400000 kr. Långivningen, som avsåg hyresförluster t. o. m. år 

1980, har därmed avslutats. 

Underhållslun har under budgetåret 1982/83 beviljats i ett fall med 

500000 kr. Även denna långivning har därmed avslutats. 

Lån ji>r förvärv från staten av hvstiider fiir permanent hruk har under 

budgetåret 1982/83 beviljats med sammanlagt 11.8 milj. kr. Långivningen 

omfattar sammanlagt 90 lägenheter, varav 86 i småhus. 

Medgivande för länsbostadsnämnderna att lämnas. k. särskilda lokal/än 

har fram till den 30 juni 1983 lämnats i sju fall med ett sammanlagt högsta 

belopp om 4, I milj. kr. 

Uthetalningar m· lån under budgetåret 1982183 

Utbetalningar. milj. kr. 

Beräknade Faktiska 

Utbetalningar av: 
bost<idslån till ny- och ombyggnad 6600 6756 
förbättringslån 25 28 
lån för miljöförbättringar 1 75 
rcparationslån 1 100 
hyresförlustlån 18 
underhållslån 3 
förvärvslån 10 6 
lån till grundavgift~ 10 
räntelån 2:!8 :!09 

Förskott, netto 0 +4 

Summa utbetalningar 7040 7024 

1 Faktisk utbetalning ingår i posten "bostadslån till ny- och ombyggnad". 
~Behandlas under anslaget B 13. Lån till förvärv av bostadsrätt fr. o. m. budgetåret 
1983/84. 

Bostadsstyrelsens anslagsframställning 

Ramar för /ångil'11ingen 

För beslut om bostadslån under budgetåret 1983/84 till sådana boende

miljöåtgärder för vilka bidrag inte lämnas gäller en ram om 35 milj. kr. 
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Bostadsstyrelsen föreslår med hänvisning till den bedömning som länsbo

stadsnämnderna har gjort av låneefterfrågan att beslutsramen för sådana 

lån fastställs till 10 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1984/85 och 

1985/86. 

Beträffande de särskilda lokallånen anför styrelsen bl. a. att behovet av 

dessa lån är stort och att möjligheter bör tillskapas att bevilja sådana lån 

även efter år 1983. Styrelsen föreslår därför dels att den ram om 50 milj. kr. 

SOql gäller för beslut om lån under år 1983 ökas med 25 milj. kr. och tillåts 

avse beslut om lån även under första halvåret 1984, dels att en ram på 50 

milj. kr. fastställs för beslut om lån under budgetåret 1984/85. 
För långivningen i övrigt bör, liksom f. n., några ramar inte fastställas. 

Anslagsberäkning 

Under budgetåret 1982/83 uppgick utbetalningarna från anslaget till sam

manlagt 7 024 milj. kr. I anslagsframställningen föregående år beräknade 

styrelsen utbetalningsbehovet under budgetåret 1982/83 till totalt 7 040 
milj. kr. På grundval av dessa beräkningar anvisade riksdagen ytterligare 

760 milj. kr. för ändamålet på tilläggs budget Il för budgetåret 1982/83. 

Behovet av medel för utbetalning visade sig dock vara ännu större. I slutet 

av juni 1983 kvarstod ett belopp av ca 100 milj. kr. att betala ut. Utbetal

ningen kunde inte ske förrän i början av budgetåret 1983/84. 

Anslagsbelastningen för budgetåren 1983/84 och 1984/85 beräknar bo

stadsstyrelsen enligt följande. 

Beräknad anslagsbelastning för budgetåren 1983184 och 1984185 

Beräknad anslagsbelastning. milj. kr. 

Budgetår 

1983/84 1984/85 

Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av !lerbostadshus 2470 2700 
lån till nybyggnad av småhus 2935 2690 
ombyggm1ds- och förbättringslån 1220 1495 
lån till miljöförbättrande 
åtgärder 130 130 
reparationslån 130 55 
räntelån 150 130 
förvärvs lån 15 15 
särskilda lokallån 25 50 
hyresförlustgarantilån 5 

Förskott. netto 0 0 
Från budgetåret 1982/83 100 

Anslagsbelastning 7175 7270 

Vid utgången av budgetåret 1982/83 fanns en reservation på anslaget om 

14 milj. kr. För budgetåret 1983/84 har anvisats ett anslag om 8 100 milj. kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartcmentet 32 

Vid <len av -;tyrclsen antagna anslagsbclastningen skulle vid slutet av 

samma bu<lgetftr finnas en reservation på anslaget om 940 milj. kr. Ansla

get for bu<lgetiiret 1984/85 skulle dit behöva uppgå till 6330 milj. kr. 

Föredragandens öven·äganden 

f "iirhiit I rnd kost mu/skon tro/11 ·id hos ttulsltlngi 1 ·11ingl'11 

Vid ansökan om bostadslån för ny- och ombyggnad lämnar länesökan

den uppgifter om pro<luktionskostnaden. Sökandens kostnadsuppgifter be

hövs både för länsbostadsnämndens prövning av om län över huvud taget 

kan Himnas och - om Ian beviljas - för fastställande av storleken av 

låneunderlaget. Med anledning av vissa problem med för högt uppgivna 

kostnader har bostadsstyrelsen i en skrivelse den 17 november 1983 till 

bostadsdepartementet redovis;it överväganden och förslag för att uppn;\ en 

hiittre kost1111dsko11träll i hostadslåneiirenden. Styrelsens överviiganden 

och förslag är föranledda av att !änsbostadsn~imnden i Göteborg har funnit 

att nägra lånesökande har uppgett väsentligt högre ombyggnadskostnad än 

vad de har kunnat redovisa vid en efter det slutliga beslutet företagen 

kontroll. Sökandens uppgifter har medfört ett högre Jfrneunderlag än vad 

som är motiverat med hänsyn till ombyggnadskostnaden. 

Enligt gällande regler för bostadslån till ombyggnad skall låneunderlaget 

motsvara den ombyggnadskostna<l som länsbostadsnämnden godkänner. 

Det får dock inte överstiga det schablonmässiga låneunderlag som kan 

beräknas för en motsvarande nybyggnad. Ombyggnadsbelåningen kan di-ir

med sägas vara en produktionskostnadsbclåning som begränsas av ett tak 

som utgörs av en schablonmässigt beräknad nybyggnadskostnad. Under 

vissa förutsättningar får dessutom värdet av marken räknas in i låne- och 

räntebidragsunderlaget utan att detta behöver motsvaras av några verkliga 

eller skälighetsprövade kostnader. 

Skrivelsen från bostadsstyrclsen innehåller en beskrivning av vad styrel

sen avser att göra och förslag till regeringen om ändringar i bostadslånereg

lerna i syfte alt få till stånd en bättre kostna<lskontroll. Skrivelsen innehål

ler i huvudsak följande. 

Inom styrelsen pågår en översyn av ansökningsförfarandet och av de 

blanketter som används vid ansökan om bostadslån. Blanketterna för 

redovisning av slutliga koslnader vid ny- n:sp. ombyggnad kommer att 

utformas så att det skall framgå hur uppgiflerna är framtagna, vilkel 

möjliggör en kontroll och en skälighetsbedömning av de olika kostnadspos

terna. Styrelsen avser vidare att utarbeta underlag för en mer preciserad 

beskrivning av fastighetens skick före ombyggnaden och av vilka ombygg

nadsåtgärder som planeras. 

Att som tidigare har diskuterats kräva att riktigheten av kostnadsuppgif

terna skall intygas av en revisor skulle enligt bostadsstyrelsens bedömning 

kunna fördröja ansökan om slutligt beslut och därmed fördyra ombyggna-
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den. Styrdsen ifrågasätter också om en revisor - i den mån lånesökanden 

har en sådan - har praktiska möjligheter att göra de granskningar som 

skulle erfordras. 

I syfte att ge länsbostadsnämnder och kommuner förbättrade möjlighe

ter att bedöma skäligheten av redovisade ombyggnadskostnader avser 

styrelsen att kontinuerligt tillhandahålla uppgifter om normala kostnader 

för olika ombyggnadsåtgärder. Till grund för dessa uppgifter skall ligga 

bl. a. det material som styrd sen kommer att få in genom stickprov skontroll 

av kostnaderna i ärenden där lån har beviljats. 

För att förstärka rättsverkan av lämnade uppgifter föreslår bostadssty

relsen att krav skall ställas på att uppgifter i bostadslåneansökan om 

faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete. Om felaktiga 

uppgifter har lämnats eller om låntagaren underlåter att lämna de uppgifter 

som begärs, skall detta kunna vara grund för uppsägning av bostadslånet 

helt eller delvis. Styrelsen avser de fall då låntagaren genom oriktiga 

uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller på 

annat sätt har förorsakat att bostadsl:in har liimnats obehörigen eller med 

för högt belopp dler låntagaren eljest obehörigen har erhållit lån eller 

erhållit lån med för högt belopp och ha:-i skäligen bort inse detta. 

I 13 § förordningen ( 1978: 384) om beräkning av låneunderlag och pant

värde för bostadslan föreskrivs bl. a. att låneunderlaget skall motsvara den 

ombyggnadskostnad som länsbostadsnämnden godkänner. Eftersom låne

sökandens kostnadsredovisning i vissa fall - framför allt vid egenregi

bygge - måste avse uppskattade eller beräknade kostnader. anser bo

stadsstyrelsen att bestiimmelsen bör preciseras för att missförständ skall 

undvikas. Bostadsstyrelsen föreslår därför ett tillägg som innebär att det 

slutliga låneunderlaget inte får överstiga de faktiska kostnaderna jiimte 

sådana beräknade kostnader som länsbostadsnämnden finner skäliga. Skä

lighctsprövningen bör grundas på en jämförelse med konkurrensupphand

lade projekt. 

De av länsbostadsnämnden i Göteborg uppdagade fallen med för högt 

uppgivna kostnader har föranlett titalsanmälan. Efter förundersökning har 

åklagarmyndigheten emellertid beslutat att inte viicka åtal. Avgörande för 

ställningstagandet var enligt uppgift från åklagarmyndigheten att lånesö

kanden inte kunde anses ha vilselett liinsbostadsnämnden. eftersom nämn

den enligt åklagarmyndighetens bedömning sjiilvstiindigt skall pröva skii

ligheten av uppgivna kostnader niir den faststiiller låneunderlaget. Bo

stadsstyrelsen konstaterar att ett enstaka stiillningstagande inte iir tillriick

ligt för en slutgiltig bedömning av riittsliiget och inte heller avgörande för 

frågan om möjlighet till ått:rkallelse av beslut resp. uppsägning helt eller 

delvis eller återkrav av tidigare utbetalda lt111 och riintebidrag. Styrelsen 

anser att dessa friigor mf\stc övcrv~igas ytterligare. 

Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden med anledning 

av styrelsens förslag. Liinsbostadsniimndens prövning av en bostadsli'i-

3 Riksdagen 19831114. I swnl. Nr /VII. Hi/11ga 13 
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neansökan förutsätter naturligtvis att nämnden har tillgång till korrekta 

uppgifter. I likhet med bostadsstyrelsen anser jag att det inte räcker med 

att förbättra blanketterna. Jag delar styrelsens uppfattning att uppgifter om 

faktiska förhållanden i en bostadslåneansökun bör lämnas på heder och 

samve!e. Jag förordar därför att ett sådant krav införs i låneförfattningen. 

Den som lämnar osanna uppgifter i en bostadslåneansökan kan då dömas 

för osann försäkran. Jag förordar vidare i enlighet med styrelsens förslag 

att en bestämmelse om återbetalningsskyldighet införs. Den bör avse de 

fali då låntagaren genom oriktiga uppgifter har föranlett att bostadslån 

felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. och han skäligen 

hade bort inse detta. Lånet bör då kunna sägas upp till betalning helt eller 

till viss del. Uppsägning av hela lånet får allvarliga ekonomiska följder för 

låntagaren och bör förutsätta att bostadslånet inte skulle ha lämnats om 

sökanden hade lämnat korrekta uppgifter. Om de åtgärder som styrelsen 

avser att vidta och de ändringar i bostadslånereglerna som jag har förordat 

visar sig otillräckliga kommer ytterligare åtgärder att övervägas. 

I detta sammanhang vill jag meddela attjag vid ett annat tillfälle kommer 

att föreslå regeringen en sådan precisering av bestämmelsen i 13 § förord

ningen om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån som 

tillgodoser syftet med bostadsstyrelsens förslag. 

Jag har tidigare redovisat styrelsens reaktion med anledning av åklagar

myndighetens ställningstagande i åtalsfrågan. Inte minst mot bakgrund av 

den stora räntesubvention som är knuten till bostadslånet delar jag styrel

sens uppfattning att frågan om möjligheterna att återkalla meddelade be

slut, att säga upp utbetalda lån helt eller delvis och att kräva återbetalning 

av räntebidrag bör övervägas ingående. Den stickprovskontroll av ärenden 

med utbetalda lån som ~tyrelsen avser att genomföra och för vilken rege~ 

ringen redan tidigare har beviljat medel bör ge ytterligare underlag för 

dessa överväganden. 

Kommunal representation i bostadsrättsföreningar som förutsättning för 

färvärvslän 

I lagen ( 1982: 352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bo

stadsrätt tillförsäkras hyresgäster en företrädesrätt att förvärva det hyres

hus som de bor i. En förutsättning för företrädesrätt enligt denna lag är att 

hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening och därefter gör en intres

seanmälan hos inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken. 

Enligt giillande bostadslåneregler kan förvårvslån beviljas endast om kom

munal representation i bostadsrättsföreningen finns vid tidpunkten för 

föreningens bildamle. Förvärvslån lämnas med ett belopp som motsvarar 

skillnaden mellan säljarens och köparens !åneandelar enligt det ursprungli

gen bestämda låneunderlaget. 

I en framstiillning den 23 februari 1983 till regeringen har Stockholms 

kommun b1:giirt bl. a. art förviirvslån skall kunna beviljas en bostadsrälls-
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förening om kommunal representation i föreningen finns fr. o. m. den dag 

då låneansökan ges in till förmedlingsorganet. Enligt Stockholms kommun 

är sannolikt bara ett fåtal bostadsrättsföreningar så förutseende att de 

begär kommunal representation vid föreningens bildande för att på så sätt 

uppfylla förutsättningarna för att erhålla förvärvslån. Dessutom anser 

kommunen att kommunal representation är onödig så länge föreningen inte 

har köpt huset. 

Även jag anser att det som förutsättning för förvärv slån bör räcka om 

kommunal representation finns i bostadsrättsföreningen när ansökan om 

förvärvslån lämnas in till förmedlingsorganet. Jag avser att senare föreslå 

regeringen en ändring av lånereglerna i enlighet härmed. 

Ramar för /å11gin1inge11 

Det finns f. n. inte några ramar fastställda för bostadsbyggandet eller för 

beslut om bostadslån. För beslut om bostadslån för sådana förbättringar av 

boendemiljön som inte berättigar till bidrag enligt förordningen (1975: 129) 
om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer gällde tidigare en 

ram. Denna låneform har dock numera avskaffats (prop. 1983/84: 40 bil. 9, 

BoU 11, rskr 63). 
I likhet med bostadsstyrelsen anser jag att det inte finns anledning att 

fastställa några ramar för bostadsbyggandet. Detta gäller såväl för statligt 

belånade ny- och ombyggnader som för nybyggnad av bostäder som inte 

finansien1s statligt. Jag vill dock i sammanhanget erinra om den möjlighet 

som länsstyrelserna har att fastställa ramar för en eller flera kommuner. 

om det behövs med hänsyn till regionalpolitiska eller liknande intressen. 

Särskilda lokallån enligt förordningen (1982: 1272) om statligt lånestöd 

m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter 

lämnas av bostadsstyrelsen inom en fastställd ram. För åren 1983 och 1984 
gäller en sammanlagd ram om 60 milj. kr. (prop. 1983/84: 26 bil. 3, BoU 7. 
rskr 60). Bostadsstyrelsen föreslår att en ram om 50 milj. kr. fastställs för 

beslut om lån under budgetåret 1984/85. Med hänsyn till den nuvarande 

efterfrågan och till att den gällande ramen avser hela år 1984 finns det 

enligt min mening inte anledning att fastställa någon ytterligare ram. Rege

ringen bör nu i stället utverka riksdagens bemyndigande att vidga ramen 

om det behövs av sysselsättningsskäl. 
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Anslagsheräkning 

I nedanstående tablå redovisas den beräknade ansla~sbelastningen för 

innevanmde och nästa budgetår, milj. kr. 

1983/84 1984/85 

Um till nybyggnad 
- Hyres- och bostadsrättshus 3400 4000 
- Egnahem 2400 2400 

5800 6400 

Lån till ombyggnad 
- Hyres- och bostadsrättshus I 150 1400 
- Egnahem 350 400 

1500 I 1100 

Förbättringslån 20 20 
Lån till miljöförbättrande åtgärder 130 130 
Rcparationslån 130 55 
Räntelån 150 130 
Förvärvslån 15 l.'i 
Särskilda lokallån 25 40 
H yresförlustgarantilån 5 
Från budgetåret 1982/83 
uppskjuten utbetalning 1()0 

7870 11595 

Vid utgången av budgetåret 1982/83 fanns en reservation pt1. '.rnslaget om 

14 milj. kr. För budgetåret 1983/84 har anvisats ett anslag om 8100 milj. kr. 

Med den beräknade anslagsbelastningen för innevarande budgetår blir 

behållningen vid budgetårets slut 244 milj. kr. Reserverade medel bör 

kunna disponeras för det avsedda ändamålet äwn under budgetåret 

1984/85. Anslaget för 1984/85 behöver därmed uppgå till 8 360 milj. kr. 

Ifrågavarande anslag är ett reservationsanslag. Medelsförbrukningen pä 

anslaget styrs genom ett detaljerat regelsystem. Med hänsyn härtill och till 

att utbetalning av beviljade bostadslån inte bör fördröjas av brist på medel 

förordar jag att anslaget i fortsättningen skall vara ett förslagsanslag. 

Beslutet att slopa retroaktiva räntebidrag (prop. 1983/84: 40 bil. 9. BoU 12. 

rskr 95) gör det särskilt angeläget att utbetalning av bostadslån inte för
dröjs. 

I prop. 1983/84: 90 om ~indrade former för finansiering av bostadslån 

m. m. har föreslagits att det bildas ett särskilt statsägt kreditaktiebolag för 

att på den prioriterade kreditmarknaden låna upp de medel som krävs för 

bostadsverkets utlåning. Diirmed kommer lånen till bostadsbyggandet inte 

Hingre att belasta statsbudgeten. Den nya ordningen föreslås gälla för lån 

som utbetalas fr. o. rn. den I juli 1985. vilket innebär att anslagsbehovet för 

budgetåret 1984/85 inte påverkas. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna de riktlinjer som jag har förordat i fråga om förbättrad 

kostnadskontroll vid bostadslångivningen. 

2. bemyndiga regeringen att vidga ramen för särskilda lokallån om 

det behövs av syssclsättningsskäl. 

3. till Län till hostadshvggandc för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 8 360000000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m. 

1982/83 Utgift 8915910000 

1983/84 Anslag 10300000000 

1984/85 Förslag 9000000000 

Från anslaget bekostas utgifter för räntebidrag enligt bostadsfinansic

ringsförordningen ( 1974: 946, omtryckt 1980: 329, ändrad senast 

1983: 1019). bostadslånekungörelsen (1967: 552, omtryckt 1973: 534. änd

rad senast 1982: 640), förordningen (1977: 332) om statligt stöd till energi

besparande åtgärder i bostadshus m. m. (upphävd 1980: 334). för eftergift 

av räntelån m. m. enligt räntelånekungörelscn (1967: 553, omtryckt 

1976: 790. ändrad senast 1982: 431). för underhåll slån i vissa fall (1983: 40) 

samt för räntebidrag enligt 4 § förordningen om lån för byggnadstekniska 

åtgärder i bostadshus ( 1982: 644, ändrad senast 1983: 10221. Från anslaget 

bekostas även utgifter för ersättning till kommunerna enligt 33 § bostads

lånekungörelsen (1962: 537. upphävd 1967: 552) och för räntebidrag för 

vissa lån. som har beviljats för att anordna studentbostäder, enligt bestäm

melser meddelade den 24 april 1975. Vidare bekostas från anslaget utgifter 

för statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus (1982: 1285, ändrad senast 

1983: 647) och statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus (1983: 974). 

Räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen lämnas med belopp 

som motsvarar skillnaden mellan den verkliga räntekostnaden för underlig

gande kredit och bostadslån inom låneunderlaget för bostäder och en 

garanterad ränta beräknad på det ursprungliga beloppet av samma lånede

lar. För vissa låntagarkategorier lämnas räntebidrag dessutom för en be

räknad årlig räntekostnad för ett belopp som motsvarar 3 % av låneunder

laget för bostäder. Vid ombyggnad av tlerbostadshus kan räntebidrag 

lämnas för markkostnader, även om c.le inte ingår i låneunderlaget. Den 

garanterade räntesatsen för det första året av lånetiden varierar fr. o. m. år 

1981 mellan 3.0 och 5.5 % beroende på låntagarkategori och tidpunkt för 

arbetenas påbörjande. Den garanterade räntan skall årligen höjas på visst 

sätt. 

För hyres- och bostadsrättshus och för gruppbyggda småhus lämnas 
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räntebidrag även för tiden mellan färdigställandet och lånets utbetalning. 

Med anledning av förslag i prop. I 983/84: 40 bil. 9 har riksdagen fattat 

beslut (BoU 12. rskr 95) om avveckling av det s. k. retroaktiva räntebidra
get. 

Räntebidrag lämnas även för hus med paritetslån eller nominellt lån 

enligt 1967 års bostadslånckungörelse. 

Vidare lämnas räntebidrag för hus färdigställda efter år 1957 med statligt 

lån enligt 1962. 1957 eller. i fråga om tlerbostadshus. 1948 års kungörelse. 

om låntagaren inte har räntelån. 

Räntelån som avser tiden efter utgången av år 1974 efterges med undan

tag av sådana belopp som motsvarar amorteringar på det statliga bostads

lånet eller motsvarande lån. 

Räntebidrag för underhållslån i vissa fall lämnas till allmännyttiga bo

stadsföretag och studentbostadsföretag som för år 1983 beviljas lån på den 

allmänna lånemarknaden till underhåll av bostadshus. Räntebidraget läm

nas med belopp som motsvarar skillnaden mellan räntekostnaden för lånet. 

beräknad på utestående H\neskuld. och en garanterad ränta. Den garante

rade räntan skall vara 7 ,5 % för det första året av lånetiden och höjs för 

vai:ic följande år med 0.5 procentenheter. 

Räntebidrag enligt 4 ~ förordningen om lån för byggnadstckniska åtgiir

der i bostadshus lämnas enligt samma principer som räntebidrag för under

hållslån i vissa fall. Bidragsformen tillämpas dock endast för åtgärder i hus 

i Norrbottens län. 

Enligt 33 ~ 1962 års bostadslånekungörelse eller motsvarande äldre be

stämmelser har en kommun rätt att under vissa förutsättningar få ersätt

ning av statsmedcl med fyra femtedelar av vad kommunen har erlagt för att 

täcka sådan förlust som har uppstått vid förvaltning av ett allmännyttigt 

företag tillhörigt hus. vilket har uppförts. byggts om eller förvärvats med 

stöd av bostadslån. 

Räntebidrag för lån till energibesparande åtgärder lämnas i vissa fall med 

belopp som beräknas efter grunder liknande dem som gäller för räntebi

drag enligt bostadsfinansicringsförordningcn. 

Räntebidrag för vissa lån som har beviljats för studentbostäder medges 

med belopp som motsvarar skillnaden mellan fastställda annuiteter och 

den verkliga räntekostnaden. 

Statsbidrag till hyresrabattcr i bostadshus lämnas under vissa förutsätt

ningar till ägare av bostadshus med hyres- eller bostadsrättslägenheter om 

huset har uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt bostadsfinansie

ringsförordningen och byggnadsarbctena påbörjas under senare delen av 

år 1982 eller under något av åren 1983 eller 1984. Det maximala bidraget 

under första året av bidragstiden uppgår till 60 kr. per m2 för hus där 

byggnadsarbetena påbörjas under åren 1982- 1983 och 45 kr. per mz för 

hus där byggnadsarbetena påbörjas under år 1984. För varje följande ~r 

minskar bidraget med en femtedel av det ursprungliga bidragsbeloppet. 
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Det statliga räntestödet vid förbättring av bostadshus utgörs av ett årligt 

räntebidrag som lämnas för vissa underhålls·. reparations- och energispar

åtgärder i hus med hyres- eller bostadsrättslägenheter. Bidraget beräknas 

med utgångspunkt i den godkända kostnaden för utförda åtgärder. och 

utgör hälften av en räntesats som är 1.5 procentenheter högre än statslå

neräntan. Bidragstidens längd är beroende av åtgärdernas beräknade livs

längd. 

Bostadsstyrelsen 

Ändrad rutin för utbetalning av riintebidrag, s. k. nettoavisering 

Bostadsstyrclsen redovisar två alternativa metoder för s. k. nettoavise

ring av räntebidrag. Dessa metoder innebär att räntebidragen i vissa fall 
utbetalas direkt till bottenlåneinstitutet i stället för till låntagaren. 

Nettoavisering leder till besparingar för staten. 

Beräkning av räntebidrag görs i samband med att bostadsstyrelsen inför 

hel- och halvårsskiftena framställer låneavier till låntagarna. På dessa 

anges dels de totala ränte- och amorteringskostnaderna för statslånet, dels 

det totala räntebidraget (avseende såväl statslånet som bottenlånet). dels 

ock det eventuella belopp av räntebidraget som återstår sedan kostnaderna 

för bostadslånet - såväl ränta som amortering - har dragits av. Denna 

mellanskillnad utbetalas till låntagaren. 

Utbetalning av eventuellt räntebidrag sker således vid hel- och ha1vårs

skiftena oavsett när förfallodagen för räntorna på bottenlånen infaller. 

Bostadslånekommitten kritiserade i sitt betänkande (SOU 1981: 104) 

Statliga lån eller kreditgarantier dagens system för utbetalning av räntebi

drag. Kommitten konstaterade bl. a. att det kan leda till räntevinster alter

nativt ränteförluster för låntagare och staten beroende på när förfallodagen 

för bottenlånen inträffar. Det kan också leda till att låntagare hamnar i 

ekonomiskt trångmål. antingen till följd av att räntebidraget redan har 

använts för annat ändamål än det avsedda eller att bidragen ännu inte har 

betalats ut när bottenlånet förfaller till betalning. 

Inom styrelsens projekt för administrativ rationalisering har - i anslut

ning till bostadslånekommittens synpunkter - övervägts möjligheterna till 

och konsekvenserna av en direktöverföring av räntebidragsmedcl till bo

stadsinstituten så att dessa skall kunna avisera kostnaderna för sina lån 

med avdrag för utgående räntebidrag. 

Två alternativ har prövats. 

Enligt det första motsvarar det belopp som sänds till bostadsinstitutet 

det som nu sänds till låntagaren. Styrelsen gör sålunda från det totala 

räntebidragsbeloppet en avräkning för samtliga lånekostnader för bostads

lånet. 
Enligt det andra alternativet görs avräkning endast av det belopp som 

motsvarar räntebidraget för bostadslånet. Till bostadsinstitutet översänds 

sålunda ett belopp som motsvarar räntebidraget för bottenlånet. 
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Nuvarande ordning för utbetalning av räntebidrag bibehålls i båda alter

nativen för tiden före bottenlånens placering. Det första tillfälle då den nya 

utbetalningsordningcn skulle tillämpas är vid den bottenlåncförfallodag 

som inträffar under halvåret efter bostadslånets första förfallodag. 

Av datatekniska skäl torde till en början den nya utbctalningsordningen 

endast kunna avse de tre största bostadsinstituten: stadshypotekskassan. 

_Spintab och BOFAB. 

Enligt bostadsstyrclsen torde båda alternativen leda till att räntebidrags

systernet blir mer lättförståeligt för låntagarna. 

Bostadsverket kan dock enligt det andra alternativet få ett visst merar

bete i form av lagsökningar då bostadslånen redan från det första avise

ringstillfället aviseras med kostnader (jämfört med att nu under en följd av 

år i stället medel utbetalas till låntagaren). 

Enligt bostadsstyrelsens bedömning kan det andra alternativet endast 

tillämpas för nya lån på grund av att låneavtalet mellan bostadsverket och_ 

låntagarna inte gör det möjligt att ändra aviscringsrutinerna för redan 

utbetalda lån. Båda alternativen leder till två slag av besparingar för 

stats verket. 

Den ena besparingseffekten är en följd av att utbetalningen av det 

räntebidrag som avser bottenlånet förskjuts framåt i jämförelse med da

gens system genom att den samordnas i tiden med aviseringen av kostna

derna för bottenlånet. Utbetalningarna sprids över halvåret efter bostads

lånets förfallotidpunkt. Härigenom uppkommer en internräntevinst för 

staten. 

Om den nya ordningen införs för nya lån och långivningen har nuvaran

de omfattning kommer besparingarna efter ett år vid 10% statlig upplå

ningsränta för det första alternativet att uppgå till 45 milj. kr. och för det 

andra alternativet till 60 milj. kr. År 10 efter den ändrade rutinen blir 

besparingen 280 resp. 460 milj. kr. 

Skillnaden i besparingsefTekt mellan de båda alternativen beror på att 

vid det första används en betydande del av räntebidraget för bottenlånet 

till att betala kostnader för bostadslånet. Det belopp som genom den nya 

rutinen förskjuts och sprids i tiden blir således mindre. 

Den andra besparingseffekten hänför sig till minskade portokostnader 

för bostads verket genom att direktutbetalningen till låntagarna bortfaller. 

År I kan denna besparing beräknas till ca 160000 kr. och år 8. när den 

når sitt maximum. till ca 1.3 milj. kr. 

Den förstnämnda besparingen för statsverket innebär i princip en mer

kostnad i form av en "förlust" för låntagarna. Genom den för "~idiga" 

utbetalningen av det belopp som avser räntebidraget för bottenlånet har de 

på detta belopp kunnat göra en räntevinst i avvaktan på att kostnaderna för 

bottenlånet skall betalas. 

Av de två alternativen förordar styrelsen det andra med hänsyn till deh 

att detta är lättast att förstå för låntagaren (för varje lån framgår klari 
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kostnaderna efter avdrag av räntebidraget). dels att detta innebär den 

största besparingen för statsverket. 

Enligt bostadsstyrelscns bedömning kan de nya rutinerna tillämpas tidi

gast ca ett år efter det att beslut har fattats om att införa dem. Om 

erforderliga ändringar görs först när styrelsen har sina nya ADB-rutiner 

förskjuts ikraftträdandet till aviseringen per den I juli 1986. 

Styrelsen framhåller att ett ikraftträdande före denna tidpunkt medför 

att betydande resurser måste sättas in i sLirskild ordning för att ändra 

nuvarande datasystem. Dessa resurser måste styrelsen erhålla särskilda 

medel till. 

Bidragsgivningens omfattning 

Utgifterna under anslaget för budgetåret 1982/83 uppgick till 8 916 milj. 

kr., vilket innebar en ökning med I 70 I milj. kr. i förhållande till budgetf1rct 

1981/82. 
Av beloppet för räntebidrag utgjorde ca 1450 milj. kr. s. k. retroaktiva 

räntebidrag och 35 milj. kr. ersättning till kommunerna för förvaltningsför

luster. De ordinarie aviserade räntebidragen och eftergifter av riintelån 

uppgick således till ca 7 430 milj. kr. Av detta belopp avsr1g 58 '1 hyres- och 

bostadsrättslägenheter och 42% egnahem. Inemot 70% av beloppet avst1g 

räntebidrag för lån enligt 1974 års bostadsfinansicringsförordning. Knappt 

2 % avsåg räntebidrag i samband med energisparlån. 

De totala räntesubventionerna täckte 44 % av bruttoräntorna. För iiren

den med lån enligt bostadsfinansieringsförordningen var motsvarande an

del för hyres- och bostadsrättslägenheter 66% och för iigda småhus 43 %. 

Antalet lägenheter i de låneärenden som aviserades räntesubventioner 

för andra halvåret 1982 uppgick till I 560000. I detta antal ingår inte de 

låneärenden som hade räntebidrag enbart i samband med energisparlån. 

Från aviseringen avseende första halvåret 1982_ hade antalet lägenheter 

ökat med drygt 60 000. Av det totala antalet lägenheter utgjorde hyres- och 

bostadsrättslägenheterna 79 %. 

Ans/agsberiikning 

Bostadsstyrelsen beräknar utgifterna för räntebidrag under budgetåret 

1983/84 till 9434 milj. kr. För budgetåret har anvisats ett anslag om 10300 

milj. kr. 

För budgetåret 1984/85 beräknar bostadsstyrelsen utgifterna till 11 682 

milj. kr. 

Bostadsstyrelsens beräkningar bygger på en bunden ränta om 12.2 %, en 

bostadslåneränta om 13 % och en obunden ränta om 11,5 %. 
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Föredragandens överväganden 

AnJraJ mtin fiir 11thetal11in1: av riintehidrag, s. k. nel/oa1'isering 

Bostadsstyrelsen redovisar två alternativa metoder för att i vissa fall 

betala ut räntebidrag direkt till bostadsinstituten i stället för till låntagaren, 

s. k. nettoavisering. 

En nettoavisering leder till betydande besparingar för staten, främst till 

följd av att räntebidragsutbetalningarna kan ske senare än med dagens 

system men även beroende på att portokostnaderna minskar. För lånta

garen uppkommer vissa merkostnader vid det första aviseringstillfället för 

bottenlånet. beroende på att riintebidraget betalas ut senare än som sker i 

dag. 

Jag anser att det redovisade förslaget om ·s. k. nettoavisering är ett 

utmiirkt exempel på möjligheterna till effektivering - och diirmed bespa

ring - inom statsförvaltningen. 

En förutsättning för att förslaget till nettoavisering skall kunna genomfö

ra" iir dock enligt min uppfattning att såväl stadshypotekskassan som 

Spintab och BOF AB samtidigt ansluts till systemet. Dessa bostadsinstitut 

svarade tillsammans för 99 % av bottenlångivningen under år 1982. 

Vid valet mellan de två metoder för nettoavisering som bostadsstyrelsen 
har redovisat bör den metod användas som är mest gynnsam för staten. 

Vid denna bedömning bör också beaktas möjligheterna att låta systemet 

omfatta även vissa redan utbetalade lån. För riksdagens information vill 

jag meddela att jag ämnar föreslå regeringen att ge bostadsstyrelsen i 

uppdrag att närmare överväga vilken av de två metoderna som bör väljas 

och att till regeringen redovisa resultaten av sina överväganden. 

Jag avser att därefter återkomma till regeringen med ett förslag i frågan 

och också med ett förslag om att särskilda resurser tilldelas bostadsstyrel

sen för att iindra nuvarande datasystem så att de nya utbetalningsrutinerna 

kan genomföras. 

Anslagsheriikning 

Belastningen på räntebidragsanslaget har ökat relativt kraftigt under 

senare år. Mot bl. a. denna bakgrund föreslogs i prop. 1983/84: 40 bil. 9 att 

de retroaktiva räntebidragen skulle upphöra och att räntebidragen skulle 

begränsas för nytillkommande större småhus. Riksdagen har nyligen be

slutat i enlighet med förslaget (BoU 12, rskr 95). Dessa åtgärder beräknas 

medföra att anslagsbelastningen under budgetåret 1984/85 blir ca 1700 

milj. kr. lägre än vad som eljest skulle ha varit fallet. 

Den ökade anslagsbelastningen under senare år beror dels på den histo

riskt sett höga räntenivån, dels på att varje ny årgång bostäder, som 

kommer in i systemet, medför betydligt ökade riintebidragsutgifter. En ny 

årgång bostäder av nuvarande storlek medför vid dagens räntenivå en 

utgiftsökning om ca 1,9 miljarder kr. Konverteringar av äldre bottenlån 
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medför en ytterligare utgiftsökning på ca 300 milj. kr. under budgetåret 

1984/85. 

De normala årliga upptrappningarna av de garanterade räntorna medför 

under budgetåret 1984/85 minskade utgifter på anslaget om totalt ca 500 

milj. kr.. medan de beslutade extra upptrappningarna minskar utgifterna 

med totalt ca 300 milj. kr. 

Räntebidragsanslaget påverkas också av ändringar i det allmänna ränte

läget. En ändring av räntenivån med I '7c per den I januari 1984 skulle 

medföra en ändring av anslagsbclastningen under budgetåret 1984/85 med 

ca 600 milj. kr. 

Den beräknade anslagsbelastningen för budgetåren 1983/84 och 1984/85 

beräknas uppgå till belopp som framgår av följande tabell. Beräkningarna 

avseende budgetåret 1984/85 bygger pil en bostadslåncriinta om 11. 75 '». 

en obunden ränta om 11 .5 o/r- och en bunden ränta om 11. 7 %. 

Beräkning av anslaRshelastllingen fr'ir hll(/getåren 1983184 och 1984185 

Milj. kr. '.\1ilj. kr. 
Låneform 1983/84 1984/85 
Anslagspåverkande 
faktorer Hyres- eller Egna- Totalt Hyres- eller 

bostadsrätt hem bostadsrätt 

f.cl11 e11ligr 
hostaJ.1fi11a11sicrings-
förordningen (inkl. 
energispar/ån) 
- utgift 1 1982/83 

resp. 1983/84 2200 3080 5 280 E'iO 
- ny ;\.rgång I 060 805 I 865. I 170 
- retroaktiva räntebidrag I 350 (() I 360 
- konverteringar 30 100 130 55 
- normala upptrappningar - 70 -295 -365 - 95 
- extra upptrappningar -300 -300 
- räntcsänkning4 - 40 - 40 -180 
- hyresraliatter 30 30 200 

Summa räntebidrag 4600 3360 7960 4400 

Äldre låne.former 
- utgift 1982/83 

resp. 1983/84 2080 75 2 155 1495 
- konverteringar 50 40 90 90 
- normala upptra~pnin~ar -135 - 30 -165 -135 
- extra upptrappnmgar· -550 - 80 -630 -200 
- räntesänkning4 -275 
- ersättning för förvalt-

ningsförluster 50 50 50 

Summa räntebidrag 1495 5 1500 I 025 

Riintestiidför förbättring 
av hostadshus2 40 40 105 

Total ansla~sbelastning 6135 3365 9500 5530 

1 Exkl. retroaktiva räntebidrag. 
~ Inkl. räntebidrag för underhållslån i vissa fall. 
) De extra upptrappningarna resulterar också i ökade amorteringar. 
1 Räntesänkningen avser under budgetåret 1983/84 förändringar av den 
obundna räntan i förhållande till budgetåret 1982/83. För budgetåret 1984/85 
avses sänkningen av bostadslåneräntan från 13 % år 1983 till 11.75 % år 1984. 

Egna- Totalt 
hem 

3 3'i0 6600 
695 I 81i5 

115 190 
-300 -~95 

-130 -130 
-280 --ff10 

200 

3470 7870 

1495 
90 

-135 
-200 
-275 

50 

I 025 

105 

3470 9000 
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Jag heriiknar si'dcdes anslagshehovet för hudget{1rct 1983/84 till 9 500 

milj. kr. För hudgetiirct har anvisats ett anslag om 10300 milj. kr. Det 

min,kadc medclshehovct heror friimst pi'1 att den obundna räntan numera 

ligger p{1 en avsevilrt Higre nivå iin niir tidigare beräkningar gjordes. Detta 

medför att de retroaktiva riintebidrag som betalas ut är avsevärt liigre än 

vad som annars skulle ha varit fallet. Borttagandet av de retroaktiva 

riintebidragcn fi\r riig~1endc bostadsproduktion leder till att medelsbehovet 

under budgetilret 1983/84 minskar med ytterligare 200 milj. kr. 

Anslagsbehovct för budgetiiret 1984/85 heräknar jag till 9000 milj. kr. 

De minskade anspråken på medel fiir budgetåret 1984/85 beror till stiirrc 

delen p[1 att de retroaktiva riintcbidragen har avvecklats men också på att 

hostadslfineriintan har sänkts mellan åren 1983 och 1984. Dessa faktorer 

förklarar ocksf1 differensen i anslagsbclastningcn jämfört med de belopp 

-;om bostadsstvrelsen har redovisat i sin anslagsframställning. 

Jag bcriikn;1r att drygt 60 r.··~· av de totala räntesubventionerna under 

budgeti\ret 1984/85 kommer att liimnas till hus med hyres- eller bostads

riittsliigenhetcr. Drygt 85 c;;.. av subventionerna kommer att liimnas till hus 

med lfm enligt bostadsfinansieringsförordningen. dvs. hus som har upp

föns eller byggts l'm efter år 1974 . 

.lag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riintehidrag m. m. för budget?1ret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 9000000000 kr. 

B 5. Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter m. m. 1 

1982/83 Utgift 

. 1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

48406000 

100000000 

125000000 

Från anslaget bekostas utgifter för eftergift av hyresförlustlån enligt 

förordningen (1976: 260) om hyresförlustlån <ändrad senast 1982: 540). An

sökningar om eftergift m. m. prövas av länsbostadsnämnden. Regeringen 

beslutar i de fall då låntagaren gör anspråk på avvikelser från normalvill

koren. I vissa fall kan vidare regeringen. efter ansökan av kommunen. 

medge att det lånebelopp som inte eftcrges får övertas av kommunen som 

ett särskilt hyresförlustlån. 

Bostadsstyrelscn 

Under budgetåret 1982/83 beviljades ansökningar om eftergift av hyres

förlustlån till ett belopp av 48 milj. kr. Totalt har det intill utgången av 

nämnda budgetår beviljats 624 milj. kr. för sådana eftergifter. 

1 Ny anslagsbeniirnning (tidigare Eftergift av hyresförlustlån) 
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Beslut om hyresförlustlån har t. o. m. budgetåret 1982/83 meddelats till 

ett totalt belopp av 1646 milj. kr. S.k. särskilda hyresförlustltm har bevil

jats till ett belopp av 75 milj. kr., varav 3 milj. kr. under budgetåret 1982/83. 

Vid utgången av budgetåret 1982/83 utestod hyresförlustlån till ett be

lopp av 559 milj. kr. 

En omständighet som gör beräkningen av utgifterna i form av eftergifter 

osäker är att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning låntagarna 

kommer att t. v. föredra ränte- och amorteringsfri het därför att eftergift är 

förknippad med en inlösen av återstoden av lånet. 

Styrelsen uppskattar utgifterna till 75 milj. kr. för vart och ett av budget

åren 1983/84 och 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Under de senaste åren har antalet outhyrda lägenheter i bostadsbestån

det ökat betydligt. Största delen av de outhyrda lägenheterna finns i hus 

som tillhör allmännyttiga bostadsföretag. 

De outhyrda lägenheterna innebär att stora samhällsinvesteringar inte 

utnyttjas. På många håll innebär också de outhyrda lägenheterna stora 

påfrestningar för företagen och de boende liksom för de kommuner som 

har drabbats. 

Stödåtgiirder får bostadsområden med stor andel owhyrda lägenheter 

Efter beslut av riksdagen om vissa stödåtgärdcr för bostadsområden 

med stor andel outhyrda lägenheter Cprop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 8, rskr 

112) har dels särskilda låneregler införts för att underlätta att bostäderna 

skall kunna byggas om och utnyttjas för andra ändamål. dels 50 milj. kr. 

ställts till regeringens förfogande för stöd till de värst drabbade företagen. 

Riksdagen har nyligen beslutat ( prop. 1983/84: 26 bil. 3. BoU 7. rskr 60) att 

anvisa ytterligare 15 milj. kr. för :;tödverksamheten. 

De särskilda lånereRlerna innebär att bostadslånet och räntebidraget får 

behållas även när lägenheterna utnyttjas för andra ändamål, t. ex. efter en 

ombyggnad. För ombyggnad till boendeservicelokaler kan bostadslån him

nas. Vidare kan särskilda lokallån lämnas för ombyggnad till andra lokaler, 

t. ex. kontor, verkstäder och sjukvårdsinrättningar. Långivningen redovi

sas under anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande. 

Det direkta stödet till bostad.1fjjretagen är avsett för i första hand företag 

som har haft ett stort antal outhyrda lägenheter under lång tid. En förut

sättning för att bidrag skall lämnas är att företaget tillsammans med kom

munen har arbetat fram ett åtgärdsprogrnm för att minska antalet outhyrda 

lägenheter. 

Regeringen beslutar om stödet till bostadsföretagen efter ansökan till 
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bostadsdepartementet. Om bidrag skall lämnas liksom bidragets storlek 

prövas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt ärende. 

Ansökningar om stöd har kommit in från drygt 70 företag. Regeringen 

har hittills lämnat bidrag eller reserverat medel för stöd till 17 allmännyt

tiga bostadsföretag med sammanlagt 40 milj. kr. Bidragen betalas ut från 

ett särskilt anslag. 

Bidrag har i förslå hand liimnats till sådana åtgärder som leder till en 

reell minskning av antalet outhyrda lägenheter och som samtidigt tillför 

bostadsområdet nya kvaliteter, t. ex. boendeservice. arbetsplatser eller 

förenings- och fritidsaktiviteter. Bidrag till ombyggnader liksom till andra 

iltgärder lämnas till sådana kostnader som inte kan förräntas inom ramen 

för beräknade hyresintäkter. Normalt har bidrag lämnats med 50 % av 

dessa kostnader. 

En princip för bidragsgivningen är att ansvaret skall vara delat mellan 

staten m:h kommunen. Huvudregeln har varit att ansvaret bör vara lika 

stort. Om staten lämnar bidrag till ett företag, skall kommunen alltså bidra 

med ett lika stort belopp. 

Å1giirder i kommuner och före/ag för all minska anm/el 0111/iyrda liige11-

he1cr 

Det statliga stödet till åtgärder i bostadsområden med stor andel out

hyrda lägenheter har stimulerat till alt ett aktivt arbete har kommit igäng i 

företagen och kommunerna. På de flesta håll har man nu också insett alt 

man måste ta itu med problemen och inte bara få ekonomisk hjälp till de 

allt större hyresförlusterna. Det statliga stödet förutsätter konkreta åtgär

der. 

Även om antalet outhyrda lägenheter fortsätter att öka. präglas inte 

situationen längre av samma resignation som tidigare. Det pågår en inten

siv planering och diskussion för att råda bot på problemen. Det finns nu 

också många exempel på hur man kan gå till väga och \ilka åtgärder man 

kan vidta. SCB:s mätning av outhyrda lägenheter den 1 september 1983 i 

allmännyttiga bostadsföretag visar att antalet outhyrda lägenheter inte 

ökar i samma omfattning som tidigare och att man på sina håll nu har färre 

outhyrda lägenheter. 

Många kommuner och företag håller på eller har nu arbetat fram åtgärds

program för hur man skall förbättra områdena och minska antalet outhyrda 

lägenheter. I ansökningarna om stöd till regeringen har redovisats ett stort 

antal olika åtgärder, inte bara traditionella åtgärder som miljöförbättringar 

och ombyggnader av olika slag utan också nya kreativa uppslag. Jag vill i 

det följande ge exempel på åtgärder som har prövats eller planeras. 

Jag vill dock först understryka att bostadsområdena, även de där det i 

dag finns många outhyrda lägenheter, är en betydande samhällsresurs. Det 

gäller för kommuner och företag att tillsammans med de boende arbeta för 

att utveckla områdena. En utveckling av boendeinflytandet ökar förutsätt-
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ningarna för att ett bostadsområde skall fungera väl efter en förnyelse. 

Ansträngningarna att komma till rätta med svårigheterna kan leda till att 

bostadsområdena förlorar sin sovstadskaraktär och blir mer levande områ

den med arbetsplatser och lokaler för samvaro och ett rikt föreningsliv. 

Många av 1960-talets bostadsområden är ensidiga och har en tråkig 

utemiljö. En åtgärd som därför är aktuell på de flesta håll är att förbättra 

utemiljön. Stöd kan i första hand lämnas i form av statligt boendemiljöbi

drag, i förening med bostadslån och räntesubvention. 

Lägenhetssammansättningen i områdena med outhyrda lägenheter stäm

mer ofta inte överens med den aktuella efterfrågan på lägenheter. I många 

områden består en mycket stor andel av lägenheterna av 3 rum och kök, 

medan i första hand 2 rum och kök och 4 rum och kök efterfrågas. En 
åtgärd som man har vidtagit i många områden är därför att slå samman 

eller att dda upp lägenheter. Man har också prövat att t. ex. stänga av ett 

rum i en lägenhet. 

Att pröva alternativa boendeformer/kollektivhus kan vara en väg att 
använda de outhyrda lägenheterna. I många kommuner ökar antalet äldre 

personer, och många pensionärer bor i omoderna bostäder. Vissa bostads

företag planerar därför att bygga om hus med många outhyrda lägenheter 

till servicebostäder. Regeringen har lämnat bidrag till ombyggnad till servi

cehus och dagcentral för sådana kostnader som inte kan täckas av normalt 

hyresuttag. Outhyrda lägenheter är vidare en resurs som kan användas för 

att göra det möjligt för äldre och handikappade att flytta från institutioner. 

På många håll finns det också behov av lägenheter för ungdomar. I vissa 

kommuner har man därför ställt i ordning och möblerat särskilda ungdoms

lägenheter där 2-3 ungdomar delar en lägenhet. Var och en har dock ett 

eget kontrakt. På orter med högskola eller riksomfattande gymnasielinjer 

har man byggt om lägenheter till elevhem. Likaså har man sökt lokalisera 

både skollokaler och elevbostäder för t. ex. en folkhögskola till områden 

med outhyrda lägenheter. En annan ide som har prövats på många håll 

med gott resultat är att möblera vissa lägenheter och hyra ut dem till olika 

grupper för t. ex. träningsläger eller till turister. Regeringen har lämnat 

stöd till även denna typ av åtgärder. 

Genom att bygga om bostäder till lokaler för boendeservice och andra 

verksamheter minskar man antalet outhyrda lägenheter och tillför dessut

om bostadsområdet nya aktiviteter och kvaliteter. I många kommuner har 

mim goda erfarenheter av att hela eller delar av den kommunala förvalt

ningen liksom bostadsföretagens administration får lokaler i de tomma 

bostadshusen. Bidrag hart. ex. lämnats till ombyggnad till förvaltningshus 

och lokaler för socialförvaltningen. Stöd har också lämnats till ombyggnad 

av bostadshus till andra typer av arbetsplatser som elektronik- och utveck

lingscentrum, kontor och lager m. m. för industriföretag. 

Ar.dra åtgärder som tillför ett område nya kvaliteter samtidigt som man 

får färre outhyrda lägenheter är ombyggnad och iordningställande av akti-
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vitets- och samlingslokaler samt lokaler för olika föreningar. Regeringen 

har lämnat bidrag till sådana ombyggnader. Bl. a. har medel reserverats för 

en ombyggnad av bostadslägenheter till lokaler för Folkets hus. 

Vårdområdet är ett område där det finns stora framtida behov och där 

man med fördel kan utnyttja outhyrda lägenheter. Bidrag har lämnats till 

t. ex. ombyggnad till vårdcentral, lokaler för läkarcentral och distriktsskö

krska och till sjukhem. 

För all minska kostnaderna för outhyrda liigenheter har man i många 

områden stängt av vissa hus, "lagt dem i malpåse". Åtgärden får i första 

hand ses som tillfällig i väntan på att liigenheterna åter kan hyras ut eller 

skall byggas om till annat ändamftl. 

En åtgärd som diskuteras på många häll är att montera ner några våning

ar av bostadshus med outhyrda lägenhe1er och återanvända komponenter

na vid nybyggnad. Regeringen har liimnat bidrag för att genomföra ett 

pilotprojekt med denna inriktning i Göteborg. En teknisk och ekonomisk 

ut värdering av projektet skall redovisas. 

Fortsul/ statligt .l"liJd 

Jag noterar med tillfredsställelse att det har kommit igång betydande 

aktiviteter i företagen för att komma tillrätta med problemen med oulhyrda 

lägenheter. Även om problemen är svåra och det inte finns några enkla 

lösningar är det viktigt att man aktivt arbetar med problemen. 

Företagen behöver enligt min mening stimuleras från samhället. Det 

krävs ett samspel mellan bostadsföretag, kommuner och staten i arbetet 

med att minska antalet outhyrda lägenheter. 

Kommuner och företag bör tillsammans arbeta fntm ett å1gärdsprogram 

för hur man skall lösa problemen med outhyrda liigenheter. Ett sådant 

program är, som jag tidigare har redovisat, en förutsättning för att rege

ringen skall lämna bidrag till företagen. I åtgiirdsprogrammet bör man inte 

bara behandht de områden som har outhyrda Higenhcter, utan man bör 

beakta hela bostadsbeståndet i kommunen och de behov som finns att 

bygga om och underhålla äldre bostäder. En rimlig utgångspunkt är att i 

första hand söka använda det moderna bostadsbeståndet. 

Likaså måste man diskutera nybyggandet av bostäder. På många hall 

kan det vara nödvändigt att begriinsa nybyggandet. Annars ökar antalet 

outhyrda lägenheter ytterligare i de områden som redan har många out

hyrda lägenheter. Det skulle vara dålig ekonomi och kunna bli en bostads

social tragedi om man bara lämnar s. k. problemområden ät sitt öde. 

Erfarenheterna av bidragsgivningen visar att statliga insatser är angeläg

na för att det arbete som nu har kommit igång i kommunerna och företagen 

skall fortsätta och ge resultat. Även under nästa budgetår bör därför ett 

statligt bidrag kunna lämnas till de värst drabbade företagen för åtgärder i 

bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Bidrag bör liksom 

hittills i första hand lämnas till sådana åtgärder som leder till en reell 
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minskning av antalet outhyrda liigcnhcter och som samtidigt tillför områ

det nya kvaliteter, t. ex. boendeservice, arbet~platser eller förenings- och 

fritidsaktiviteter. Bidrag bör kunna lämnas i första hand till sådana kostna

der för ombyggnader och andra åtgärder som inte kan förräntas inom 

ramen för beräknade hyresintäkter. 

Utvecklingen inom näringslivet har inneburit att vissa orter har drabbats 

särskilt hårt av problemen med outhyrda lägenheter. På dessa orter är 

bostadsbcståndet större än det behov av bostäder som man kan räkna med 

under överskådlig tid. På orter där förhållandena inom näringslivet är 

särskilt svåra kan det finnas behov av ytterligare stöd. 

Jag förordar att en ram om 65 milj. kr. fastställs för stödverksamheten 

under budget{1ret 1984/85. 

Enligt 33 § 1962 års bostadslånekungörelse t 1962: 537) och tidigare be

stämmelser har staten ansvar för förluster som kan uppkomma i allmännyt

tiga bostadsförctag. Om vissa villkor är uppfyllda, skall staten i eflt!rhand 

ersätta kommunen med 80 % av det belopp som kommunen har lämnat för 

att täcka förvaltningsförluster i hus med ltin enligt dessa bestämmelser. 

Ersättningar för förluster enligt 33 ~ hade under lång tid obetydlig om

fattning. De senaste åren har emellertiJ utbetalningarna ökat. Under bud

getåret 1981/82 utbetalades närmare 8 milj. kr. och under 1982/83 drygt 35 

milj. kr. Utbetalningarna kan beräknas öka ytterligare de kommande åren. 

1 samband med bidragsgivningen till åtgärder i bostadsområden med stor 

andel outhyrda lägenheter bör eftersträvas att genom avtal med kom

munen avlösa statens ansvar för nu berörda förluster. Detta förutsätter 

ändring av gällande bestämmelser. 

För bidragsgivningen bör även medel kunna användas som beräknas för 

kommande ersättningar för förluster enligt 33 §. Det bör dock ske endast 

då kommunen avstår från sin rätt till ersättning enligt 33 §i fortsättningen. 

Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att avlö

sa statens ansvar enligt 33 § 1962 ftrs bostadslånekungörelse ( 1962: 537) 

eller tidigare bestämmelser och att, när sådan avlösning sker, ta i anspråk 

medel på anslaget B 4. Räntebidrag m. m .. som beräknas för kommande 

ersättningar enligt nämnda bestämmelser under av mig angiven förutsätt

ning. 

Efterg((t m· hyre.1:fi"irl11stlcl11 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 100 bil. 16. CU 22. rskr 240) 

upphörde långivningen till hyrcsförluster i och med utgängen av [1r 1980. 

Bestämmelserna om eftergift av hyresförlustlån giiller emellertid fortfaran

de. Medel för eftergifter kommer därför att behövas under ytterligare 

några år. 

4 Rik.1dagt'11 /98318./. I rn111/. Nr 1110. Bilaga 13 
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Anslags beräkning 

Bostadsstyrelsen har uppskattat utgifterna för eftergift av hyresförlust

lån till 75 milj. kr. under budgetåret 1984/85 och föreslagit att detta belopp 

anvisas för ändamålet. Jag biträder förslaget. 

Medel kommer också att behövas för utbetalningar av bidrag till åtgär

der i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. För innevaran

de budgetår finns ett belopp av 65 milj. kr. disponibelt för detta ändamål på 

ett reservationsanslag under elfte huvudtiteln. Vid utgången av budgetåret 

kommer vissa medel att finnas kvar på detta anslag. Fr. o .m. budgetåret 

1984/85 bör bidragen betalas ut från anslaget B 5., som samtidigt får en ny 

benämning Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter 

m. m. De medel som kvarstår på det tidigare nämnda reservationsanslaget 

bör föras över till detta anslag. Jag beräknar att därutöver 50 milj. kr. 
kommer att behövas för utbetalningar av bidrag under budgetåret 1984/85. 

Anslaget för budgetåret 1984/85 bör således bestämmas till 125 milj. kr. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel 

outhyrda lägenheter för budgetåret 1984/85 beviljas inom en ram 

av 65000000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att avlösa statens ansvar enligt 33 § 1962 

års bostadslånekungörelse ( 1962: 537) eller tidigare bestämmel

ser och att i samband härmed utöver den under I. angivna ramen 

ta i anspråk medel under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. som 

beräknås för kommande ersättningar enligt nämnda bestämmel

ser på sätt som jag har angivit. 

3. till Åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda /iigen

heter m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

125 000 000 kr. 

B 6. Tilläggslån till omb}'ggnad av l'issa bostadshus m. m. 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 förslag 

15138000 

15 000000 

40000000 

Reservation 9689000 

Frän anslaget har hittills betalats ut lån er:ligt bestämmelserna i kungö

relsen ( 1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

(omtryckt 1982: 428). Tilläggslän enligt kungörelsen är ett i tio år räntefritt 

1 Ny anslagsht:niimning Oidigarc Tilliiggsliin till kulturhistoriskt värdefull hostadsbe
hyggds.::) 
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och stående lån som beviljas för ombyggnad av hus som har förklarats för 

eller är av sådan beskaffenhet att det kan förklaras för byggnadsminne. 

Tilläggslån lämnas för bevarandekostnader till den del kostnaden över

stiger husets ekonomiska bärkraft. 

Riksdagen har nyligen på förslag av regeringen beslutat att införa till

läggslån även till andra åtgärder som inte kan förräntas i sin helhet och 

samtidigt ändra vissa villkor beträffande tilläggslånen (prop. 1983/84: 40 

bil. 9, BoU 11, rskr 63). På grund härav ersätts kungörelsen den I januari 

1984 av en ny förordning - förordning (1983: 1021) om tilläggslån för 

ombyggm1d av bostadshus m. m. Enligt förordningen beviljas tilläggslån -

förutom för sådana ombyggnader som man hittills har kunnat få tilläggslån 

för enligt kungörelsen - för åtgärder som avser att avhjälpa byggskador 

och byggfel, åtgärder mot radon samt för ändrad lägenhetssammansättning 

och grundförstärkning i vissa fall. Tilläggslån enligt förordningen skall i 

princip motsvara sådana kostnader som inte kan bäras av huset i ombyggt 

skick. 

Även tilläggsltm enligt förordningen är ränte- och amorteringsfria. 

Ränte- och amorteringsfriheten skall dock omprövas vart femte år. 

Riksdagen fastställer årligen en gemensam ram för de antikvariska myn

digheternas tillstyrkan av ombyggnader som bör komma i fråga för förhöjt 

l!meunderlag och/eller tilläggslån. Ramen för år 1983 och preliminärt för ar 

1984 har fastställts till 30 milj. kr. för vartdera året. I Stockholm och 

Göteborg får under år 1983 därutöver tillstyrkas åtgärder av ifrågavarande 

slag intill en beräknad kostnad av 20 milj. kr. Vidare gäller att beslut om 

förhöjt låneunderlag och tilliiggslån avseende projekt som har fått prelimi

närt beslut om bostadslån före år 1978 får tas utanför ramarna. 

För sådana lån som avser hyggskador och byggfel, ändrad lägenhets

sammansättning eller grundförstärkning har riksdagen fastställt en ram på 

60 milj. kr. för år 1984 och preliminärt samma belopp för år 1985. För 

tilläggslån till åtgärder mot radon gäller ingen rambtgränsning. 

Bostadsstyrelsen 

Långil'l1i11gt>ns omj(m11i11g 

Under första halvåret 1983 har mot ramen för tillstyrkan om lån till 

kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse avräknats 39.4 milj. kr .. var

av 20,5 milj. kr. i förhöjt låneunderlag och 18.9 milj. kr. i tilläggslån. Riks

antikvarieämbetet har för andra halvåret 1983 med stöd av uppgifter från 

länsantikvarierna uppskattat behovet av stöd för kulturhistoriskt viirdefull 

bebyggelse till 40 milj. kr. Med hänsyn hiinill bör ramen för år 1983 vidgas 

med 30 milj. kr. till 80 milj. kr. 

Rambelwr 

Bostadsstyrclsen bedömer att ltmebchovet niir det giiller ombyggnad av 

kulturhistoriskt värdefull bostadshebyggclsc kommer all öka un1..kr den 
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närmaste framtiden. För Stockholms län har behovet av förhöjt låneunder

lag och tilläggslån under år 1984 upptagits till 30-40 milj. kr. och för 

Göteborgs och Bohus län har behovet angetts till 10-18 milj. kr. I sist

nämnda liin kommer ombyggnad av stadsdelen Haga i Göteborgs kommun 

troligtn att genomföras. Bostadsstyrelsen finner det rimligt att ramen ökas 

med hänsyn till både det ökade intresset för ombyggnad av äldre. värdefull 

bebyggelse och den allmänna kostnadsfördyringen. 

Mot bakgrund av lämnade uppgifter anser bostadsstyrclsen alt ramen för 

vart och ett av åren 1984 och 1985 bör fastställas till 100 milj. kr. 

Ans/agsheho1' . 

Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret. 1982/83 var 9.7 

milj.kr. Ett anslag på 15,0 milj.kr. har anvisats för budgetåret 1983/84 och 

det finns sålunda 24,7 milj.kr. disponibelt för utbetalning. 

Bostadsstyrelsen bedömer att det för budgetåret 1983/84 disponibla be

loppet i sin helhet kommer att tas i anspråk och föreslår med hänsyn till de 

beslut som har fattats under åren 1982 och 1983 att anslaget för budgetåret 

1984/85 anvisas med 35 milj.kr. för tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull 

bostadsbcbyggclse. 

Föredragandens överväganden · ' 

Hostadsstyrelsen föreslår att ramen för de antikvariska myndigheternas . 

tillstyrkan av ombyggnader av sådan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

som bör komma i fråga för förhöjt låneunderlag och/eller tilläggslån fast

ställs till 100 milj. kr. för vart och ett av åren 1984 och 1985. Enligt min 

bedömning bör tillstyrkandcramen ha en sådan omfattning att den ger 

möjligheter att genomföra angelägna ombyggnader av kulturhistoriskt vär

defull bebyggelse på ett planmässigt sätt. Jag tänker df1 bi'1de på ombygg

nader som planeras i Stockholm och Göteborg och på ombyggnader i 

övriga landet. Med hiinsyn bl. a. till att regeringen sedan år 1978 har haft 

riksdagens bemyndigande att överskrida beslutade ramar om det behövs 

av sysselsiittningsskäl bör ramen vidgas med 10 milj. kr. och faststiillas till 

60 milj. kr. för år 1984 och preliminärt till samma belopp för fir 1985. 

Regeringen bör även nu utverka riksdagens bemyndigande att vidga 

tillstyrkanderamen av sysselsiittningsskäl. 

Totalt har tilläggslån beviljats med ett belopp på ca 84 milj. kr. sedan 

lilneformen infördes år 1974. Av detta har ca 46 milj. kr. betalats ut. Den 

tidsrymd som förllyter mellan beslut och utbetalning kan genomsnittligt 

<tnges till mellan ett och tvt1 år, bl. a. beroende på projektens storlek. 

Utgifterna under anslaget styrs av tillstyrkanderamar och detaljerade 

regler. Anslaget, som f. n. iir ett reservationsanslag. bör diirför omvandlas 

till ett forslagsanslag. Med h~insyn till att anslaget numera dispom:ras för 

utbetalningar av tilliiggslån för andra iindamål iin ombyggnad av kulturhi

storiskt viirddull bost<:dshchyggelse (prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 11. rskr 
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63) bör anslaget vidare fr. o. m. budgetåret 1984/85 benämnas B 6. Till

läggsli\n till ombyggnad av vissa bostadshus m. m. 

För innevarande hudgetår finns ett belopp av 24.7 milj. kr. disponibelt 

för uthetalning av tilläggsl<°tn. Enligt bostadsstyrelsen kommer anslaget att 

tas i ansprf1k i sin helhet. Den.reservation som kan uppkomma vid utgång

en av budgetåret 1983/84 bör kunna disponeras för det avsedda ändamålet. 

Jag beräknar behovet av medel till 40 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Jag 

har då även tagit hiinsyn till att vissa utbetalningar av tilläggslån till 

åtgärder som inte kan förriintas i sin helhet kan behöva göras under 

budgetåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge all ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan

den av sådana ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull bebyg

gelse som bör komma i fråga för förhöjt låneunderlag och till

läggslån bestäms till 60000000 kr. för år 1984 och preliminärt till 

samma belopp för år 1985. 

2. medge att den under I. angivna ramen överskrids om det behövs 

av syssclsättningsskäl. 

3. till Tilläggs/ån till rm1h.vRRnad m· l'issa bostadshus m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 40000000 kr. 

B 7. Bostadsbidrag m. m. 

1982/83 Utgift 1 3 177 56 000 

1983/84 Anslag 13470000001 

1984/85 Förslag I 530000000 
1 På tilläggsbudgct I har anvisats 160000000 kr. 

Från anslaget bekostas statliga bostadsbidrag till barnfamiljer samt stats

bidrag till statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan 

barn. 

Bidragsbestämmelserna finns i förordningen ( 1976: 263) om statliga bo

stads bidrag till barnfamiljer (ändrad senast 1983: 1027) och förordningen 

( 1976: 262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. tl. (änd

rad senast 1983: 1029). 

De totala kostnaderna för bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll 

utan barn (statliga bostadsbidrag och statskommunala bostadsbidrag enligt 

statsbidragsreglcrna) beräknas under år 1983 uppgå till 2830 milj. kr. Av 

kostnaderna beräknas 65 milj. kr. avse bidrag till hushåll utan barn. Stats

bidragsandelen för statskommunala bostadsbidrag är 43 %. Statens kostna

der för bostadsbidrag under år 1983 beräknas till I 490 milj. kr. Till detta 

kommer kostnader för statsbidrag till kommunernas kostnader för kommu

nalt bostadstillägg till folkpension <KBT), vilka redovisas under socialhu

vudtiteln. 
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Bostadsstyrelsen 

Bidragsgil'f1ingens omfattning 

54 

Det totala antalet hushåll med bostadsbidrag uppgick i maj 1983 till 

364000. Som framgår av följande tablå var antalet barnfamiljer med bo

stadsbidrag 331000. dvs. ungefär lika många som i maj 1982. Antalet 

hushåll utan barn med bostadsbidrag har däremot minskat. 

Makar meu barn 
Ensamståenue mcu barn 
Hushåll utan barn 

Samtliga 

Hushåll med bostadsbidrag 
för maj månad 

1981 1982 

209000 198000 
132000 132000 
56000 44000 

397000 374000 

1983 

198000 
133 000 
33 000 

364000 

Ungefär en tredjedel av samtliga barnhushåll har bostadsbidrag. Bi

dragsfrckvensen är betydligt lägre för makar än för ensamstående med 

barn. 23 % resp. 67 'le. Det relativa antalet hushåll med bidrag ökar med 

barnantalet i hushållet. Av familjer med ett barn har således 24 % bostads

bidrag. av tvåbarnsfamiljerna 30~1' och av familjer med tre eller flera barn 

61 'lc. 
Bidragen till hushåll utan barn går främst till yngre ensamstående. När

mare 60 1}1r. av dessa bidragstagare var under 30 år. Endast drygt 3 000, eller 

10 %·. av mottagarna var gifta eller samboende. 

Andringsfi'irslag 

Bostadsstyrelsen anser att bostadsbidragen bör förstärkas fr. o. m. den 1 

januari 1985. Med hänsyn till behovet av bl. a. tid för administrativa 

förberedelser bör ändringar beslutas under första halvåret 1984. Resultaten 

av pågående utredningar, bl. a. bostadskommitten. kan därför inte avvak

tas. Styrelsen föreslår på grund härav dock endast ändringar inom ramen 

för det nuvarande regel systemet. 

Styrelsen föreslår att bostadsbidragens realvärde bibehålls och även 

förstärks något. Förstärkningen inriktas på familjer med barn och med 

stora bostadsutgifter genom bl. a. höjda inkomst- och hyresgränser. 

Barnfamiljer 

Beträffande inkomstgränserna föreslår bostadsstyrelsen följande änd

ringar. Den nedre inkomstgränsen för makar med barn höjs med 11 000 kr. 

till 52 000 kr. och för ensamstående med barn med 5 000 kr. till 38 000 kr. 

Bostadsstyrelsen anser att reduktionsfaktorn bör vara enhetlig och att 

endast en inkomstgräns bör gäll<t. Styrelsen föreslår att red11ktionsfaktorn 

fastställs till 18 %. dvs. det värde som motsvarar genomsnittet av nuvaran

de reduktion. 
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Bostadsstyrelsen konstaterar att omkring två tredjedelar av barnfamil

jerna hade bostadsutgifter som översteg gällande övre hyresgriinser i maj · 

1983. Ca 12 % av barnfamiljerna med bostadsbidrag är trångbodda enligt 

definitionen "mer än två boende per rum utöver kök och vardagsrum". 

För att bostadsbidragen skall bli ett bättre stöd till bostadsförsörjningen 

bör de enligt styrelsen inriktas på en hyresnivå som är vanlig i senare 

årgångar av hus och på den utrymmesstandard som bidragen avser att 

främja. Bostadsstyrelsen föreslår att bidragsgivningen inriktas på . en 

utrymmesstandard om tre rum och kök för hushåll med ett barn och att 

utrymmet bör öka med ett rum för varje ytterligare barn. De övre hyres

gränserna bör därför höjas avsevärt. Vidare upprepar styrelsen sitt förslag 

från tidigare anslagsframställningar om en differentiering av de övre hyres
gränserna för var:je barn i familjen. Enligt styrelsen är det samtidigt ur 

bostadspolitisk synpunkt motiverat att begränsa bidragens storlek för hus

håll med låga boswdsutgifter i syfte att ge utrymme för en förstärkning för 
hushåll med högre bostadstitgifter. Detta kan flstadkommas genom att den 
nedre hyresgränsen höjs. 

Styrelsen föreslår att följande hyresgränser skall gälla fr. o. m. den I 
januari 1985. 

Nedre hyresgräns 

Ö1.-re hyresgriins 

Hushåll med I barn 
Hushåll med 2 barn 
Hushåll med 3 barn 
Hushåll med 4 barn 
Hushåll med 5 eller flera barn 

Hyresgräns kr. per månad 

Nuvarande Förslag 

650 900 

1550 2000 
1550 2300 
2000 2600 
2000 2900 
2400 3200 

De föreslagna ändringarna av hyresgränserna medför en betydande för

skjutning av bidragsgivningen till hushåll med stora bostadsutgifter. Effek

ten blir störst för familjer med två eller flera barn. 

Hushåll utan barn 

Bostadsstyrelsen anser att några större ändringar av bidragen till hushåll 

utan barn int_e bör göras innan en mer allsidig prövning och samordning 

med bl. a. studiestödet har skett. Styrelsen förutsätter att denna fråga 

kommer att behandlas av bostadskommitten och föreslår därför endast 

mindre ändringar i bidragsreglerna. 

De gällande övre hyresgränserna är låga i förhållande till faktisk hyres

nivå, och man kan enligt styrelsen räkna med att nästan alla hushåll med 

bidrag år 1985 kommer att ha högre hyror än nuvarande hyresgränser. 

Bostadsstyrelsen föreslår att de övre hyresgränserna för gifta/samboende 

höjs med 150 kr./mån. till I 100 kr./mån. och för ensamstående med 100 
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kr./mån. till 900 kr./mån. Den nedre hyresgränsen bör vara oförändrad. 

650 kr./mån. Inkomstgriinserna bör enligt styrelsen inte höjas. däremot bör 

reduktionsfaktorn liksom för barnfamiljerna vara 18 %. . 

Vissa administrativa regler 

Bostadsstyrelsen har även funnit det angeläget att föra fram vissa för

slag. främst i förenklingssyfte. som bör kunna genomföras oberoende av 

bostadskommittcns arbete. 

Anslag.1·heriikning 

Bostadsstyrelsen beräknar. mot bakgrund av sina förslag till regeländ

ringar. att de totala kostnaderna för bostadsbidragen år 1985 kommer att 

bli 3 490 milj. kr. Den reala förbättringen av bidragen blir ca 200 milj. kr. 

Enligt styrelsen bör denna kostnad helt bäras av staten. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1984/85 beräknar styrelsen till I 690 

milj. kr. 

Föredragandens överväganden 

I proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. (prop. 

1983/84: 40 bil. 9) föreslog regeringen vissa höjningar av hostadsbidragen 

till barnfamiljer. Riksdagen har nyligen beslutat i enlighet med detta förslag 

!BoU 12, rskr 95). De ändrade reglerna tillämpas för bidrag fr. o. m. april 

1984. 

Ändringarna innebär att hyres- och inkomstgränserna räknas upp samt 

att det statliga bostadsbidraget höjs med 300 kr. till 3 180 kr. per barn och 

år. 

Den övre hyresgränsen höjs för 1- och 2-barnsfamiljerna från 1 550 kr. 

till I 625 kr .. för 3- och 4-barnsfamiljerna från 2 000 kr. till 2 HJO kr. och för 

familjer med 5 eller flera barn från 2400 kr. till 2525 kr. Uppräkningen av 

inkomstgränserna innebär att den nedre inkomstgränsen höjs med 2 000 kr. 

till 35 000 kr. för ensamstående med barn och till 43 000 kr. för makar med 

barn samt att den övre inkomstgränsen höjs med 3 000 kr. till 65 000 kr. 

Fr. o. m. april 1984 uppgår de maximala bostadsbidragen för olika hus

håll till följande belopp. 

Ensamstående utan barn 
Makar utan barn 
Hushåll med I barn 
Hushåll med 2 barn 
Hushåll med 3 barn 
Hushåll med 4 barn 
Hushåll med 5 barn 
För varje barn ytterligare 

Kr. rer år 

1440 
2 880 

12 540 
15720 
23 460 
26640 
33 900 

3 180 
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Mot bakgrund av de hi>jningar av bostadsbidragen till barnfamiljer som 

genomförs fr. o. m. april 1984 föreslftr jag ingen iindring a\' bidragsrcglerna 

den I januari 1985. Frågan om bidragens utformning p{1 liingre sikt utreds 

f. n. dels inom bostadskommitten !Bo 1982: 02). dels av den berednings

grupp som chefen för socialdepartementet har tillsatt med uppgift att i 

enlighet med riksdagens beslut (SoU 1982/83: 12. rskr 10(}) gi\ra en samlad 

bearbetning av olika familjeekonomiska utredningars material. 

Anslagsbchovet under budgetåret 1984/85 beriiknar jag till I 530 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostad.~hidrag m. m. för budget[tret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av I 530 000 000 kr. 

B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

146339000 

270000000 

225 000000 

Från anslaget bekostas utgifter för förbättringsl:ln i den mån de är räntc

och amorteringsfria. bostadsanpassningsbidrag. bidrag för vissa tillgiing

lighetsskapandc åtgärder samt temporära bidrag till ombyggnad av tlerbo

stadshus. 

Bestämmelserna omfiirhiittringsl</n finns i förbättringslåncförordningcn 

( 1980: 261. ändrad senast 1983: 1026). Lånen är behovsprövade och lämnas 

för förbättringar av sådana sm{1hus som bebos av personer som har folk

pension. som har fyllt 60 {1r eller som är handikappade. Lånen får vara 

räntefria och stående intill ett belopp av 20000 kr. per liigenhet. 

För beslut om riintefi"ia .tiJrhiittringslcln fastställer riksdagen årligen en 

ram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det närmast 

följande. 

Bostadsanpassningsbidrag beviljades t. o. m. utgången av år 1982 enligt 

hestämmelserna i kungörelsen ( 1973: 327) om bostadsanpassningsbidrag 

(ändrad senast 1979: 255). Fr. o. m. år 1983 beviljas bostadsanpassningsbi

drag enligt förordningen ( 1982: 639) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag 

lämnas enligt båda författningarna för sådana anpassningsåtgärder inom 

och i anslutning till en bostadsliigenhet som behövs för att den skall vara 

ändamålsenlig som bostad för den handikappade. Genom förordningen om 

bostadsanpassningsbidrag har kretsen av bidragsberättigade åtgärder vid

gats i vissa avseenden. Vidare har en särskild mqjlighet införts aH bevilja 

bostadslån som komplement till bidrag för mer omfattande åtgärder som är 

standardhöjande. Besluten om bidrag kommer den I januari 1984 att de

centraliseras från länsbostadsnämnderna till kommunerna. Beslut i s. k. 

kombinationsärenden och ärenden i vilka kommunen är sökande kommer 

dock också i fortsättningen att fattas av länsbostadsnämnden. 
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Riksdagen har nyligen på förslag av regeringen (prop. 1983/84: 40 bil. 9) 

beslutat !Boll 11. rskr 63) att införa bidrag för vissa tillgänglighetsska

fllllllle ilt1-:iirdcr i eller i anslutning till bostadshus. Bidraget skall i första 

hand liimnas till installation av hissar och andra lyftanordningar och i andra 

hand för andra tillgiinglighetsskapande åtgärder och uppgår till högst 30 % 

av den av kommunen godkända kostnaden under förutsättning att kom

munen bidrar med minst 20 '.f. En ram för bidragsgivningen har fastställts 

för tre år. 
Bestämmelserna om hidrag till omh_\'g}.{fwd a1• flerbostadslws finns i 

förordningen (1981: 474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av 

bostadshus (ändrad senast 1982: 643) samt förordningen ( 1982: 642) om 

statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus. Bidrag enligt båda 

förordningarna lämnas till ägare av sådana flerbostadshus som byggs om 

med stöd av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen 

t 1974: 946). Bidrag enligt förordningen 1981: 474 lämnas under förutsätt

ning att preliminärt beslut om bostadslån har meddelats efter utgången av 

juni 1981 och att ombyggnaden påbörjas under tiden den I augusti 1981-

den 31 januari 1982 m;h i huvudsak avslutas senast den 31 augusti 1982. 

Bidragsbeloppet utgör 2or.:~ av den godkända ombyggnadskostnaden. dol:k 

högst 15 000 kr. för vai:je lägenhet. Bidrag enligt förordningen 1982: 642 

himnas om preliminärt beslut om bostadslån meddelas efter utgången av 

juni 1982 och ombyggnaden påbörjas efter den 31 juli 1982 och i huvudsak 

avslutas senast den 30juni 1983. Bidragsbeloppet enligt sistnämnda förord

ning är 157': av den godkända kostnaden. dol:k högst 20000 kr. för varje 

lägenhet. 

Med anledning av förslag i prop. 1982/83: 50 (bil. 5) om vissa ekonomisk

politiska åtgärder m. m. beslöt riksdagen att införa ett system med hyresra

hatter vid ny- och ombyggnad av Higenheter i hyres- och bostadsrättshus 

om arbetena påbörjas under åren 1983 och 1984 (CU8. rskr112l. för 

Norrbottens län gäller en särskild tidsfrist (prop. 1982/83: 120 bil. 5. CU 29. 

rskr 309). Hyresrabatt kan iiven lämnas om arbetena påbörjas under iir 

1982. om preliminärt beslut om lån - eller beslut om dispens för påbör

jande - har lämnats efter den 7 oktober 1982. Fastighetsägare får välja 

mellan ombyggnadsbidrag och hyresrabatt i fråga om hus som enligt an

givna tidsregler kan få del av båda stödsystemen. Statsbidrag till hyresra

batter betalas ut från anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Bostadsstyrelsen 

tån- oclz hidragsgivningens omfattninR 

Fiirhiittringslångivningen har under flera år minskat. Så har skett även 

under budgetåret 1982/83. Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet 

har dock fortsatt att öka. 
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Fiirhiittring.1'/ångil'llingen under hud!fetåren /98018/-/982183 

Antal Antal Beviljat belopp. Genomsnittligt 
beslut lägen- milj.kr. l{mehelopp per 

heter i lägenhet. kr. 
besluten 

Totalt varav Totalt varav 
ränte- r~inte-

fria lån fria lim 

1980/81 1443 1467 46.7 18.4 31 809 12 .'138 
19W82 I 045 I 055 38.2 13.7 .~6176 1296(, 
1982/83 7n 730 2ti.8 9~4 36689 12 924 

Under budgetåret 1982/83 beviljades ho.l'tad.H111pa.1·s11i11g.1"hidrag i större 

omfattning än under närmast föregående budgetar. Även gcnomsnittsbe

loppet per lägenhet ökade. 

Beslut 0111 hostad.1·a11pas.rningshidrag under hudgctårcn 1980181-1982183 

Antal Beviljat Genomsnittligt 
ltigenheter helopp. bic.Jragsbelopp 

milj.kr. per liigenhet. kr. 

1980/81 8745 76.9 8791 
1981/82 9442 84.6 8964 
1982/83 10644 112.5 10568 

Denna ökning av bidragsgivningen är en följd av den vidgning av de 

stödberiittigade åtgärderna som skedde den I januari 1983. Fr. o. m. denna 

tidpunkt kan även bostadsanpassningslån lämnas för den del av kostna

derna för vissa standardhöjande åtgärder som inte täcks av bidrag. Sådana 

lån har beviljats för 79 lägenheter till ett sammanlagt belopp av 3,5 milj. kr. 

Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet var 44 100 kr. 

Under budgetåret 1982/83 har beslut om hidrag till ombyggnad a1· fler

hostadshus meddelats i följande omfattning.-

Beslut om hidrag till ombyggnad m· flcrhostadshus under budgetåret 

1982183 

Antal Beviljat Genomsnittligt 
lägenheter belopp. bidrag per 

milj. kr. lägenhet. kr. 

Prel. beslut 1378 18,7 13 570 
Slut!. beslut 4984 fi6.0 13 230 

Först i samband med slutligt beslut om bostadslån behöver beslut om 

bidrag fattas och först då kan konstateras om förutsättningarna i fråga om 

påbörjande, färdigställande m. m. är uppfyllda. De slutliga besluten under 

budgetåret 1982/83 torde i sin helhet avse företag påbörjade under den 

första bidragsperioden den I augusti 198 I - den 31 januari 1982 men 
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<>annolikt inte alla. De prcliminiira besluten avser en mindre del av de 

företag som har påbörjats efter den 31 juli 1982. 

A 11drt1d1• i11ko111.1·rg rii nser Fir .f("irhii r r ringsltln 

ffo<;tadsstyrdscn föresl:1r att inkomstgriinscrna för förbiittringslän höjs i 

samma takt som folkpensionen med hiinsyn till den anknytning som finns 

mi:llan inkomstgriinscrna för förbiittringslån och folkpensionens storlek. 

R1111111r.fi"ir rii11ri:fi"ia .fi"irhiiTTril11::slän 

Bctriilfandc ramen för beslut om riintcfria förbättringslån anför bostads

styrclscn att liinsbostadsn~imnderna har beräknat antalet beslut om förbätt

ringslfö1 till ca 850 under vart och ett av budgetfiren 1983/84 och 1984/85. 

Besluten bcriiknas avse belopp för riintcfria lån p~1 ca 13 milj. kr. vartdera 

budget{1rct. För år 1983 gäller redan en av riksdagen faststiilld ram på 25 

milj. kr. och för år 1984 preliminärt en ram av samma storlek. Enligt 

bostad~styrelsen bör ramen för år 1984 faststtillas till 20 milj. kr. och 

preliminiirt till 20 milj. kr. för år 1985. 

An~/11f.!.1hcho1· 

Nettoutbetalningarna av rlintcfria förhiittringsli'tn beri.iknas till högst 5 

milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

Utbetalningen av bostadsanpassningsbidrag kommer enligt länsbostads

nämndernas beräkningar under budgetåret I 983/84 att avse ett belopp av 

ca 107 milj. kr. samt under budgetåret 1984/85 ett belopp av ca I 14 milj. kr. 

De slutliga beslut om ombyggnadsbidrag som meddelades under budget

ftret 1982/83 och som avsåg ca s·ooo lägenheter torde i sin helhet avse 

projekt som påbörjades under tiden den I augusti 1981 - den 31 januari 

1982 men sannolikt inte alla. Med ledning av bl. a. långivningens omfatt

ning under närmast motsvarande period uppskattas att bidrag kommer att 

avse projekt med ca 7 500 lägenheter. Med ett bidragsbelopp per lägenhet 

på 13200 kr.(= slutliga beslut 1982/83) blir det totala bidragsbcloppct 99 

milj. kr. Hiirav har 44 milj. kr. utbetalats under budgetåret 1982/83. Åter

stoden - 55 milj. kr.·- antas bli utbetalad under budgetåret 1983/84. 

De ombyggnadsbidrag som avser projekt påbörjade efter utgången av 

juli 1982 och i huvudsak avslutade senast den 30juni 1983 kan med ledning 

av långivningen under motsvarande period antas avse 11 000 lägenheter. 

Hiirvid har förutsatts all alla som kan få bidrag utnyttjar denna möjlighet 

och sålunda inte går över till hyresrabatter. Bidraget per lägenhet kan 

antas bli 19 000 kr.. dvs. något under det högsta möjliga på 20000 kr. Dessa 

antaganden innebär ett totalt bidragsbelopp på ca 210 milj. kr. Av detta 

antas hälften bli utbetalad under budgetåret 1983/84 och hälften under 

budgetåret 1984/85. 

De här gjorda bedömningarna innebär att anslagsbelastningen skulle 

komma att uppgå till 270 milj. kr. för budgetåret 1983/84 och till 225 

milj. kr. för budgetåret 1984/85. 
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F öredragandcns övcrväganderi 

F örhiit tring slil_n 

Inkomstgränserna för förbättringslän höjdes den I juli 1983. För ogifta 

höjdes gränsen från 35 000 kr. till 37 000 kr. och för gifta från 53 000 kr. till 

56000 kr. 

Bostadsstyrelsen föreslår att inkomstgränserna liksom hittills höjs i sam

ma takt som folkpensior1erna. 

Med hänsyn till den höjning av folkpensionerna, som har skett sedan 

frågan om inkomstgränserna senast prövades. förordar jag att griinsen för 

ogifta fastställs till 41 000 kr. och för gifta till 62 000 kr. Ändringen bör ske 

den I juli 1984. 

Den för år 1984 preliminärt fastställda ramen för förbättringslån är 25 

milj. kr. Anspråken på lånemedel har minskat under en lång följd av år och 

uppgick år 1982 till endast 12 milj. kr. Mot denna bakgrund bedömer jag att 

lånemedel bör kunna ställas till förfogande i takt med efterfrågan. Jag 

förordar därför att långivningcn i fortsättningen får ske utan rambegräns

ning. 

Anslagshelw1• 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 225 milj. kr. Härav 

faller 5 milj. kr. på räntefria förbättringslån, 114 milj. kr. på bostadsanpass

ningsbidrag och 105 milj. kr. på ombyggnadsbidrag. Jag vill erinra om att 

även bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder belastar detta anslag. 

Några större utbetalningar för detta ändamål torde dock inte komma att 

göras under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i fråga om inkomstgränserna för förbätt

ringslån som jag har förordat, 

2. medge att räntefria förbättringslån beviljas utan rambegränsning, 

3. till Vi.l's bostad.1:fi>rhiiuri11gsverksa111het m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 225000000 kr. 

B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

69493000 

60000000 1 

85000000 
1 På tilläggsbudgct I har anvisats 50 000 000 kr. 

Reservation 304000 

Från anslaget utbetalas bidrag till förbiittring av boendemiljön enligt 

förOidningen (1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boen

demiljöer (ändrad senast 1983: 328). 
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Bidrag kan lämnas för åtgärder som förbättrar boendemiljön i tlerbo

stadshusområden. som har färdigställts före år 1975. Ytterligare förutsätt

ningar för bidrag iir att åtgärderna behövs på grund av de sociala förhållan

dena i omriidet eller avser ett bostadsområde där det finns betydande 

svårigheter att få avsättning för lägenheterna. För bidragsansökningar 

inlämnade under perioden den 10 november 1982-den 30juni 1983 gällde 

ett undantag från bestämmelserna om särskilda sociala förhållanden eller 

uthyrningsprobkm som förutsättning för bidrag. Fr. o. m. den I juli 1983 

gäller att om hyresgästerna i det berörda området har ett inflytande över 

den ekonomiska förvaltningen och om förvaltningen sker i begränsade 

förvaltningsenheter kan bidrag lämnas även om det inte föreligger sociala 

problem eller problem med outhyrda lägenheter. Bidrag lämnas med högst 

75% av den godkända kostnaden för åtgärden, dock högst med 4500 kr. 

per lägenhet. Bostadslån och räntebidrag kan lämnas för de bidragsgrun

dande kostnader som inte täcks av bidraget. 

Från anslaget kan regeringen också anslå medel till tävlingar och annat 

ut vecklingsarbete. 
För bidragsgivningen fastställer riksdagen ramar budgetårsvis. Riksda

gen beslutade nyligen !BoU 1983/84: 11. rskr 63) att ge regeringen möjlig

heter att vidga ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. 

Rostadsstyrelsen 

Under budgetåret 1982/83 lämnades bidrag till förbättring av boendemil

jön i 170 områden med sammanlagt 32 000 liigenheter. Föregående budget

år omfattades 60 områden med 21 000 lägenheter av bidragsgivningen. 

BlJStadslån till förbättring av boendemiljön i områden, som inte fick bi

drag, lämnades till fyra områden med sammanlagt knappt 1 000 lägenheter. 

Det genomsnittliga bidrags beloppet var 2 640 kr. per lägenhet, dvs. 

något högre än föregående budgetår. då det var 2 62 5 kr. Det högsta 

bidrags beloppet per lägenhet höjdes i januari 1983 från 3 000 kr. till 4 500 

kr. per lägenhet. 

Bostadsstyrelsen föreslår att ramen för beslut om bidrag fastställs till 85 

milj. kr. för budgetåret 1984/85 och för budgetåret 1985/86 preliminärt 

bestäms till 60 milj. kr. 

Under budgetåret 1984/85 räknar styrelsen med att betala ut resterande 

ca 60 milj. kr. av de bidrag som beviljades under budgetåret 1982/83. Med 

hänsyn till detta och till utbetalningar av förskott och av bidrag beviljade 

efter budgetåret 1982/83 föreslår styrelsen att 85 milj. kr. anvisas anslaget 

för budgetåret 1984/85. 

Föredragandens överväganden 

Ramen för beslut om boendemiljöbidrag under budgetåret 1983/84 fast

ställdes ursprungligen till 85 milj. kr. Den har därefter vidgats av syssel-
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sättningsskäl med 50 milj. kr. för åtgärder i vissa län (prop. 1983/84: 26 bil. 

3, BoU 7, rskr 60). 

Anspråken på bidrag har ökat kraftigt under år 1983. Eu skäl till detta är 

att bidrag temporärt har kunnat lämnas för miljöförbättringar utan att det 

ställs några krav på att åtgärderna skall behövas på grund av de sociala 

förhållandena i bostadsområdet eller på grund av att andelen outhyrda 

lägenheter är hög (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 8, rskr 112). Detta har gällt 

ansökningar om bidrag ~om har kommit in till förmcdlingsorganet senast 

den 30 juni 1983. Undantagsregeln tillkom samtidigt med en vidgning av 

bidragsramen med 25 milj. kr. för att det bl. a. av sysselsättningsskiil var 

angeläget att öka investeringarna i miljöförbättrande åtgärder. Det har 

kommit in ansökningar om bidrag på mer iin 250 milj. kr. till följd av den 

tillfälliga ändamåls vidgningen. 
Bostadsstyrelsens uppgifter visar att det alltjämt finns ett stort behov av 

bidrag för förbättring av boendemiljön i sådana områden som är bidrags

berättigade enligt de permanenta reglerna. 
Att döma av mängden ansökningar våren 1983 till följd av den tillfälliga 

undantagsregeln finns det önskemål om boedemiljöförbättringar också i 

många andra områden. I ett sådant läge är det givetvis nödvändigt att 

prioritera och att styra de resurser som kan avsättas för boendemiljöbidrag 

till de områden som har de största behoven av dem. Jag anser att de 

permanenta reglerna för bidragssystemet ger ett tillfn:dsställande uttryck 

för den prioritering som bör göras. I sammanhanget vill jag erinra om att 

det finns möjligheter att stödja boendemiljöförbättringar i åtskilliga, fram

för allt äldre, områden inom ramen för systemet med ombyggnadslån. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1982/83: 100 bil. 13, CU 22, rskr 233) att 

bidrag till förbättring av boendemiljön får preliminärt meddelas intill ett 

belopp av 60 milj. kr. under budgetåret 1984/85. Bostadsstyrelsen föreslår 

att ramen vidgas till 85 milj. kr. Jag förordar att ramen för beslut om bidrag 

definitivt bestäms till 60 milj. kr. för budgetåret 1984/85. För budgetåret 

1985/86 bör ramen preliminärt bestämmas till samma belopp. Utgifterna 

under anslaget styrs av tillstyrkanderamar och detaljerade regler. Rubrice

rade anslag bör bl. a. mot denna bakgrund omvandlas till ett förslagsanslag 

med samma benämning. Vid utgången av budgetåret 1983/84 bör outnytt

jade medel kunna användas för ändamålet även under budgetåret 1984/85. 

Anslagsbehovet för utbetalningar av boendemiljöbidrag beräknar jag till 

85 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om bidrag till förbättring av boendemiljön med

delas intill ett belopp av 60000000 kr. under budgetåret 1984/85 

och preliminärt intill ett belopp av 60000000 kr. under budget

året 1985/86, 
2. till Bidrag till förbättring m· boendemiljön för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 85000000 kr. 
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H JO. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1982/83 Ulgifl 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

23266000 

24000000 1 

5 000 000 
1 Pii tilläggsbudget I har anvisats 40000000 kr. 

Reservation 

64 

710000 

Från anslagct betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestiimmdserna i kungörelsen ( 1973: 400) om 

statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad se

nast 1983: 326), dels bidrag till riksorganisationerna för samlingslnkalcr. 

För anordnande av allmänna samlingslokaler utbetalas även lån frtm ansla

get H 11. Utn till allmänna samlingslokaler. 

Hestämmclscrna om anordningsbidrag och lån för allmiinna samlingslo

kaler innebär i korthet att bidrag och lån beviljas till aktiebolag. föreningar 

eller stiftelser som är fristående i förh[1llande till kommunen och kommu

nala företag för nybyggnad. ombyggnad eller köp av byggnadcr i syfte att 

tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Första året av lånetiden är 

amorteringsfritt. Anordningsbidrag bi: viljas med högst 30 % eller, när sär

skilda skäl föreligger, med högst 35 % av lilncund1:rlaget. Lån beviljas med 

högst det belopp som tillsammans med anordningsbidraget motsvarar 50% 

av låneunderlaget. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag beviljas 

för att anskaffa inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebidrag 

kan medges med högst 10% av låneunderlaget till den del detta inte 

överstiger 500000 kr. och med 51:·(, av det överskjutande beloppet. Bidra

get får dock inte överstiga 400000 kr. 

För beslut om bidrag och lån fastställer riksdagen for varji: hudgi:l<lr en 

gemensam ram, av vilken en viss angiven del får tas i anspråk för bidrag. 

Ärenden om bidrag och lån handläggs inom bostadsstyrelsen av en 

samlingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Ramen för beslut om lån och bidrag under budgetåret 1982/83 fast

ställdes ursprungligen till 30 milj. kr., varav högst 20 milj. kr. för bidrag. 

Genom beslut av regeringen den 14 april 1983 vidgadi:s ramen av sysscl

sättningsskäl med 25 milj. kr. för åtgärder i vissa län och med igångsättning 

under viss tid. 

Också ramen för budgetåret 1983/84 har fastställts till 30 milj. kr .. varav 

högst 20 milj. kr. för bidrag. Samlingslokaldekgationi:n hade den I augusti 

1983 ansökningar om lån och bidrag på sammanlagt ca 63.4 milj. kr. Dess

utom har delegationen förhandsgranskat och liimnat positiva besked för 

projekt för vilka lån och bidrag har sökts med 109,5 milj. kr. Med hänvis-
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ning till efterfrågan på stöd och begriinsade ordinarie ramar förordar bo

stadsstyrelsen i enlighet med förslag från samlingslokaldelegationen att 

ramen för lån och bidrag för budgetåret 1984/85 vidgas med 30 milj. kr. till 

60 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag 

under budgetåret 1983/84 till 25 milj. kr.. vilket täcks av en reservation på 7 

milj. kr. och ett anslag på 24 milj. kr. Utbetalningarna av bidrag under 

budgetåret 1984/85 beräknas till 40 milj. kr. 

I fråga om bidraget till riksorganisationerna understryker bostadsstyrel

sen liksom tidigare år betydelsen av att de samlingslokaHigande riksorgani

sationerna tillförs nödvändiga medel för att bedriva den rådgivnings- och 

konsultverksamhet som har anknytning till lån- och bidragsgivningen. 

Styrelsen föreslår i enlighet med förslag från samlingslokaldelcgationen att 

bidraget till organisationerna räknas upp till 2,3 milj. kr. för att kompensera 

kostnadsökningar. Av detta bör 200000 kr. avse sådant tekniskt/ekono

miskt utrednings- och projektcringsarbete som bedrivs inom riksorganisa

tioncrna. 

Föredragandens öven·äganden 

För att stödja byggsysselsättningen har regeringen genom beslut den 6 

oktober 1983 vidgat ramen för beslut om anordnings- och inventariebidrag 

samt lån till allmänna samlingslokaler med 65 milj. kr. till 95 milj. kr. för 

budgetåret 1983/84. Vidgningen avser vissa län. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit en fördubbling av den gemensamma 

r:Jmen för beslut om bidrag och lån för anordnande JV allmänna samlings

lokaler m. m. från 30 till 60 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Samhmlets 

insatser för att främja investeringarna inom samlingslokalssektorn måste 

enligt min mening bli beroende av de samhällsekonomiska resurserna och 

sysselsättningsliiget på byggarbetsmarknaden. De11 långsiktiga investe

ringsnivå som de ordinarie ramarna ger uttryck för bör liksom tidigare 

kunna frångäs när det behövs av syssclsättningsskiil. Sådana sliillningsta

ganden bör göras i ett samlat sysselsiittningspolitiskt perspektiv. Jag kan 

diirför inte biträda bostadsstyrclsens förslag om ökade ramar. Jag förordar 

att ramen för beslut om anordningsbidrag m. m. och lån till allmiinna 

samlingslokaler under budgetåret 1984185 fastställs till 30 milj. kr., varav 

högst 20 milj. kr. för bidrag. Regeringen bör bcgiira riksdagens bemyndi

gande att få överskrida ramen om det behövs av sysselsättningsskiil. 

I detta sammanhang vill jag ockstt ta upp M1gan om stöd till ny- och 

ombyggnad av icke-statliga teater-. konsert- och museilokaler. Staten 

kunde t. o. m. ?ir 1980 liimna s[iJant stöd fr[111 de s. k. lotterimedlen. Stödet 
,..-· 

h<1r därefter upphört på grund av att lotterimedlen för lt111g tid fram~it iir - ---- -· --- -intecknade för fullgörande av tidigare {1tagamkn. Behovet av stöd iir dock i 

vissa fall fortfarande kulfJ!!:p....QJ.iliskt-angeliiget. Projekten kan ocks<I vara 

5 Rik.1"d11gc11 /9X3i8./. I .1"<1111/. Nr 100. Hi/<1gu 13 
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angelägna för sysselsättningen på byggarbetsmarknaden, t. ex. i regioner 

där inga projekt som avser allmänna samlingslokaler är aktuella. 

Jag förordar därför att regeringen begär riksdagens bemyndigande att 

kunna besluta om bidrag med högst 30% eller, om särskilda skäl föreligger, 

med 35 % av kostnaden för anordnande av sådana icke-statliga teater-, 

konsert- och museilokaler som bedöms angelägna av sysselsättningsskäl. 

Bidraget bör kunna lämnas i de fall byggnadsprojekten inte menligt påver

kar möjligheterna att förverkliga projekt som avser allmänna samlingslo

kaler. 
Utgifterna under anslaget styrs av beslutsramar och detaljerade regler. 

Rubricerade anslag bör bl. a. mot denna bakgrund omvandlas till ett för

slagsanslag med samma benämning. Jag beräknar att behållningen på re

servationsanslaget uppgår till 40 milj. kr. vid utgången av budgetåret 

1983/84. Reserverade medel bör kunna disponeras för det avsedda ända

målet även under budgetåret 1984/85. Med hänsyn till detta beräknar jag 

anslagsbchovet till 5 milj. kr. under nästa budgetår. Jag har därvid beräk

nat medel även för bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler med 
sammanlagt 2 163 000 kr. Av beloppet bör 200 000 kr. få användas för 

sådant gemensamt tekniskt/ekonomiskt utrednings- och projekteringsar
bete som utförs av riksorganisationerna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt lån 

för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1984/85 meddelas 

inom en ram av 30000000 kr., varav högst 20000000 kr. får tas i 

anspråk för bidrag, 

2. medge att den under l. angivna ramen överskrids om det behövs 

av sysselsättningsskäl, 

3. till Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 5000000 kr., 

4. bemyndiga regeringen att, om det behövs av sysselsättningsskäl, 

besluta om bidrag till anordnande av icke-statliga teater-, kon-

sert- och museilokaler i enlighet med vad jag har förordat. 

B 11. Lån till allmänna samlingslokaler 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5519000 

13000000 1 

3000000 
1 På tilliiggshuugct I har anvisats 25 000 000 kr. 

Reservation 7886000 

Frftn anslaget betalas ut lån till nybyggnad, ombyggnad eller köp av 

samlingslokaler enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till all

miinna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1983: 326). En 

! } 
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redogörelse för lånebestämmelserna har lämnats under anslaget B 10. 

Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. 

För vaije budgetår fastställs en ram för långivningen. Denna ram omfat

tar också bidragsgivningen som har redovisats under anslaget B 10. Ram

frågan har behandlats där. 

Bostadsstyrclscn 

Under budgetåret 1981/82 beviljades lån till ett belopp av 16.2 milj. kr. 

medan 19,7 milj. kr. beviljades under budgetåret 1982/83. Med ledning av 

detta beräknar bostadsstyrelsen utbetalningarna under budgetåret 1983/84 

till ca 15 milj. kr. 

Utbetalningarna för budgetåret 1984/85 kan beräknas till ca 17 milj. kr. 

Med hänsyn till oregelbundenheter i utbetalningarna bör enligt styrelsens 

uppfattning anslaget ge utrymme för utbetalning av ett större belopp, 

förslagsvis 20 milj. kr. Med hänsyn till en beräknad reservation på anslaget 
om 5,8 milj. kr. vid utgången av innevarande budgetår bör ett belopp av 15 

milj. kr. anvisas. 

Föredragandens överväganden 

Utgifterna under anslaget styrs av beslutsramar och detaljerade regla. 

Anslaget bör bl.a. mot denna bakgrund omvandlas till ett förslagsanslag 

med samma benämning. Jag beräknar att behållningen på reservationsan

slaget uppgår till 30 milj. kr. vid utgången av budgetåret 1983/84. Reserve

rade medel bör kunna disponeras för det avsedda ändamålet även under 

budgetåret 1984/85. Med hänsyn till detta beräknar jag anslagsbehovet till 3 

milj. kr. under nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till al/111ä1111a sa111/i11gslokaler för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 3 000000 kr. 

B J2. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

31020000 

33000000 1 

45000000 
1 På tilläggsbudget I har anvisats 25 000 000 kr. 

Reservation 4015000 

Från anslaget betalas ut upprustningsbidrag och medel för s. k. s~irskil<l 

eftergift till allmänna samlingslokaler samt energisparbidrag för vissa lo

kaler m. m. 
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Bestämmelserna om upprustningsbidrag och s. k. särskild eftergift finns 

kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

(omtryckt 1976: 794, ändrad senast 1983: 326) Bestämmelserna inncbiir i 

korthet att bidrag kan medges med högst 50% av kostnaderna för upprust

ningar av allmänna samlingslokaler. inkl. utbyten eller kompletteringar av 

inventarier i sådana lokaler och betalning av skulder. I fråga om samlings

lokaler som har färdigställts efter den 30 juni 1973 lämnas bidrag endast för 

sådan lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappa

des särskilda behov. för lokalanpassningar och inventarieanskaffningar 

som avser handikappades särskilda behov beviljas upprustningsbidrag 

med ett belopp som motsvarar utgiften för åtgärderna intill i regel 100000 

kr. För överskjutande utgifter medges bidrag med högst 50% .. Enligt 

kungörelsen kan vidare statligt lån enligt äldre bcstiimmclser under vissa 

förutsättningar eftergcs, s. k. särskild eftergift. 

Bestämmelserna om cnergisparbidrag för vissa lokaler m. m. finns i 

förordningen (1982: 264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i 

byggnader m. m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser. Bidrag kan 

medges med högst 35 % av kostnaderna för energibesparande iltgärder i 

byggnadt:r m. m. som tillhör organisationer eller stiftelser som inte bedri

ver niiringsverksamhcl och som inte har landstingskommun. kommun eller 

svenska kyrkan som huvudman. Bidrag lämnas inte om åtgärderna avser 

bostiider eller lokaler som kan ingå i låneunderlag för bostadslån eller om 

stöd kan lämnas enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna 

samlingslokaler. 

För varje budgetår fastställer riksdagen ramar för beslut om stöd. Upp

rustningsbidrag för handikappanpassning lämnas utan rambegriinsning. 

Ärenden om bidrag och särskilda eftergifter handliiggs inom bostadssty

relsen av en samlingslokaldelegalion. 

Bostadsstyrclscn 

Ramen för beslut om 11ppm.1111i11J.:shidra1-: 111. 111. fastsliilldes ursprungli

gen till 14 milj. kr. för budgetåret 1982/83. Genom beslut av regeringen den 

16 september 1982 utvidgade~ ramen med JO milj. kr. för arbeten i syssel

sällningsskapande syfte. Genom beslut av regeringen den 14 april 1983 

vidgades ramen av sysselsällningsskiil med yllerligare 34.45 milj. kr., den

na gi\ng för i'ttgiirdcr i vissa liin och mt:d igångsättning under viss tid. 

Ramarna har i prirn:ip utnyttjats fullt ut. 

Ramen for hudgetfaet 1983/84 faststiillde~; av riksdagen till 24 milj. kr. 

Den vidgades genom beslut av regeringen den 14 april 1983 till 49 milj. kr. 

av syssels:ittningssk:il. 

Samling\lokaldelegationen hade den I augusti 1983 ansökningar om 

bidrag pit tillsammans 41, I milj. kr. Del innebiir att viintctiden för bidrag 

f. 11. ~ir ca tre ilr. 
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Mot bakgrund av de kraftiga ramvidgningar som har genomförts av 

sysselsättningsskiil bedömer samlingslokaldelegationen att den ordinarie· 

ramen skulle kunna vara oförändrad för sedvanliga upprustningsåtgärdcr. 

Det kraftigt ökade intresset för energibesparande åtgärder motiverar dock 

en ökning av ramen till 28 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 
Bostadsstyrclsen föreslår vidare att ramen för beslut om energisparbi

drag till vissa lokaler m. m. fastställs till 10 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 
Bostadsstyrclsen beräknar behovet av medel för utbetalningar av bidrag 

under hudgctf1ret 1983184 till 37 milj. kr. Detta belopp täcks av årets anslag 

pf1 33 milj. kr. och den behållning på 4 milj. kr. som fanns vid budgetårets 

bö1:ian. Med hänsyn till att n~1gon behållning inte kommer att finnas på 

anslaget vid slutet av budgetåret 1983/84 räknar styrelsen med att anslaget 

behöver anvisas 60 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Fiircdragandens överväganden 

För att stödja byggsysselsättningen har regeringen genom beslut den 6 

oktober 1983 vidgat ramen för beslut om upprustningsbidrag m. m. med 25 
milj. kr. till 74 milj. kr. för budgetåret 1983/84. 

På samma sätt som när det gäller nyinvesteringarna inom samlingslo

kalssektorn måste avviigningen av samhällets insatser för att främja upp

rustningarna enligt min mening bli beroende av de samhällsekonomiska 

resurserna och sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden. Jag förordar 

att ramen för beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslo

kaler för budgetåret 1984/85 fastställs till oförändrat 24 milj. kr. Regeringen 

bör begära riksdagens bemyndigande att rn överskrida ramen om det 

behövs av sysselsättningsskäl. Liksom för innevarande budgetår bör bi

drag till handikappanpassning av allmänna samlingslokaler få medges utan 

rambegränsning. 

Vidare förordar jag att ramen för beslut om energisparbidrag för vissa 

lokaler m. m. under budgetåret 1984/85 fastställs till oförändrat 4.2 milj. kr. 

Utgifterna under anslaget styrs nästan uteslutande av beslutsramar och 

detaljerade regler. Anslaget bör bl. a. mot denna bakgrund omvandlas till 

ett förslagsanslag med samma benämning. Jag beriiknar att behållningen på 

reservationsanslaget uppgår till 25 milj. kr. vid utgången av budgetåret 

1983/84. Reserverade medel bör kunna disponeras för det avsedda ända

målet iiven under budgetåret 1984/85. Med hänsyn till detta beräknar jag 

anslagsbehovet under nästa budgetår till 45 milj. kr. 

Jag har under anslaget 8 10. Anordningsbidrag m. m. till allmänna sam

lingslokaler behandlat frågan om stöd till icke-statliga teater-, konsert

och museilokaler. Jag förordar att regeringen begär riksdagens bcmyndi-. 

gande att kunna besluta ~.Qidrag tillJ!R~tning av sådana loJ~.!!lF I 
i de fall den bedöms som angelägen av sysselsättningsskäl. Bidraget bör 

kunna lämnas i de fall byggnadsprojekten inte menligtpaverkar möjlighe-
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tema att förverkliga projekt som avser allmänna samlingslokaler och på 

samma villkor som gäller för upprustningsbidrag till allmänna samlingslo

kaler. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna sam

lingslokaler meddelas inom en ram av 24000000 kr. under bud

getåret 1984/85. 

2. medge att den under I. angivna ramen överskrids om det behövs 

av sysselsättningsskäl. 

3. medge att beslut om energisparbidrag för vissa lokaler m. m. 

meddelas inom en ram av 4 200 000 kr. under budgetåret 1984/85. 

4. till Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

45000000 kr.. 

5. bemyndiga regeringen att. om det behövs av sysselsättningsskäl, 

besluta om bidrag till upprustning av icke-statliga teater-. kon

sert- och museilokaler i enlighet med vad jag har förordat. 

B 13. Lån till förvärv av bostadsrätt 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

25000000 

1000 

Bestämmelserna om lån till insats vid förvärv av bostadsrätt finns i 

förordningen ( 1982: 541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyres

rätt till bostadsrätt. 

Insatslånen är behovsprövade. De lämnas med ett belopp som motsva

rar 80% av grundavgiften. Lånet får dock inte överstiga 20% av lägenhe

tens andel av anskaffningskostnaden för fastigheten eller tomträtten. Lå

nebeloppet måste också uppgå till minst 5 000 kr. För insatslån skall 

betalas ränta efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett kalen

derår i sänder. Amortering betalas enligt de villkor som gäller för annui

tetslån med 10% ränta. Eftergift av hela eller en del av lånet kan medges· 

om det finns synnerliga skäl med hänsyn till låntagarens inkomst- och 

förmögenhetsförhållanden på längre sikt. 

Bostadsstyrelsen 

Under budgetåret 1982/83 beviljades inga lån till förvärv av bostadsrätt. 

Vid tillkomsten av denna låneform bedömdes den årliga lånevolymen till 

högst ca 25 milj. kr. i 1980 års prisnivå. Bostadsstyrelsen bedömer att den 

årliga lånevol~1men blir högst hälften av nämnda belopp. Ytterligare medel 

behöver sålunda inte anvisas anslaget för budgetåret 1984/85. 
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Föredragandens överväganden 

Under budgetåret 1982/83 beviljades inga lån till förvärv av bostadsrätt. 

Bostadsstyrelsen har uppskattat medelsbehovet för detta ändamål till 12,5 

milj. kr. under budgetåret 1984/85. Behållningen på anslaget räcker för de 

utbetalningar som kan komma ifråga och anslaget bör därför tas upp med 

endast ett formellt belopp på I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till förvärv av bostadsrätt för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett reservationsanslag av I 000 kr. 

Byggnadsforskning, energihushållning m. m. 

Byggnadsforskning 

Inom bostadsdepartementets ansvarsområde bedrivs forskning och ut

vecklingsarbete som omfattar stora delar av samhällsbyggandet. Arbetet 

har sin tyngdpunkt i frågor om markanvändning och byggande. Dessa 

frågor är till sin karaktär sektorövergripande och forskningen finns före
trädd inom flera vetenskapliga discipliner. 

Forskningsorganisationen omfattar ett finansierande organ - statens råd 

för byggnadsforskning (BFR) - och ett forskningsinstitut - statens institut 
för byggnadsforskning (SIB). 

De centrala myndigheterna under bostadsdepartementet - bostadssty
relsen, statens planverk och statens lantmäteriverk - bedriver ingen egen 

forskning. Myndigheterna har f. n. - med undantag av lantmäteriverket -

inte heller medel för att i nämnvärd utsträckning stödja forsknings- och 

utvecklingsarbete. Praktiskt inriktat utvecklingsarbete bedrivs dock i an

slutning till verksamheten. 

Statens rådför byggnadsforskning har som uppgift att initiera och stödja 

forskning och utvecklingsarbete inom byggsektorn. Rådet ansvarar för 

finansieringen av det allmänna forsknings- och utvecklingsarbetet inom 

bebyggelseplaneringens, byggnadsteknikens och byggnadsförvaltningens 
område och för program 3 Energianvändning för bebyggelse inom huvud

programmet Energiforskning under tolfte huvudtiteln. Rådet svarar härvid 

också för sådan forsknings-. utvecklings- och demonstrationsverksamhet 

m. m. som rör energihushållning i befintlig bebyggelse samt installations

teknik. Med programverksamheten samordnas stöd till forskningsinriktat 
experimentbyggande inom energiområde och inom bostadsförsörjningen. 

Riksdagen har under våren 1983 beslutat om vissa riktlinjer för bygg

nadsforskningens organisation och arbetsformer (prop. 1982/83: 151. 

CU 30, rskr 351). Beslutet innebär att rådet skall ha ansvaret för den 
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långsiktiga forskningsplaneringen och kunskapsuppbyggnaden inom be

byggelseområdet. I detta innefattas också grundforskningens utveckling 

och resursförsörjning. Tyngdpunkten i det statliga forskningsstödet för

skjuts successivt mot mer långsiktig forskning. 

Forskningsvolymen inom byggsektorn bedöms f. n. vara för liten. Bygg

sektorns intressenter bör därför öka sitt engagemang i forsknings- och 

utvecklingsarbetet. Riksdagens beslut innebär att det ställs krav på en 

närmare samverkan mellan BFR och byggsektorn. 

Det åligger statens råd för byggnadsforskning att löpande upprätta verk

samhetsplaner. Budgetåret 1983/84 är det sista året i det nu pågående 

treårsprogrammet. Rådet har i anslutning till anslagsframstiillningen för 

budgetåret 1984/85 presenterat sin verksamhetsplan för perioden 1984/85-

1986/87. 

Statens institut för byggnadsforskning är den största samlade och konti

nuerligt verksamma forskningsenheten inom svensk hyggnadsforskning. 

Institutet svarar för den långsiktiga kunskaps- och kompetensuppbyggna

den för sektorns behov inom ett antal områden. 

Verksamheten omsluter f. n. ca 40 milj. kr. och finansieras i huvudsak 

med anslag fdn BFR. Institutet åtar sig även uppdrag. 

De av riksdagen beslutade riktlinjerna för den allmiinna hyggnadsforsk

ningen innebär att institutets verksamhet i fortsättningen skall finansieras 

dels med bidrag direkt över statsbudgeten, dels med projektanslag och 

ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över statsbudgeten bör använ

das till sådan forskning på eget programansvar som bidrar till en långsiktig 

kunskapsuppbyggnad för byggsektorns behov samt för forskning inom 

områden som statsmakterna har angett som viktiga men där uppdragsgiva

re saknas. 

Mot bakgrund av vad statsrådet I. Carlsson tidigare denna dag har 

redovisat kommer regeringen att genom en särskild proposition till riksda

gen under våren 1984 redovisa sina överväganden om den samlade forsk

ningsverksamheten i landet. I samband därmed kommer jag att redovisa 

mina förslag i fråga om inriktningen och omfattningen av byggnadsforsk

ningen under nästa treårsperiod. I avvaktan på detta bör anslagen till 

byggnadsforskning för budgetåret 1984/85 nu endast föras upp med preli

minära belopp. 

Energihushållning m. m. 

Energihushållningen i befintlig bebyggelse följer de riktlinjer som stats

makterna lade fast våren 1981. Det innebär bl. a. att verksamheten riktas in 

på att minska den årliga energianvändningen i byggnadsbeståndet med ca 

48 TWh brutto i huvudsak under tiden fram t. o. m. år 1988. En ompröv

ning av energihushållningsprogrammet i dess helhet avses ske under är 
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1985. De statliga myndigheterna under bostadsdepartementct har fatt rege

ringens uppdrag att utarbeta material som kan ligga till grund for en 

omprövning av gällande riktlinjer för energisrarverksamheten i byggnader 

m. m. Statens råd för byggnadsforskning skall rlancra uch samordna arhe

tet och senast den I augusti 1984 till bostadsdcpartementet iivcrliimna en 

samlad redovisning av materialet. 

Den totala energitillförseln i landet urpgick år 1982 till 387 TWh. Härav 

svarade oljeprodukter för 222 TWh eller 57 r;r.. Elkraftens andel I brutto 

vattenkraft och kiirnkraft) var ca 25 % medan t1terstodcn utgjordes av kol. 

koks och andra fasta bränslen. 

Den totala energianvändningen inom sektorn bosliidcr. service m. m. 

var år 1982 164 TWh och uprgår enligt preliminiira bedömningar till ca 155 

TWh år 1983. Den dominerande delen av anviindningen hänför sig till 

uppviirmning av byggnader och till taprvarmvatten. 

De urpgifter som f. n. finns om hyggnadsbesti'mdets cnergianviindning är 

mycket osäkra. Arbete pågår med att ta fram biittrc statistik över energi

sparnndcts omfattning. Förutom ett pfthörjat arbete med att belysa energi

sparpotentialen i befintlig bebyggelse genomförs en undersökning av fak

tiska spareffekter av olika åtgiirder i bebyggelsen. 

Under hösten 1983 ökade energisparverksamheten friimst i !lerbostads

hus. Omfattningen av dessa arbeten behöver dock öka ytterligare. 

Statens insatser för energihushållning i befintlig bebyggelse omfattar 

stöd till energibesparande åtgärder. stöd till kommunernas bcsiktnings

och rådgivningsverksamhet. stöd till information och utbildning i energi

frågor samt stöd till forskning och utveckling kring hl. a. ny teknik. 

Stöd till energibesparande åtgärder 

För energibesparande åtgärder i statliga hygg11ader disronerar bygg

nadsstyrelsen särskilda medel. De byggnader som omfattas av det stöd 

som byggnadsstyrelsen fördelar utgör ungefär 5 % av landets totala bygg

nadsbestånd. De största statliga myndigheterna har nyligen fått i uppdrag 

av regeringen att redovisa hur man under 1980-talet genom energisparande 

och oljeersättande åtgär'der skall kunna minska sin oljeanviindning med ca 

75%. 

Härutöver lämnas stöd för åtgärder i ho.1·1adsh11s. Under de senaste åren 

har efterfrågan på stöd iill energisparåtgärder varit mindre iin de tillgiing

liga ramarna. För budgetåret 1982/83 var den anvisade ramen för detta 

ändamål I 900 milj. kr. medan det beslutade stödet uppgick till ca 854 milj. 

kr. I sammanhanget bör dock noteras att beslutsramen om I 900 milj. kr. 

uttrycker den del av investei"ingarna i energisparåtgärder som kan finansi

eras över statsbudgeten. Det belopp som avräknas mot beslutsramen på

verkas kraftigt av sådana ändringar i finansieringssystemct som syftar till 

att minska belastningen på statsbudgeten samt av objektens sammansätt-
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ning. Under senare tid har allt färre objekt haft så liten omfattning att lånen 

har totalfördjupats. De totala investeringarna i cnergisparåtgärder uttryckt 

som av lånemyndigheterna godkänd kostnad har i löpande priser varit i 

stort sett oförändrade. Riksdagens beslut om temporära bidrag för vissa 

rtlgärder (prop. 1982/83: 50 bil. 5, CU 8. rskr 112) har ökat efterfrågan på 

encrgisparstöd under innevarande budgetår. 

Riksdagen har nyligen beslutat om förändringar av bl. a. det statliga 

stödet till energibesparande åtgärder i bostadshus (prop. 1983/84: 40 bil. 9, 

BoU 11. rskr 63). Lån för energisparande åtgärder skall i första hand - i 

likhet med vad som gäller för reparationer och underhåll - tas upp på den 

allmänna kreditmarknaden. Det statliga stödet lämnas i form av räntebi

drag och särskilda riktade och differentierade bidrag. Förändringen ger 

möjligheter att utnyttja statens stöd för en mer effektiv styrning av energi

sparandets inriktning. 

Riksdagen har också beslutat om ändringar vad gäller det statliga stödet 

för energitillförselåtgärder (prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr 124). För tillför

selåtgärder i den befintliga bostadsbyggelsen lämnas räntebidrag i samma 

ordning som för energibesparande åtgärder. 

Jag riiknar med att efterfrågan p:"1 energisparstöd kommer att ligga på en 

hög nivå i fortsättningen. 

Information och utbildning m. m. 

Den kommunala rådgivnings- och besiktningsverksamhet som bedrivs 

med statligt stöd har varit inriktad på energisparande i byggnader. Det 

finns emellertid en stark koppling mellan energisparåtgärder och under

hålls- och reparationsåtgärder av annat slag. En samordning, som innebär 

att skiiliga encrgisparåtgärder utförs samtidigt med andra bostadsförbätt

rings{1tgiirder. ger väsentligt ökade förutslittningar för en rationell ombygg

nads- och underhållsverksamhet och för att samhällets ekonomiska stöd 

används på ett effektivt sätt. Detta kommer också till uttryck i riksdagens 

beslut om ett tioårigt bostadsförbättringsprogram. Den kommunala rådgiv

ningen och besiktningsvcrksamheten bör därför få denna bredare inrikt

ning. 

Bostadsförbättringsprogrammets inriktning förutsätter vidare att den 

nuvarande informations" och utbildningsverksamheten inom energispar

området breddas till att omfatta också andra förbättringsåtgärder. 

B 14. Byggnadsforskning 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

121283000 

114000000 

114000000 

Reservation 76483 755 
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Regeringen avser att behandla frågor om hyggnadsforskning i en särskild 

proposition under våren 1984. I avvaktan på detta bör anslaget Byggnads

forskning tas upp med ett preliminärt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för Byggnad.~fi>rsk

ning för budgetåret 1984/85 beriikna ett reservationsanslag av 

I 14000000kr. 

B 15. Lån till experimentbyggande 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

57975200 1 

34000000 

34000000 

Reservation 22 004 498 1 

Regeringen avser att behandla frågor om energi- och hyggnadsforskning 

i en särskild proposition under våren 1984. Därvid behandlas även frågan 

om lån till experimentbyggande. I avvaktan på detta bör anslaget Lån till 

experimentbyggande tas upp med ett preliminiirt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för Lån till experi

menthyg!{ande för budgetåret 1984/85 beräkna ett reservationsan

slag av 34 000 000 kr. 

B 16. Information och utbildning m. m. 2 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20727690 

17 575000 

182675000 

Reservation 18009026 

Från detta reservationsanslag bekostas utgifter för information och ut

bildning m. m. som rör genomförandet av energisparprogrammet inom 

bostadsdepartementets ansvarsområde. Från anslaget får vidare bekostas 

utgifter för information och utbildning avseende det program för förbätt

ring av bostadsbeståndet som riksdagen nyligen har beslutat om. Vidare 

bekostas utgifter för sådant utrednings- och utvecklingsarbete med avseen

de på bebyggelsefrågor som inte är inordnat i verksamhet för vilken medel 

anvisas i annan ordning. 

I det följande föreslås att under anslaget skall tas upp medel även för 

bidrag till kommuner m. fl. för sådan rådgivnings- och besiktnings verksam-

1 Anslagen Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen och Lån till 
experimentbyggande inom energiområdet m. m. 
2 Ny anslagsbcnämning (tidigare Information och utbildning m. m. i energifrågor) 
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het som av,er hL1stadsförbiittringsf1tgiirdcr och encrgihesparande <'1tgärder 

inom hostadsbcst:'mdet. Kostnaderna för dessa iindami\I belastar f. n. re

servationsanslaget B 17. Vissa energihesparande ttlgiirder inom bostads

hcst:0mdet m. m. Hiirigenom samlas de rt1dgivnings-. utbildnings- och infor

mation,fri'igor som anknyter till varandra under ett anslag. I samband 

hiirmed hiir anslagets beniimning iindras till Information och uthildning 

m.m. 

Anslagsframställningar m. m. 

Bostacl.1·1·tyrcfse11 liimnar i huvudsak följande redovisning beträffande 

omfattningen och inriktningen av den information och utbildning som 

styrelsen svarar fiir inom energiomrt1dct. Verket har den I juli 1982 överta

git energisrarkommittens ansvar för information om energihush[1llning i 

bostadsbestiindct och i kommunala och landstingskommunala byggnader. 

Fiir detta iindamiU och för utbildning av viss personal vid liinsbostads

niimndcrna och kommunerna i fr<'1gor som rör det statliga energisparstödet 

har bostadsstyrelsen för budgetåret 1983/84 anvisats 8 850000 kr. 

Informationen har under budgetåret 1982/83 haft sin tyngdpunkt i mål

gruppsinriktade insatser till kommuner. fastighetsiigare. hostaclsförctag. 

hyresgiister m. n. I den fortsatta verksamheten kommer nerbostadshus

sektorn siirskilt att prioriteras liksom de kommunala och landstingskom

munala byggnaderna. 

Stort utrymme har getts åt information om olika energisparåtgärders 

lönsamhet och orn hur de lämpligen bör kombineras. Under budgetåret 

1983/84 kommer informationen i hög grad att inriktas mot att belysa sam

banden mellan energihushällning och ombyggnad/underhåll. Dessutom 

kommer olika problem i samband med energisparåtgärder såsom upp

komsten av fukt och mögel att uppmärksammas. Särskilda insatser har 

också planerats för att aktivera hyresgästerna i energisparandet. 

Styrelsen framhåller att om målen för energihushi'tllningsprogrammet 

skall nås år 1988 måste intresset för energisparande hållas på en hög nivå 

genom fortlöpande informationsinsatser. De kommunala energirådgivarna 

mf1ste få ett fortsatt stöd genom underlag och hjälpmedel för sin verksam

het. lnf"iir budgetåret 1984/85 har hostadsstyrelsen därför bedömt att infor

mations- och utbildningsinsatserna från styrelsens sida behöver bedrivas i 
oförändrad omfattning. Mot denna bakgrund har bostadsstyrelsen för bud

getåret 1984/85 rilknat upp sitt medelsbehov för information och utbildning 

inom energiområdet med drygt 4% till 9250000kr. 

Stadsförnyelsegruppens betänkande Iliittre bostäder (Os Bo 1983: 2) har 

legat till grund för det bostadsförbättringsprogram som riksdagen nyligen 

har beslutat om. I sitt yttrande över betänkandet anför bostadsstyrclsen att 

särskilda medel mr1ste tillföras styrelsen för informations- och utbildnings

insatser i anslutning till programmet. Styrelsen anger medelsbehovet för 
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dessa extrainsatser till 7 100000 kr. under innevarande budgct[1r och 

3 100 000 kr. under budgetåret 1984/85. 

Statens plum·er/.: lämnar stöd till information till och utbildning av yrkes

verksamma personalgrupper som har ett avgörande inflytande p{1 cnergi

hushålloingen i byggandet och i den byggda miljön. Enligt planvcrki:t 

måste insatserna inom detta område intensifieras undi:r di: niirmaste åri:n. 

Planverket framhåller behovet av en samordning mellan cnergispar{it

gärder och åtgiirder som ingär i bostadsförbättringsprogrammet. Vad giiller 

fortbildningen bedömer planverket att det är lämpligt att satsa på den 

fortbildningsverksamhet som genom åren har byggts upp hos de ordinarie 

utbildningsarrangörerna med derits naturliga mälgrupper. 

Planverket har under innevarande budgetiir disponerat 3 900000 kr. för 

information och utbildning i energifrågor. För budgetilret 1984/85 beriiknar 

verket behovet av mi:del till 4200000kr. 

I sitt remissvar över stadsförnyclsegruppens betiinkande anger planver

ket preliminärt ett medelsbehov för särskilda informations- och utbild

ningsinsatser kring bostadsförbiittringsprogrammet motsvaranJe 3 milj. kr. 

under innevarande buJgetår samt 4 milj. kr. för det vti följanJe buJgetåren. 

Swrens rr/Jfiir hygg11aJ.1Ji1rs/.:11i11g har under innevarande budgetår Jis

ponerat 2 525 000 kr. för informations verksamhet i anslutning till Jen ener

giinriktade prototyp- och demonstrationsverksamhet som rf1Jet bedriver. 

För budgetåret 1984/85 begär rådet att 2600000kr. anvisas för detta ~inda

mål. 

Statens provningsanstalt har under innevarande budgetfo· disponerat 

I 300000 kr. för utveckling av metoder för provning och kontroll inom 

energiområdet. Enligt provningsanstalten krävs ytterligare utvecklingsin

satser. Främst gäller Jetta metoder för att åstadkomma en tillförlitlig 

diagnos av en byggnads tillstiind som underlag för val av förbättringsi"itgiir

der. 

Mot denna bakgrund hemstiillcr provningsanstalten att för budgctiiret 

1984/85 I milj. kr. ställs till provningsanstaltcns förfogande för sådant me

todutvecklingsarbete. 

S/FU betonar vikten av utbildning inom områdena energihushållning 

och bosiadsförbiittring. SIFU beräknar sitt medelshehov för detta ändamål 

till l IOOOOOkr. 

Föredragandens överväganden 

Det bostadsförbättringsprogram som riksdagen har beslutat om (prop. 

1983/84: 40 bil. 9, BoU 11, rskr 63) innebiir bl. a. att olika under

htdls- och reparationsåtgiirder så långt möjligt samordnas med de energi

sparåtgiirder som bör utföras i bostadsbeståndet. Riksdagen har därvid 

anvi~at totalt !Omilj. kr. för siirskild information och utbildning inom bo

stadsförbättringsomrädet under innevarande [ir och budgetf1ret 1984/85. 
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Den samlade synen på bostadsförbättrings- och energisparåtgärder gör det 

nödviindigt att ~amordna ocks<i i11.fim11atio11s- och 11thild11i11gsi11.rnt.1·1!1"11a på 

dessa omriiden. Hur en sådan samordning bör ske samt hur ansvarsfördel

ningen skall se ut mellan berörda myndigheter, främst bostadsstyrelsen 

och statens planverk, övervägs f. n. 

Jag beräknar att, utöver redan beslutade medel om 10 milj. kr., ytterliga

re 18 355 000 kr. behöver disponeras för information och utbildning m. m. 

under nästa budgetår. Fördelningen av dessa medel bör mot bakgrund av 

vad jag nu har redovisat ske först sedan en samordning har skett. Jag avser 

att pfi nytt återkomma till regeringen i frågan. 

I min beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1984/85 har jag också 

tagit hänsyn till behovet av medel för l'issa 11trec111i11gsi11.rntser, föranledda 

av energisparverksamheten. bostadsförbiittringsprogrammet och introduk

tionen av en ny plan- och bygglag etc. samt för vissa speciella utbildnings

behov, bl. a. för utbildning av länsbostadsnämndernas personal i fastig

hetsjuridiska frågor med särskild inriktning på småhus. 

Kommunerna skall för sin besiktnings- och rådgivnings verksamhet inom 

energiområdet enligt beslut av riksdagen garanteras ett statligt bidrag 

t. o. m. budgetåret 1985/86. Riksdagen har vidan: godkänt att den kommu

nala besiktnings- och rådgivningsverksamheten vidgas, så att fastighets

ägare genom denna kan få stöd även i fråga om hur bostadsförbättringsåt

gärder lämpligen bör samordnas med energisparåtgärder. Jag har tidigare 

gett en särskild arbetsgrupp i uppdrag att komma med förslag om den 

framtida inriktningen av besiktnings- och rådgivningsverksamheten. Grup

pens uppdrag vidgas nu till att avse också rekommendationer om hur en 

kommunal besiktnings- och rådgivningsverksamhet med denna bredare 

inriktning bör läggas upp. 

Statens bidrag till besiktnings- och rådgivningsverksamheten bör för 

nästa budgetår ha i huvudsak samma omfattning som i dag. I likhet med 

vad som gäller f. n. bör medlen kunna användas både till den besiktnings

och rådgivningsverksamhet som bedrivs av kommunerna och till den mot

svarande verksamhet som de större bostadsorganisationerna eller de stör

re fastighetsförvaltarna genomför i egen regi. Jag beräknar mot denna 

bakgrund ett belopp av 164320000kr. för stöd till kommunerna m. fl. för 

besiktning och rådgivning under budgetåret 1984/85. Härutöver bör få 
användas också vad som återstår av de medel som tidigare har anvisats för 

samma ändamål under anslaget B 17. Vissa energibesparande åtgärder 

inom bostadsbeståndet m. m. Reservationen i denna del under sistnämnda 

anslag bör därför tillföras förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till /nj(>rmCltion och utbildning 111. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 182 675 000 kr. 
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B 17. Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 
m.m. 1 

1982/83 Utgift 

I 983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 306189628 

1350000000 

500000000 

Reservation 733119579 

Från anslaget betalas utgifter för stakns ekonomisb stöd till energibe

sparande åtgärder i bostadshus och statliga byggnader. Vidare belastas 

anslaget alltjämt med utbetalningar som avser tidigare beslutade lån och 

bidrag till kommunala och landstingskommunala byggnader m m. Under 

innevarande budgetår belastas anslaget vidare med kostnaderna för bidrag 

till kommunerna m. fl. för besiktnings- och rådgivnings verksam het m. m. 

Byggnadsstyrelsen handhar medlen till energibesparande åtgärder som 

utförs i statliga byggnader. 

Beslut om förändringar bl. a. av det statliga ekonomiska stödet till ener

gibesparande åtgärder i bostadshus fattades av riksdagen i december 1983 

(prop. 1983/84: 40 bil. 9, BoU 11, rskr 63). Innebörden av beslutet vad 

gäller energi':Jesparande åtgärder cxkl. sröd till uppviirmningsanläggningar 

är i huvudsak följande. 

Lån tas upp på den oprioriterade kreditmarknaden i form av s. k. under

hållslån. Kommunen förutsätts lämna en kompletterande borgen som s. k. 

fyllnadsborgen i de fall som säkerhet inte kan lämnas inom 85 % av pant

värdet. 

Till kapitalkostnaderna för åtgärderna lämnas räntebidrag enligt bestäm

melserna i förordningen (1983: 974) om statligt räntestöd vid förbättring av 

bostadshus. En redogörelse för dessa bestämmelser har lämnats under 

anslaget B 4. Räntebidrag m. m. i det föregående. 

Ett riktat bidrag, energisparbidrag, lämnas till vissa åtgärder för att 

balansera de förändrade villkoren för räntebidrag. Bestämmelserna om 

sådana bidrag finns i förordningen (1983: 1112) om statliga energisparbi

drag för vissa åtgärder i bostadshus. 

Kommunerna, länsbostadsnämnderna och bostadsstyrelsen handhar 

stödet till energibesparande åtgärder enligt bestämmelserna i räntebidrags

förordningen och energibidragsförordningen. 
Riksdagen har vidare beslutat (prop. 1983/84: 62, NU. 9, rskr 124) om 

ändringar vad gäller det statliga stödet till tillförselåtgärder ( värmeanlägg

ningar). Regeringen kommer genom beslut senare denna dag att utfärda 

bestämmelser om bidrag till installationer för uppvärmning m. m._ Bestäm

melserna gäller under år 1984. 

Enligt dessa bestämmelser lämnas räntebidrag till tillförselätgiirdcr i 

1 Ny anslagsbcnämning (tidigare Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbe
stitndc:t m. m.) 
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samma l>rtlning sl>m till energibesparantlc ;'itgärdcr. Vitlarc liimnas bidrag. 

J fr;iga om anliiggningar metl en cnergianviindning under 3 GWh giiller 

diirvid följande, 

- till viirmcpumpar (dock inte till s. k. av luft viirmepumparJ utanför ljiirr

viirme- och naturgasförsö~jda omriidcn lämnas bidrag meJ högst 15 r.+ 
av investeringen, 

- till solviirmeanliiggningar liimnas bidrag med högst sor,:{ av investering

en. 

- till elviirmeanläggningar som installeras i oljeeldade pannor i tkrbo

qadshu~ och gruppcentraler i avvaktan på anslutning till tjiirrviirme 

eller naturgas bmnas bidrag med högst 15 S'l- av investeringen. 

Beslut om bidrag i dessa fall fattas av länsbostadsnämnderna och kom

munernas förmedlingsorgan. 

Anslagsframställningar m. m. 

Hostad1styrelsen redovisar bl. a. följande. 

Omfattningen av beslut om bidrag och Uin till energibesparande iltgärdo.:r 

i bostiider undo.:r Je tre senaste budgetaro.:n framg~tr av följande samman-

stiillning. 

Antal liigenhdcr Milj.kr. 

Total\ Diirav i Gtllföind 
kostnaJ 

tkr- I löpande 
Hudget- Antal ho stads- priser) 
[tr beslut hus srn:ihus Hidrag L:in 

1980/81 61900 344 800 281 600 6.~ 200 329 586 I 32'J 1 

1981/82 62 500 480000 417800 62 200 351 886 20lll' 
1982/83 34 300 276900 246 100 30800 71 783 I 798' 

1 Fr. o. rn. den I juli 1980 liimnades det statliga ,tiidct deh som bidrag, deb som l<in 
med 30 ~-i av godkiind kostnad eft.:r avdrag för bidrag. 
'Fr. o. m. den I juli 1981 liimnadi:s statligt stöd i form av Ian med 30<;:; av di:n 
godbnda kostnaden. 
·' Fr. o. rn. novernher 1982 liinrnas bidrag mi:d I~'+ for vis"' isolcrings~ltgiinler. 

Under budgetåren 1983/84 och 1984/85 beJöms låne- och bidragsgivning

en uppgii till 1215 resp. 1290 milj. kr. Bostadsstyrelsen föreslår att ramen 

för beslut om liln och bidrag budgetäret 1984/85 faststiills till oförtindrat 

I 900milj. kr. 

Uthetalningarna under budgetåret 1984/85 avseende län och bidrag till 

bost:ider samt tidigare heslutade l[in och bidrag till kommunala och lands

tingskommunala byggnader bedöms uppgå till I 250 milj. kr. resp. 45 milj. 

kr .. dvs. totalt 1295 milj. kr. 

Byggnadsstyrl'lsrn anför att energihushiillning är en del av verkets amhi

tion alt hälla lokalkostnaJerna nere. Byggnadsstyrclscn arbi:tar fortlö-
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pande med att minska förbrukningen av energi. Verksamheten innebär i 

huvudsak ändrings- och ombyggnadsarbeten i befintliga byggnader. En 

redovisning för verksamheten har utarbetats under år 1983. 

Föreskrilkrna i förordningen ( 1976: 757) om vissa åtgärder inom stats

förvaltningen för att minska förbrukningen av energi följs upp. Energispar

kampanjer har genomförts och nya sådana planeras. 

Byggnadsstyrelsen har hittills beslutat om åtgärder för en sammanlagd 

kostnad om 375 milj. kr .. varav 58 milj. kr. ännu inte hade betalats ut den 30 
juni 1983. Vid utgången av budgetåret 1983/84 beräknas verket ha fattat 

beslut om sammanlagt 465 milj. kr.. motsvarande det totala beslutsutrym

mc som har meddelats. 

Byggnadsstyrelsen räknar med att behöva lägga ut beställningar under 

budgetåret 1984/85 för ytterligare 105 milj. kr. och föreslår att verket ges etl 

beställningsbemyndigande på detta belopp. 

Föredragandens överväganden 

Efterfrågan på statligt stöd till energisparåtgiirder har under senare år 

legat på en i huvudsak oförändrad nivå. Ett betydande sparande sker också 

genom åtgärder som utförs utan stöd av statliga lån eller bidrag. Effekterna 

av de hittills utförda sparinsatserna är betydande. Det är emellertid troligt 

att sparandet behöver intensifieras ytterligare för att den riktpunkt som 

riksdagen har fastställt skall uppnås inom den utsatta tiden. Ett förbättrat 

underlag för bedömningen av denna fräga arbetas f. n. fram av de statliga 

byggforskningsorganen och kommer att redovisas i anslutning till ompröv

ningen av riktlinjerna för energipolitiken v~1ren 198.'i. 

I de ekonomisk-politiska åtgärder som riksdagen beslutade hösten 198:! 

ingick ett ökat stöd till sådana värmeisoleringsåtgiirdcr som utförs före den 

I juli 1984. Enligt vad jag har inhämtat har detta stöd haft avsedd effekt. 

Eft~ri'rågan på statligt stöd ökar sälunda f. n. 

Det nyss beslutade bostadsförbättringsprogrammet <prop. 1983/84: 40 

bil. 9, BoU 11. rskr 63) kan förv;intas komma att stimulera till nya typer av 

atgärder med stor betydelse för det totala energisparandet. De diirigenom 

skapade möjligheterna att finansiera uriderhf11l berör även !lera ihgiirder 

med stor energispareffekt som inte omfattas av dagens energisparstiid. 

Som geni:rellt stöd villkor för alla underhålls- och förbii!lringsarbeten giiller 

vidare all åtgärderna skall vara kombinerade med de energispariltgiinlcr 

som skäligen kan krävas. Det samtidigt införda riktade energisparbidraget 

innebär härutöver att de em:rgisparf1tgiirder som har omfattats av dl!! 

hittillsvarande energisparstödet kan ges ett likviirdigt eller i vissa fall 

förbiittrat stöd jämfört med tidigare. 

Riksdagens beslut med anledning av prop. 1983/84: 40 innebiir i lknn~1 

del bl. a. att regeringen har bemyndigats att besluta om för vilka iitgiirder 

och med vilka belopp som riktade bidrag skall liimnas. Vid min anmiilan av 

6 Ri/.:sdagrn /983/l:N. I .1t1111/. Nr 100. Biluga I.i 
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mina förslag redovisade jag att jag - vid riksdagens bifall till förslagen -

avsåg att senare föreslå regeringen att riktade bidrag skall lämnas med i 

medeltal 20 % av en godkänd kostnad för arbetena och att bidrag normalt 

bör förbehållas bostäder som upplåts med hyres- eller bostadsrätt. 

Regeringen har nu beslutat att riktade energisparbidrag skall kunna 

lämnas till sådana åtgärder i hyres- och bostadsrättshus som avser förbätt

ring eller justering av värme- och ventilationssystem, förbättring av vär

meisolcring samt installation av anordningar för nattackumulering av 

varmvatten och för individuell mätning av varmvatten, el eller gas. Rege

ringen har vidare bemyndigat bostadsstyrclsen att besluta om med vilka 

belopp som bidrag skall lämnas för sådana åtgärder. Riktpunkten skall 

därvid t.v. vara att stödet i medeltal svarar mot 20 % av den normala 

kostnaden för åtgärderna. 

Vid min anslagsberäkning i det följande har jag utgått från att den 

sålunda fastlagda bidragsnivån skall hållas oförändrad under nästa budget

år. 

Riksdagens nämnda beslut innebär att räntebidrag för underhåll m. m. 

lämnas även till åtgärder som rör uppviirmningsanordningar i befintliga 

bostadsbyggnader. Under år 1984 lämnas i vissa fall även bidrag för inves

teringar i sådana anläggningar enligt de regler som jag har redogjort för i 
det föregående (prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr 124). För att underlätta 

bidragsgivningen kommer dessa bidrag normalt att handläggas av samma 

myndigheter som prövar frågan om räntebidrag och annat stöd till åtgärder 

i bostadshus - dvs. kommunerna och länsbostadsnämnderna. Kostna

derna för bidragen i denna del bör - i enlighet med vad föredraganden 

anmälde i prop. 1983/84: 62 - belasta förevarande anslag. 

Jag går därmed över till ram- och anslagsfrågor. 

Ramen för beslut om stöd till energibesparande åtgärder i statliga bygg

nader är för innevarande budgetår 90 milj. kr. Jag förordar, efter samråd 

med chefrn för finansdepartementet, att ramen fastställs till samma belopp 

för budgetåret 1984/85. 

Beslut om energis parbidrag till energibesparande åtgärder i bostäder bör 

kunna lämnas utan rambegränsning. I fråga om de av riksdagen beslutade 

bidragen till installationer för uppvärmning m. m. bör planeringen, i anslut

ning till vad föredraganden uttalade i prop. 1983/84: 62, riktas in på att stöd 

skall kunna lämnas intill ett belopp av 100 milj. kr. under år 1984. 

Jag beräknar utbetalningarna av lån och bidrag till sammanlagt ca 

1 300 milj. kr. under budgetåret 1984/85. I detta belopp ingår medel för 

utbetalningar av det särskilda bidraget om 15 % till vissa isoleringsåt

gärder, tidigare beslutade bidrag och lån till bostadshus, bidrag till kommu

nala och landstingskommunala byggnader, stöd till statliga byggnader samt 

de nya bidragen till energibesparande åtgärder och till installationer för 

uppvärmning m. m. 

Med beaktande av behållningen vid utgången av budgetåret 1983/84 på 
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det nuvarande anslaget B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bo

stadsbeståndet m. m. och med hänsyn till osäkerhet i fråga om takten i 

utbetalningarna av tidigare beslutade bidrag och lån liksom nya bidrag bör 

anslaget - benämnt Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostads

beståndet m. m. - föras upp med 500 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om bidrag till energibesparande åtgärder i stat

liga byggnader meddelas inom en ram av 90000000 kr. under 

budgetåret 1984/85, 

2. till Bidrag till energibe.1para11de åtgärder inom bo.1·radsbesttlnder 

m.m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

500 000 000 kr. 
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C. PLANVÄSENDET 

Lagstiftningsfrågor m. m. 

Ett förslag till ny plan- och bygglag remitterades under hösten 1983 till 

lagrådet för yttrande. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1987. Förslaget bygger i 

väsentliga delar på principerna i gällande rätt men innebär en genomgri

pande systematisk omarbetning av dagens lagstiftning samt en förenkling 

och modernisering av regclsystemet. Ett genomgående drag i n::formen är 

decentralisering av beslutsfattandet och stor vikt har också lagts vid större 

frihet och ansvar för den enskilda människan. De viktigaste nyheterna är 

följande. 

Alla kommuner skall ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela 

yta. Omrädesbestämmclser skall kunna antas, om kommunen vill säker

ställa syftet med översiktsplanen inom ett visst område. Dagens stadsplan 

och byggnadsplan ersätts av en enda plan, som kallas detaljplan. Den skall 

ha en genomförandetid som begränsar byggrätten i tiden. 

Nybyggnadsförbuden avvecklas. En principiell rätt införs att å1erupp

föra hyggnader som har rivits eller brunnit ned. Om en byggnad används 

för ell ändamål som strider mot detaljplanen, får fastighetsägaren ändå 

göra både yttre och invändiga ändringar av byggnaden. En rätt att få 
bygglov till kompletteringsåtgärder - t. ex. komplemenlbyggnader och 

mindre tillbyggnader - införs beträffande en- och t viifamiljshus utanför 

områden med detaljplan. 

Länsstyrelsens fastställelseprövning av planer slopas. Länsstyrelsen 

skall ha möjlighet att i efterhand granska och upphiiva detaljplaner och 

områdesbestiimmelser. Upphävande får dock beslutas endast på vissa, i 

lagen angivna grunder. 

Medborgarinflytandet förbättras. Vid planläggning skall genom informa

tion och debatt eftersträvas ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt 

för de politiska organen. Alla boende som berörs av en plan eller clt beslllt 

,om tillstånd skall, liksom hyresgästernas organisationer, vara sakägare. 

Tillstånd till byggan<le m. m. lämnas i form av bygglov, rivningslov och 

marklov. Förhandslov kan lämnas som ett delbeslut i bygglovsiirendet. 

Skyldigheten att söka lov skall kunna varieras genom kommunala beslut. 

Kommunen skall under vissa förutsättningar kunna besluta att vissa åtgär

der inom områden utan detaljplan får utföras utan bygglov, niimligcn bl. a. 

komplementbyggnader, mindre tillbyggna<le:-, inre ändringar av byggnader 

samt f1tgiirder med ekonomibyggnader för jordbruket och liknande näring

ar. riir områden med detaljplan kan kommunerna i planen besluta att 

enklare fritidshus och liknande byggnader fftr uppföras eller byggas till 

eller iindras pä annat siitt utan lov. 

Under hösten 19!0 remitterades iiven ett förslag till lag om cxploate-
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ringssamverkan till lagrådet. Detta förslag innebär möjligheter att genom

föra kommunala planintentioner i enskild regi samtidigt som en värdeut

järnning kan åstadkommas mellan de deltagande fastigheterna. Exploate

ringssamverkan får ske endast om kommunen har medgett det genom ett 

särskilt beslut enligt plan- och bygglagen. 

Inom bostadsdepartemcntet pågår arbete med en promemoria med för

slag till lag om hushållning med naturresurser. Promemorian skall remiss

bchandlas. Avsikten är att ett lagförslag skall remitteras till lagrådet under 

våren 1984. Arbetet med en naturresurslag har ett nära samband med 

förslaget till plan- och bygglag. 

I departementet pågår också arbete med en lagrådsremiss med förslag 

till sådana ändringar i gällande lagstiftning som föranleds av förslaget till 

plan- och bygglag. Även dessa förslag avses bli remitterade till lagrådet 

under våren 1984. 

Den 1 januari 1982 trädde nya gatukostnadsbestiimmelser i kraft. Syftet 

med de nya bestämmelserna. som finns i byggnadslagen och byggnadsstad

gan. var att ge kommunerna ökade möjligheter alt täcka kostnaderna för 

gator och andra allmänna platser inom områden med stadsplan. Mot bak

grund bl.a. av att det från skilda håll har framhållits att bestämmelserna 

medför problem för fastighetsägare m.fl. skall en arbetsgrupp bildas inom 

bostadsdepartementet med uppgift att göra en sammanställning av de 

erfarenheter som har vunnits av bestämmelsernas tillämpning. Företrädare 

för kommunförbundet. Sveriges fastighetsägareförbund och Sveriges vil

laägareförbund skall inbjudas att delta. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. 

Den fysiska riksplaneringen 

Det arbete som har utförts i den kommunala planeringen och regionalt 

sedan år 1977 för att fullföUa riktlinjerna för hushållning med mark och 

vatten redovisades av länsstyrelserna till regeringen vid årsskiftet 1982/83. 

Materialet har rcmissbehandlats. En redovisning kan komma att föreläggas 

riksdagen under våren 1984. 

I enlighet med vad som anförts i prop. 1980/81: 183 om fortsatt fysisk 

riksplanering pågår i arbete i syfte att utveckla formerna för att i 

planerings- och beslutsprocessen på olika nivåer föra in de markhushåll

ningsfrågor som behandlas i den fysiska riksplaneringen. Riktlinjerna i den 

fysiska riksplaneringen för hushållning med mark och vatten avses bli 

reglerade i den nyss nämnda lagen om hushållning med naturresurser. 

Även en motsvarighet till bestämmelserna i 136 a § byggnad slagen beträf

fande industrietableringar av väsentlig betydelse för hushållningen med 

mark och vatten avses ingå i den lagen. 

Statens planverk har regeringens uppdrag att lämna förslag till hur 

kunskapsförsörjningen vad gäller frågor om naturresurser och markan- · 

vändning bör organiseras centralt och regionalt. 
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Regeringen har nyligen lämnat en principproposition till riksdagen be

träffande havsresursfrågor. I propositionen uppmärksammas behovet av 

att i kustnära områden och i vissa andra havsområden utveckla planering

en för att bättre kunna samordna anspråken från olika verksamheter och 

göra avvägningar mellan motstående intressen. I syfte att utveckla for

merna för en planering av kust- och havsområdena bedriver havsresursde

legationen försöksverksamhet. Delegationen avser alt lämna en redovis

ning till bostadsdepartementet under våren 1984. 

Kommunal fysisk planering och byggande 

För att främja en sådan bebyggelseutveckling soin utnyttjar redan gjorda 

investeringar tilldrar sig resurshushållningsfrågorna allt större intresse i 

den kommunala översiktsplaneringen. Stadsbyggnad och stadsförnyelse 

blir därvid centrala frågor under det närmaste decenniet. Den kommunala 

detaljplaneringens inriktning kommer alltmer att övergå från planering av 

nya bostadsområden till planering för förnyelse och förtätning av den 

befintliga bebyggelsen. 

Statens planverk bedriver i samarbete med ett antal kommuner försöks

verksamhet för att pröva vilka allmänna råd som den kommande nya plan

och bygglagens plansystem kan komma atl kräva. 

Planverket arbetar på regeringens uppdrag även med ett förslag till nya 

föreskrifter och allmänna råd för ombyggnad och annan ändring i anslut

ning till de regler för ombyggnad som har infogats i förslaget till den nya 

plan- och bygglagen. De ändrade byggnadsbestämmelserna avses i sina 

huvudsakliga delar komma att införas redan i anslutning till det beslutade 

bostadsförbättringsprogrammet. En proposition med ändringar i bygg

nadsstadgan kommer att föreläggas riksdagen våren 1984. 

Under senare år har konstaterats betydande brister i bebyggelsenstek

niska egenskaper. Dit hört.ex. fuktskador i grunder och brister i infästning 

av balkonger samt förekomst av mögel och radon. Dit hör även brister i 

fråga om bebyggelsemiljöns tillgänglighet, torftiga utemiljöer och problem 

med sophanteringen. En viktig uppgift för planverket är att bedöma om

fattningen av olika brister i den befintliga bebyggelsen samt hur dessa kan 

undanröjas och förebyggas. 

Information och utbildning 

Inför de stora förändringarna i samband med bostadsförbättringspro

grammet. den kommande plan- och bygglagen samt fullföljande av målet 

för energihushållningen krävs omfattande informations- och utbildningsin

satser. Det ankommer på planverket att aktivt medverka i detta arbete. 
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C 1. Statens planverk 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

35 293000 

33 670000 

34948000 

Organisation, uppgifter m.m. 

87 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om plan

och byggnadsväsendet. Det åligger verket särskilt att insamla och bearbeta 

kunskaper och erfarenheter inom dess verksamhetsområde, att i anslut

ning till den allmänna uppsikten över plan- och hyggnadsv~isendet ge råd 

och vägledning för planväsendet samt meddela föreskrifter och allmänna 

råd för byggnadsväsendet. Planverket skall vidare verka för samordning 

mellan sina och andra myndigheters regler som rör plan- eller byggnads vä

sendet. Dessutom skall planverket verka för samordning mellan verket och 

andra myndigheter när det gäller dels insamling och bearbetning av kun

skaper och erfarenheter som rör hushållning med mark och vatten. dels råd 

och vägledning beträffande fullföljandct av de riktlinjer som har beslutats 

för hushållningen med mark och vatten. 

Planverket utfärdar typgodkännande av konstruktion eller utförande i 

övrigt av byggnader eller andra anordningar. om vilka bestämmelser ges i 

byggnadsstadgan samt biträder även i övrigt utomstående med utlåtande, 

undersökning eller annat arbete. om det är av allmänt intresse för bygg

nadsväsendet. 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirek

tör. Verket är organiserat på två avdelningar. planavdelningen och bygg

nadsavdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns 

vidare en administrativ byrå samt ett verkssekretariat. Till planverket har 

knutits tre rådgivande organ, rådet för samhällsplanering, tekniska rådet 

och rådet för stål- och betongnormer. 

Till statens planverk hör i administrativt hänseende statens va-nämnd. 

Nämnden handlägger med hela landet som verksamhetsområde mål enligt 

lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål 

enligt lagen ( 1976: 838) om allmänna fjärrvärmeanläggningar. 

Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetår framgår av följande sammanställning. 
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1983/84 Beriiknad ändring 1984/!)5 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostn. 
(därav lönekostn.) 

Lokalkostnader 
Siirskild samhälls

information 
Statens va-nämnd 

därav lönekostn.) 
Engangsanvisning statens va

nämnd 
Typgodkännande

verksamheten 

147 

25940000 
123561000) 

4 561 000 

916000 
2177000 

<I 546000) 

75000 

I 000 

33670000 

Statens 
planverk 

+ 0 

+4615 000 
(+ 503 000) 
+ 564000 

+ 109000 
+ 267 000 

(+ 209000) 

75000 

+ 0 

+5480000 

Före
draganden 

+ 0 

+I 000000 
I+ 736000) 
+ 140000 

+ 35000 
+ 1711000 

I+ 125000) 

75 000 

+ 0 

+12711000 

Avgifter för statens planverks trycksaker, som redovisas under stats

budgetens inkomsttitel 2533 Avgifter vid statens planverk. beräknas till 

590 000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Statens plam·erk 

De grundläggande utgångspunkterna för planverkets verksamhet finns i 

byggnadslagstiftningen samt i vissa riksdags- och regeringsheslut. Planver

ket får på sätt som närmare anges i 76 § byggnadsstadgan (1959: 612. 

omtryckt 1981: 873) meddela. föreskrifter och ge exempel på godtagna tek

niska lösningar och de allmänna råd som i övrigt behövs för tillämpningen 

av byggnadsstadgan. 

Planverkets verksamhet påverkas i stor utsträckning av utformningen av 

den nya plan- och bygglagen och av den naturresurslag som f. n. bereds 

inom bostadsdepartementet. Detta gäller såväl planverkets roll i samband 

med information. rådgivning och utbildning i anslutning till att lagarna skall 

träda i kraft som verkets formella uppgifter sedan lagarna har trätt i kraft. 

Planverket har utarbetat ett program för arbetet i samband med introduk

tionen av plan- och bygglagen. Arbetet kommer till största delen att rym

mas inom planverkets myndighetsanslag. Vissa uppgifter ställer emellertid 

krav på särskilda resurser utöver myndighetsanslaget. 

Planverket bedömer att en nedskärning av verkets resurser med 2 % för 

budgetåret 1984/85 får större konsekvenser för verksamheten än tidigare 

års nedskärningar. beroende på att utrymmet för konsultinsatser ytterliga

re begränsas. En mycket restriktiv prövning inför återbesättning av va

kanser blir nödvändig. Verket bedömer dock att nedskärningen skall kun

na genomföras utan att mera omfattande ingrepp i verksamheten behöver 
göras. 
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Problem som uppstår vid st;indig\ minskade resurser kan emelkrt iJ inte 

döljas i längden. Verksamhetens karakUir av specialstudier av-;eende 

många olika fackomri'1den innebär att s;'irbarheten iir fiirh;'\llandevis stor. 

Statens planverk föreslfir i sin anslagsframstiillning bl. a. fiiljande: 

I. Huvudförslaget I 396 000 kr. 

2. Pris- och löneomriikning m.m. I 964000 kr. 

3. De besparingar som planverl\et har redovisat enligt hurndfiirslaget 

innebär att anslags posten Förvaltningsl\ostnader minskas med 542 000 l\r.. 

varav 442000 kr. avser lönemedel. att anslagsposten siirskild samhiillsin

formation minskas med 21 000 kr. och att anslagspnsten statens va-ntimnd 

minskas med 5 000 kr. Huvuddelen av besparingarna kommer att genomfö

ras genom att tjänster eller delar av tjiinster hiills val\anta. Planerade 

ekonomiadministrativa och personaladministrativa ;°1tgiirder viintas ocks;01 

f{1 en åtstramande effekt p{1 kostnaderna. För verket som helhet kommer 

en omsorgsfull planering att ske fiir utny\tjandet av medel fiir resor och 

expenser. 

4. Planverket kan konstatera att trots omprioriteringar kommer verket 

inte att kunna ansvara för introduktionen av en ny plan- och bygglag om 

inte vissa extra resurser kan stiillas till verkets förfogande som tillfällig 

förstärkning. För budgetfiret 1984/85 har verket beriiknat för fiirsöksverk

samhet i kommuner jämte resemedel för planverkets personal 2 380000 

kr.. för expertmedel vid arbetet med SBN/PBL 600000 kr. sam\ för juri

disk expertis !under 2 år) vid arbetet med allmänna rt1d för planeringen och 

tillämpningen av de nya planinstituten 500000 kr. 

5. En väsentlig upprustning av utrustning_en för automatisk ordbehand

ling behövs. Verket hems.tiiller om ett engångsanslag om 100000 kr. som 

tillskott till ordinarie expensmedel. 

6 .. För typgodkännandebyrån behövs en ökning av resurserna och en 

ökad kostnadstäckning. För att finansiera de allmännyttiga arbetsuppgifter 

som från praktisk och rationell synpunkt måste ligga på typgodkiinnande

byrån äskar planverket därför 203 000 kr. utöver huvudförslaget. motsva

rande kostnaderna för tjänsten som chef för typgodkännandebydn. 

7. Planverket har beräknat medelsbehovet med utgångspunkt i kända 

kostnader under 1982/83. Flyttningen till kvarteret Lysbomben innebär 

emellertid att vissa kostnader blir väsentligt högre. Detta giiller i första 

hand telefon. externa transporter och reprografi. För dessa ändamål har 
. -

verket beräknat 126000 kr. som begärs utöver huvudförslaget. 

8. För typgodkännandeverksamheten disponeras fr.o.m. budgetåret 

1981/82 en rörlig kredit hos riksgäldskontoret på högst 500000 kr. Den är 

avsedd att tas i anspråk i den mån löpande utgifter inte kan bestridas med 

löpande inkomster. Planverket hemställer att en rörlig kredit till samma 

belopp ställs till förfogande även under budgetåret 1984/85. 

9. Planverket hemställer att anslagspostcn Förvaltningskostnadcr även 

för budgetåret 1984/85 får överskridas för utgifter inom stål- och betong-
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verksamheten med högst det belopp som motsvarar nettoinkomsterna från 

försäljning av normer utgivna av statens stål- och betongkommittcer efter 

avdrag för övriga berörda myndigheters kostnader. 

10. Statens va-nämnd hemställer om 150000 kr. utöver huvudförslaget 

för att kunna hålla en hög utnyttjandegrad av reserven av icke heltidsan

sWllda ordförandeersättare. 

fiiredragandens överväganden 

·För nästa hudgctftr bör medel för planverkets verksamhet beräknas med 

utgilngspunkt i huvudförslaget. Jag beräknar därutöver 119000 kr. för 

telefonkostnader (7). Medel för planverkets egen medverkan vid introduk

tionen av plan- och bygglagen förutsätts i huvudsak kunna tillgodoses inom 

verkets ordinarie anslag genom omprioritering av verkets befintliga re

surser (4). 

Med hänsyn till den omfattning och vikt som införandet av en ny plan

och bygglag får för kommunerna är information från planverkets sida 

viktig. Jag anser liksom planverket att en försöksverksamhet bör komma 

till stånd. Planverket bör i denna fråga samråda med stat-kommunbered
ningen (C 1983: 02). 

Planverket har i sin anslagsfrarnställning understrukit vikten av forsk

ningsinsatser inom byggnads- och planväsendets område. Verket önskar 

att, i enlighet med vad som uttalades i byggforskningspropositionen 

( 1982/83: 151. CU 30. rskr 351 ). medel reserveras för forskning inom områ

det. Forskningsfrågorna avses bli behandlade i en särskild proposition till 

riksdagen våren 1984. Jag återkommer till den av planverket aktualiser~de 
fn°Lgan i det sammanhanget. 

I likhet med föregående budgetår har jag räknat med att kostnaderna för 

typgodkännandeverksamheten helt skall finansieras med avgifter. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens planverk för hudgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 34 948 000 kr. 
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D. LANTMÄTERIET 

Inledning 

För lantmäteriet innebär årets hudgetförslag att huvuddelen av den 

anslagsfinansierade verksamheten behandlas mer ingf1ende än normalt. 

När det gäller arbetet med kartor och annan landskapsinformation kommer 

jag att föreslå att en långsiktig plan läggs fast. Jag kommer vidare att 

föreslå att fastighetsregistreringen. som iir ett ~ista led i fastighetshild

ningsprocessen. skall finansieras med avgifter. Hiirigenom kommer hela 

processen att betalas av dem som har mest nytta av t1tgiirderna i fri\ga. f'ör 

att inte äldre kartor i fastighetsregistermyndigheternas arkiv skall gå förlo

rade på grund av att det saknas medel för att v[1rda dem kommer jag att 

föreslå särskilda insatser för att möjliggöra en mera avancerad kart lagning. 

Jag kommer också att redovisa min syn p~1 lantmiiteritaxans utformning. 

Organisation, uppgifter m. m. 

Det statliga lantmäteriet omfattar statens lantmäteriverk. en överlantmii

tarmyndighet i varje län och lokala fastighetsbildningsmyndighetcr. 

Lantmiiteri1·erket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastig

hetsbildning. fastighetsbestämning. fastighetsviirdering. fastighetssamver

kan och fastighetsregistrering samt för frågor om mätningsverksamhet och 

allmän kartläggning. I den sist nämnda uppgiften ingår att varje år upprätta 

förslag till plan för de allmänna kartarbetena och att utföra grundliiggande 

kartläggning och ge ut kartor i skalor. serier och versioner som svarar mot 

samhällets grundläggande och kontinuerliga behov. 

Verket skall leda och ha tillsyn över den verksamhet som ankommer på 

fastighetsbildningsmyndigheterna och över fastighetsregisterverksamhe

ten. 

Verket leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande ~ch 

högst sex andra ledamöter. som regeringen utser. Generaldirektören är 

chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar. administrativa avdel

ningen. fastighetsavdclningen. kartavdelningen och produktionsavdelning

en samt ett planeringssekretariat. 

För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna 

kartarbetena finns ett till verket knutet kart råd. I kartrådet ingår företräda

re för närmast berörda statliga myndigheter och Svenska kommunförbun

det. Generaldirektören i verket är ordförande i kartrådet. 

Överlantmiitarmyndigheten har länet som verksamhetsområde. Chef för 

myndigheten är överlantmätaren. som dessutom är tjänsteman vid länssty

relsen och chef för dess lantmäterienhet. Överlantmätarmyndigheten skall 

inom länet främst leda och ha tillsyn över verksamheten vid de statliga 
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fastighetsbildningsmyndigheterna. ha tillsyn iiver miitningsverksamheten 

samt verka för samordning av grundliiggande mätning rn:h kartliiggning. 

F11s1igllt'tshi/d11i11g.rn1y11diglll'IC11 har hand om lantmiiteri- och kartverk

samheten r:I den lokala nivån. Lantmiiteridistriktet iir verksamhetsområde 

för en fastighetsbildningsmyndighet: Landet är indelat i 86 lantmiiteridi

strikt. Förutom att det linns ett distriktskontor i va1je distrikt finns lokal-· 

kontor fiir niirservice i f. n. 32 kommuner. För siirskilda fastighetsbild

ningsurrgifkr finns ytterligare 24 statliga fastighetsbildningsmyndigheter. 

s. k . . 1pl'ci11/1•11hera. 23 av dessa utför fastighetsbildningsuppgifter som 

hiinger samman med friimsl jordbrukets och skogsbrukets rationalisering. 

Den [1ter~ti'1endc har uppgifter som rör utvecklingen av liitbebyggelse. Chef 

för fa~tigho:tsbildningsmyndighet med lantmiileridistrikt som verksamhets

omr<°1de iir en distriktslantmiitare och för annan statlig fastighetsbildnings

myndighct en liinslantmiitare. 

Lantmiiteriet bedriver en omfattande 11rrdrag.1Terksa111het. Denna ut

förs s:'tviil centralt som regionalt och lokalt i organisationen. För att man 

bättre skall kunna utnyttja de tekniska resurser som lantmäteriet förfogar 

över har bildats :°tlta regionala s. k. samverkansomd\den. 

Det statliga lantmäteriet sysselsatte den I juli 1983 något mer än 2 800 

personer \'arav ca 850 vid lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad den

na i tillsynshänseende finns dels 42 kom1111111ala .fasrighe1.1"hild11itwrn1yn

dighctcr för utveckling av tiitbebyggelse, dels 24 statliga och 32 kommuna

la fastiglll't.1n'gi.1·1er111v11digherer. Statliga fastighetsregistermyndigheter är 

länsstyrelserna. inom vilka iirenden om fastighetsregistrering handläggs av 

lantmäterienheterna. 

Lantmäteriets verksamhet delas in i följande fyra program. 

I. Uppdragsverksamhet 

2. Plangenomförande 

3. Landskapsinformation 

4. Försvarsberedskap 

Medel tas upp under följande anslag. 

D I. Lantmäteriet 

D 2. Plangenomförande 

D 3. Landskapsinformation 

D 4. Försvarsberedskap 

D 5. Utrustning m. m. 

Anslai;et D I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas in- och utbetalningar för lantmäteriets 

hela verksamhet. 

Anslaget D 2 är ett förslagsanslag som i huvudsak skall finansiera 

utvecklings- och rådgivningsverksamhet samt arbete med fastighetsregi

strering inom program 2. Verksamheten med fastighetsbildning m. m. inom 

samma program finansieras huvudsakligen genom avgifter enligt lantmä

teritaxan (1971: 1101, ändrad senast 1983: 885). 
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Anslugen D 3 och D 4 är reservationsanslag som skall finansiera verk

samheten inom program 3 och 4. 

Anslaget D 5 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteriets 

behov av s. k. strategisk utrustning. Anslaget fungerar som ett lån som 

amorteras till en inkomsttitel på statsbudgeten i takt med att utrustningen 

skrivs av. Från anslaget finansieras vid behov också tillskott av statskapi

tal. 

D 1. Lantmäteriet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anvisat 

1984/85 Förslag 

0 
I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets 

olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får 

normalt inte belastas. 

Verksamheterna inom olika program beskrivs i det följande under de 

anslag varifrån medel beräknas på statsbudgeten. Lantmiiteriets uppdrags

verksamhet (program l) finansieras emellertid helt genom avgifter. Denna 

verksamhet behandlas därför under förevarande anslag. 

Program I. Uppdragsverksamhet 

Programmet består av två delprogram: 

I a. Inrikes uppdrag 

I b. Utlandsuppdrag 

Delprogrammet Inrikes uppdrag omfattar uppdrag inom landet beträf

fande bl. a. framställning av kartor och annan landskapsinformation. tek

niska och fastighetsrättsliga frågo1 samt fastighetsvärdering. 

Delprogrammet Utlandsuppdrag omfattar alla uppdrag i utlandet. Verk

samheten marknadsförs under namnet Swedsurvey. Lantmäteriverket 

marknadsför även produkter och tjänster frfm företag och andra myndighe

ter när det främjar lantmäteriets export. 

Uppdragsverksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Rörelsen 

budgetåren 1982/83- 1984/85 framgår av följande tabell (I 000-tal kr.). I 

kostnaderna ingår beräknat behov av avsiittningar för osiikra fordringar, 

för realiserade prisförändringar i anliiggningstillgångar och för att värde

säkra statskapitalet. Som intiikter redovisas fakturerade belopp och viirdet 

av utförda men ännu inte fakturerade uppdrag. 
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lnt~iktcr 
Ko,tnaJer 
Resultat 
Halanserat resultat 

Lantmäteriverket 

1982/83 
L:tfall 

144 013 
143 K46 
+ 167 
-5fi7:! 

1983/84 
lkriiknat 

164968 
162 571 
+:!397 
-J 275 

1984/85 
Beräknat 

163 095 
160 765 
+:! 330 
- 945 
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Den under hudgetäret 1982/83 väntade nedgången i efterfriigan på stom

mätning. rcproverksamhet och flygfotografcring har inte intriiffat. Efter

frågan på uessa tjänster har i stället ökat liksom pil fastighetsrättslig ser

vice och värdcringsservice. För utlandsuppuragen uppnådues en 50%-ig 

ökning av omsättningen jämfört med budgetåret 1981/82. 

Den inrikes uppdrags verksamheten bedöms minska meu ca 3 r,:(;. unuer 

budgetåret 1984/85. Utvecklingen av utlandsverksamheten är svftr att be

uöma. Konkurrensen på världsmarknaden iir hård. Verket hedömer dock 

att den marknadsföring som genomförts hör ge utuelning i form av upp

urag.' 

Fiiredragandcns överväganden 

Uppdragsverksamheten har budgetåret 1982/83 lämnat ett litet över

skott. Verksamhetens volym har inte minskat i lien omfattning som det har 

funnits anleuning att anta. Resultatet är bättre än för budgettiret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiiteriet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av I 000 kr. 

D 2. Plangenomförande1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

42087 574 

37335 000 

41519000 

Under anslaget redovisas kostnader för program 2 Plangenomförande till 

de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten. 

1 Ny anslagsbeniimning (tidigare Lanlmiiteriet: Plangenomfiirande). 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementct 

Program 2. Plangenomförande 

Programmet består av fyra delprogram: 

2 a. Fastighetsbildning m. m. 

2 b. Fastighetsregisterreformen 

2 c. Utveckling 

2 d. Rådgivning 
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Delprogram 2 a finansieras i huvudsak genom avgifter. Ersättning tas ut 

enligt lantmäteritaxan (1971: 1101, ändrad senast 1983: 885). Ersättningen 

skall i princip täcka lantmäteriets kostnader för verksamheten. Till en liten 

del lämnas bidrag till fastighetsbildningen från anslag. Jag kommer senare 

att föreslå att dessa bidrag skall finansieras genom avgifter på fastighetsre

gistreringen. Detta kommer dock inte att påverka statsbudgetens utgifter, 

utan endast dess. inkomster. Rörelsen budgetåren 1982/83- 1984/85 fram

går av följimde tabell (I 000-tal kr.J. I kostnaderna ingår beräknade avsätt

ningar för osäkra fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggnings

tillgångar och för att värdesäkra statskapitalet. Som intäkter redovisas 

fakturerade belopp och värdet av utförda men inte fakturerade än::mkn. 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Beräknat Beräknat 

Intäkter 215 891 230523 224 918 
Varav bidrag 
från anslag 12 355 8 597 10200 

Kostnader 214536 231725 224918 
Resultat + 1355 -1202 0 
Balanserat 
resultat +11078 +9876 +9876 

Bidragen tas upp i tre delposter under anslaget D 2, nämligen kostnader 

för nedsättningsbelopp enligt lantmäteritaxan, för den särskilda skiftes

verksamheten i Kopparbergs län och för socialt betingade statsbidrag till 

sakägare. Enligt lantmäteritaxan skall ersättningen för vissa fastighetsbild

ningsförrättningar sättas ned om vissa fastigheter m. m. inte längre behö

ver redovisas i fastighetsregistret. Taxebeloppen skall också sättas ned för 

äganderätts utredningar som en länsstyrelse förordnar om. Av följande 

sammanställning framgår bl. a. den beräknade utvecklingen av bidragen 

(1900-tal kr.). 

Anslags post 1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Anvisat Förslag 

Kostnader för nedsättningsbdopp 
enligt lantmäteritaxan 9049 7700 !0000 
Den särskilda skiftesvcrksamheten 
i Kopparbergs län 2 730 454 0 
Statsbidrag till sakägare 576 443 200 

Summa 12 355 8597 !0200 



Prop. 1983/84: IOO Bilaga 13 Bostadsdepartcmentet 96 

Övriga lklprogram finansieras helt unlkr anslaget. Till en del kan ut· 

ve1:kling och rildgivning finansieras genom avgifter, men verksamheten 

n.:dovi\as d~1 under program I eller delprogram 2 a. 

Lantmätcrh·crkcl 

Fastighl'tshild11i11g 111. 111. 

Under budgetiiret 1982/83 har efterfrfigan p[1 fastighetsbildningsiitgärder 

minskat något. Under det första halvt1ret 1983 har efterfr<lgan minskat 

oroande mycket i några län. Inom n?1gra andra län, främst i Sydsverige. har 

efte1i"rf1gan dock ökat under budgetåret. Verksamheten har gell full kost

nadstiickning. Balansen av inneliggande ärenden har inte minskat i plane

rad omfattning. Inte heller andelen gamla iirenden har minskat på ett 

tillfredsstiillande sätt. Handliiggningstiderna har emellertid förkortats i 

minst planerad omfattning. 

Arbetet med de återstående laga skiftena i Kopparbergs län har genom

förts planenligt. Verksamheten avslutas under innevarande buJgeti1r. 

Lantmäteriverket reserverar sig dock för att merarbete kan uppkomma till 

följd av att domstol kan besluta om återförvisning eller föreskrifter om 

ändring av beslut i fiirriittningarna vid eventuella övcrprövningar. 

Verket framhåller att reglerna för nedsiittning i lantmäteritaxan iir utfor

made så att de i huvudsak verkar automatiskt. För budgetåret 1984/85 

bedömer verket att behovet av nedsättningsmedel kommer att uppgå till 

10000000 kr. För statsbidrag till sakägare beräknar verket ett behov av 

500000 kr. 

Övrigt1 de/program 

Arbe_tet med fastighetsdatareformen har löpt planenligt. Det nya fastig

hetsregistret omfattade vid utgången av förra budgetåret ca 900000 fastig

heter, vilket iir närmare 25 % av landets samtliga fastigh..:ter. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1981/82: 123. CU 37, rskr 318) om fastig

hetsdatareformen under budget{1ren 1982/83-1986/87. Beslutet innebär 

bl. a. att för femårsperioden beräknas en ekonomisk ram som utgår från 

oförändrade resurser för överforingsorganisationen. Lantmäteriverket an

ser mot denna bakgrund att delprogrammet Fastighetsregisterreformen 

skall tilldelas oföriindrade resurser för budgetåret 1984/85. 

Finansiering av den statliga fastighetsrcgistreringcn med a\'giflcr 

Min företrädare tog i 1982 års budgetproposition (prop. 1981/82: 100 bil. 

16) upp frågan om att finansiera fastighetsregistreringen med avgifter. 

Lantmiiterivcrket hade väckt frågan. Bostadsministern ansf1g att det be

hövdes ytterligare underlag för att ta ställning. Mot denna bakgrund upp

drog regeringen i mars 1982 ät lantmäteriverket att utreda fri'\gan vidare. 
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Verket n:dovisade sin utredning under sommaren 1982. Utredningsmate

rialet har sedermera ytterligare konkretiserats. 

Fastighetsregistreringen utförs vid 24 statliga och 32 kommunala fastig

hetsregistermyndigheteL Länsstyrelsen är statlig registermyndighet och 

arbetet utförs vid lantmäterienheten inom planeringsavdelningen. Även 

lantmäteriverket och centralnämnden för fastighetsdata har viktiga upp

gifter i verksamheten. Registreringsarbetet har samband med verksamhe

ten hos inskrivningsmyndigheterna genom en omfattande fortlöpande avi

sering av uppgifter mellan fastighetsregistermyndigheterna och inskriv

ningsmyndigheterna. Under ledning av centralnämnden för fastighetsdata 

läggs f. n. registren om till att föras med ADB i ett integrerat system 

(fastighetsdatareformen). 

De kommunala registermyndigheterna bedriver verksamheten efter n:

geringens och lantmäteriverkets bestämmande enligt lagen (1971: IHJ om 

kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet. 

Enligt lagen skall kommunen inrätta fastighetsregist1.:rmyndighet och svara 

för verksamheten vid myndigheten om regeringen eller av regeringen ut

sedd myndighet bestämmer detta. Av förarbetena (prop. 1971: 58l framgår 

att om kommun inte vill vara huvudmirn för fastighetsregistret är detta ett 

särskilt skäl för att en sådan myndighet inte skall finnas i kommunen. 

Registreringen skall då i stället ankomma på länsstyrelsen. Bestämmelser

na i lagen innebär vidare att kommunen skall anställa och avlöna personal. 

anskaffa material och i övrigt vidta de åtgiirder och svara för de kostnader 

som behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

Jag anser att det nu finns tillräckligt med utredningsmaterial för att det 

skall vara möjligt att ta ställning till frågan om avgiftsfinansiering av 

fastighetsregistreringen och till formerna för en sådan finansiering. Jag har 

funnit att verksamheten bör finansieras med avgifter och jag kommer nu 

att n:dogöra för utredningsförslagen och senare för mina överväganden. 

Kostnaderna för den statliga fastighetsregistreriugen hos berörda stat

liga myndigheter särredovisas inte. De kan dock uppskattas med hygglig 

säkerhet. Underlag saknas däremot för att bedöma kostnaderna vid de 

kommunala registermyndigheterna. 

Jag skall nu redovisa en beräkning av de statliga kostnaderna för regi

streringen. Därefter redovisar jag förslag som lantmäteriverket har fört 

fram när det gäller behov att öka resurserna. Innan jag redogör för mina 

överväganden kommer jag också att redovisa lantmiiteriverkets förslag till 

olika sätt att utforma avgiften. 

Kostnader för den statliga .fi1stiglietsregisten·ak1·a111ltete11 

Med utgångspunkt i de anslagsframställningar som berörda myndigheter 

har lämnat för budget[1ret 1984i85 har kostnaderna 1:ör den statliga fastig

hctsrcgisterverksamheten under niimnda budget[ir b1.:räknats till ca 74 milj. 

kr. Beräkningen grundas p?t myndigheternas huvudförslag. 

7 Riksdagen /9li3!84. I sa111/. Nr 100. Bilaga 13 
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Lantmäteriverkets kostnader finns redovisade under flera delprogram. 

Någon särskilt avgränsad post för verkets arbete med fastighetsregistre

ring finns därför inte. utan flera kostnadsposter har beräknats och summe

rats. Föreskrifter och allmänna råd, annat utvecklingsarbete och rådgiv

ning rörande fastight:tsregisterverksamheten har beräknats kosta ca 3 milj. 

kr. Omläggningen till nytt fastighetsregister beräknas kosta 5,4 milj. kr. 

Sammanlagt beräknas alltså lantmäteriverkets kostnader till 8,4 milj. kr. 

Kostnaderna hos centralnämnden för fastighetsdata förändras i takt med 

att allt fler fastigheter ingår i det nya fastighetsregistret. För drift av 

registret beräknas 5,3 milj. kr. budgetåret 1984/85. för omläggning till nytt 

fastighetsregister 7 ,8 milj. kr. och för koordinatregistret 3,6 milj. kr., dvs. 

sammanlagt 16,7 milj. kr. 

Lantmäterienheterna vid länsstyrelserna bedriver även annan verksam

het än fastighetsregistrering. Lantmäteriverket har uppskattat att ca 65 % 

av lantmäterienheternas kostnader hänförs till fastighetsregistreringen. 

Kostnaderna under budgetåret 1984/85 beräknas med denna utgångspunkt 
till 21,3 milj. kr. för registerföring. 7, 1 milj. kr. för att upprätta nya 

registerkartor, 7, I milj. kr. för arkivhållning, 4,7 milj. kr. för upplysnings

verksamhet. 4.7 milj. kr. för registrering av planer och bestämmelser och 
för koordinatregistrering, 2,3 milj. kr. för annan fastighetsregisterverksam

het samt 1,7 milj. kr. för omläggning till nytt fastighctsregister. Tillsam

mans blir detta 48.9 milj. kr. 

För att ge en överblick över beräkningarna sammanfattar jag dessa i 

följande tabell. 

Verksamhet 

Centrala myndighets
funktioner 
Registerföring inkl. drift 
av nyll fastighetsregi~ter 
Nyupprällande av register
kartor 
Arkivhållning 
Upplysningar till allmiin
heten m.11. 
Registrering av planer och 
bestiimmeber, koordinat
regi,trering 
Annan fastighetsrcgistcr
verksamhd 
Omlitggning till nytt fastig
hctsregister 
Koordinatregistret 

Surnma kostnader 

Myndighet 

LMV 

3,0 

5,4 

8,4 

CFD 

5,3 

7.8 
3,6 

16.7 

SFRM 

21.3 

7.1 
7.1 

4,7 

4.7 

2.3 

1.7 

48,9 

Summa 
kostnader 

3.0 

26.6 

7.1 
7, I 

4,7 

4,7 

2.3 

14.9 
3.6 

74.0 

Kos1n:1der (milj. kr.) fi>r den statligu fastighchregistervcrksamhelen budgetarct 
1984/85. ( L1ntmiiteriverkct = LMV. centralniimndcn for fa~tighctsdata = CFD och 
sl;illiga L1Stighe1srq!i.,1crmyndighetcr - SFRM). 
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Lantmäteriverkets ji'irs/ag att öka resurserna 

Lantmäteriverket har i sitt förslag till avgiftsfinansiering bedömt att 

registerverksamheten tillförs otillräckliga resurser. Sedan den nuvarande 

organisationen bildades år 1971 har registermyndigheterna ålagts nya upp

gifter. Myndigheterna har dessutom redan från början haft otillräckliga 

resurser för att på ett helt tillfredsställande sätt kunna bedriva verksamhe

ten. Resursbristen har lett till att arbetet i ökande utsträckning har släpat 

efter främst när det gäller att komplettera registren med uppgifter, att rusta 

upp registerkartorna och att laga slitna arkivakter. 

Registerkomplettering 

I anslutning till ikraftträdandet av fastighetsbildningslagen ( 1970: 988) år 

1972 och anläggningslagen ( 1973: 1149) år 1974 infördes regler om att 

nybildade samfälligheter. servitut och gemensamhetsanläggningar skall 

redovisas i registret. I princip skall även äldre sådana samfälligheter m. m. 

tas upp i registret. Det senare har hittills kunnat ske bara i mycket begrän

sad omfallning. Också i vissa andra avseenden finns behov av att komplet

tera redovisningen i fastighetsregistret. Sådan registerkomplettering som 

är helt nödvändig för fastighetsdatareformen utförs som ett led i denna. 

Detta gäller dock bara vissa begränsade åtgärder. Största delen av kom

pletteringsbehovet har inte denna karaktär och har därför måst ställas på 

framtiden. För att avhjälpa de akuta bristerna under en period om 10 - 15 

år bedömer lantmäteriverket att det behövs 3,5 milj. kr. per år. 

Upprustning av registerkartor 

Till registret hör registerkarta och arkiv. Registerkartans betydelse har 

ökat. Genom att ekonomiska kartan blev färdig år 1978 har större delen av 

riket kunnat få en registerkarta. Registerkartan kompletteras vanligtvis 

med bestämmelsekarta och specialblad och numera, om skala I: 10000 

används, även med ett rättighetsoriginal. Kartorna utgör ett betydelsefullt 

underlag för samhällsplanering. hyggnadslovgivning och fastighetsbild

ning. Behovet av en registerkarta som är ;indamålsenlig både för sj;ilva 

registaföringen och som medium för fortlöpande information till kom

muner och andra om fastighetsindelning m. m. medför krav pa att öka 

resurserna för att framstiilla registerkartor. Särskilt gäller detta omrt1den 

där registerkarta behövs i större skala iin den ekonomiska kartans. Från 

kommunalt håll har vid flera tillfallen framförts kritik mot de otillriickliga 

statliga resurserna i detta avseende. 

Lantmäteriverket har med stöd av genomförda undersökningar kunnat 

konstatera att en stor del av de nuvarande registerkartorna behöver hytas 

ut. Detta beror p{1 att kartorna iir gamla och uppr;ittadc från ett hrislf~illigl 

underlag. Kartorna har ocksi'i till en del hållih aktuella med otillriicklig 

geometrisk noggrannhet. De hehövliga upprustnings{1tgiirderna kan cnligt 

verket komma till stånd för en gcnl!msnittlig kostnad av ca 8.8 milj. kr. per 

iir under en 15-årsperiod. 
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Lagning av arkivakter 

Som en del av fastighetsregistret finns hos registermyndigheterna ett 

omfattande arkiv. I arkivet förvaras originalakterna rörande fastighets

bilclning m. m. Arkivet hålls tillgängligt för allmänheten och för fastighets

utredningar i anslutning till den löpande verksamheten hos fastighetsbild

nings- och fastighetsregistermyndigheterna m. n. För alt klara behoven av 

att laga akterna e1fordras enligt verket 5,2 milj. kr. per år under överskåd

lig tid. 

Utformning av registera1•giften 

Lantmäteriverket har i sina utredningar åren 1981 och 1982 diskuterat 

olika metoder alt utforma registeravgifterna. I båda utredningarna disku

teras registeravgifter som tas ut från fastighetsägarna i samband med 

skatteuppbörden, i samband med debitering av avgifter för fastighetsbild

ningsförriil!ningar och i samband med att expeditionsavgifter tas ut vid 

inskrivningsmyndigheterna. I 1981 års utredning övervägs dessutom möj

ligheten att ta ut en avgift från alla fastighetsägare som finns registrerade i 

det nya ADB~baserade fastighetsregistret och alt finansiera överföringen 

av jord- och stadsregister till det nya ADB-registret med en särskild om

läggningsavgift på fastigheter som förs över i registret. 

Central för kartkonscrvering 

När jag föregående år anmälde anslagsberäkningarna för lantmiiteriet 

behandlade jag frågan om att inrätta en central för konservering av kartor 

!prop. 1982/83: 100 bil. 13 sid. 117). Jag kunde då inte förorda alt medel 

skulle beräknas för en sådan central. Riksdagen utwlade med anledning 

härav (CU 1982/83: 20, rskr 220) alt regeringen så snart som mQjligt borde 

skapa förutsältningar för att inrätta en kartkonserveringscentral. I sam

manhanget borde också en lämplig lokaliseringsort för verksamheten be

dömas. 

Lantm~iterivcrket har föreslagit att centralen av regionalpolitiska sbl 

bör lokaliseras till Ånge. Någon alternativ lokaliseringsort har inte diskute

rats. Med utgångspunkt från denna lokalisering har kostnaderna beräknats 

för en central som byggs upp under tre år. Takten i uppbyggnaden iir 

anpassad till möjligheterna att utbilda personal för verksamheten. Varje år 

utbildas sex personer. Den fullt utbyggda centralen kommer inte att ha en 

sädan kapaeiti:t att hela det behov av kvalificl!rad kartkonservering som 

finns hos fastighctsrcgistermyndigheterna kommer att tillgodoses. Centra

kn kommer dock att vara en god basresurs. 

Lantm~iteriverket ansl!r att centralen bör inordnas i verket. Medel för 

verksamhl!ten bör anvisas under anslaget Plangenomförande och redovi

sas umkr delprogram 2 d R{1dgivning. 

Centrall!r1 bör enligt lantmiitl!rivcrki:t pf1 sikt kunna utföra konservering 
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åt även andra än fastighetsregistermyndigheterna. Konserveringen förut

sätts i så fall utföras som uppdrag mot full betalning. 

Utrustni~g hör anskaffas för 300000 kr. första året och för 200000 kr. 

vart och ett av de två återst~1ende uppbyggnadsårcn. Lokalhyran uppskat

tas till 265 000 kr. per helår. 

Lantmäteritaxeutredningen 

I föregående års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 13, sid 116) 

angav jag att den utredning <Bo 1980: 03) som har haft till uppgift att se 

över lantmäteritaxan nyligen hade avlämnat sitt betänkande (Ds Bo 

1982: 4) Ny lantmäteritaxa. Jag bedömde att eventuella förslag med anled

ning av betänkandet kunde påverka lantmäteriet tidigast budgetåret 

1984/85. 

Betänkandet har remissbehandlats. Därvid har följande statliga myndig

heter yttrat sig, nämligen lantbruksstyrelsen. skogsstyrelscn. statens pris

och kartellnämnd, lantmäteriverket, statskontoret, riksrevisionsverket, 

åtta lantbruksnämnder, sex överlantmätarmyndigheter, fem fastighetsbild

ningsmyndighetcr, fem länsstyrelser och glcsbygdsdelcgationen. Vidare 

har 34 kommuner yttrat sig. varav 19 har egen fastighetsbildningsmyn

dighet och sex utför mätningsverksamhet i lantmäteriförrättningar som i 
övrigt utförs av statlig fastighetsbildningsmyndighet. Yttrandena från de 

övriga nio kommunerna. vilka alla befolkningsmässigt är små, har bifogats 

i yttrandena från två av länsstyrelserna. Vidare har Svenska kommunför

bundet, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska byggnadsentreprenörför

eningcn, Skogsindustriernas samarbetsutskott och de berörda centrala 

arbetstagarorganisationerna yttrat sig. 

Utredningens förslag utgår från direktiven att lantmäteritaxan så långt 

möjligt skall anknytas till kostnaderna i de enskilda ärendena. Detta leder 

till en omfattande övergång till tidersättning kompletterad med särskild 

ersättning för speciellt kostnadskrävande åtgärder m. m. Sakersättning 

föreslås användas endast för förrättningar av enhetlig natur. Utredningen 

konstaterar att förslaget leder till ökade avgifter för förrättningar i glesbygd 

och på platser långt från lantmäterikontor. U !redningen anser inte att 

taxan är ett lämpligt instrument för regionalpolitisk eller annan kostnadsut

jämning. Därmed måste också de ökade avgifterna i glesbygd m. m. accep

teras. 

Utredningen föreslår att taxan skall bestämmas av lantmäteriverket för 

de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och av berörd kommun för de 

kommunala. Grundläggande principer för utformningen av taxan skall 

beslutas av regeringen i en särskild förordning. Återbäringstaxan mellan 

det kommunala och det statliga lantmäteriet föreslås bli upphävd. Genom 

denna taxa omfördelas f. n. ca 5 milj. kr. per år huvudsakligen från lantmä

teriförrättningar i tätort till landsbygdsförrättningar. 
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Flera remissinstanser anser att förslagets regionalpolitiska effekter är 

otillfredsställande. Det gäller särskilt lantbrnksnämnden i Jämtlands län. 

länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus samt Jämtlands län. glesbygdsdele

gationen. Tanums. Öckerö och Bräcke kommuner samt lantmäteriets per

sonalorganisationer. I övrigt varierar inställningen till förslaget från att 

man tillstyrker det helt till att man anser att endast små ändringar i 
nuvarande taxa är befogade. De kommuner som har egen fastighctsbild

ningsmyndighet är, med ett undantag. positiva till förslaget att ge kommu

nerna ökad frihet att fastställa taxan och de vill i många fall ha ännu större 

frihet än vad utredningen har föreslagit. 

Utredningen behandlar också statens subventioner till lantmäteriförrätt

ningarna. Med utgångspunkt i direktiven föreslås att de nedsiittningar av 

avgifterna som görs enligt lantmäteritaxan kan finansieras genom en all

män ökning av taxans nivå eller genom eventuella avgifter för fastighetsre

gistreringen. Utredningen föreslår att nedsättningsändamålen utökas och 

att nedsättningarna i några fall kan vara högre än f. n. 

Utredningen har vidare övervägt behovet av de s. k. statsbidrag som nu 

kan lämnas till betalningssvaga sakägare enligt kungörelsen (1971: 1105) 

om statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. 

Därvid konstaterar utredningen att ett litet antal enskilda sakägare skulle 

drabbas kraftigt om möjligheten att få statsbidrag togs bort. Om lantmäteri

verket använder sina möjligheter att lämna anstånd med betalning och -

om det behövs - upprättar avbetalningsplaner kan dock de väsentligaste 

olägenheterna motverkas. Utredningen föreslår att statsbidragsgivningen 

upphör, främst mot bakgrund av de låga belopp som betalas ut i de 

enskilda ärendena och de i förhållande därtill höga kostnaderna för att 

utreda och administrera ansökningarna. För förrättningar som redan har 

påbörjats anser utredningen att statsbidrag skall lämnas även efter det att 

statsbidragskungörelsen har upphävts. Förslaget tillstyrks av de 15 remiss

instanser som har behandlat det. Länsstyrelsen i Kopparbergs län anmäler 

att det behov av statsbidrag som finns i samband med äganderättsutred

ningar i länet snart kommer att upphöra. Med lämpliga övergångsbestäm

melser bör därför enligt länsstyrelsen statsbidragskungörelsen kunna upp

hävas. 

En mer utförlig sammanställning av remissvaren över lantmäteritaxeut

redningens förslag har upprättats inom bostadsdepartementet !Dnr F 

2163/82). 

Föredragandens överväganden 

A 1·gifter på fastighetsregistreringen 

Kostnaderna för fastighetsbildningsförrättningarna finansieras i det när

maste helt genom avgifter enligt lantmäteritaxan. Nästa steg i ett fastig

hetsbildningsärende är att förrättningen registreras vid fastighetsregister-
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myndigheten. Denna verksamhet finansieras med anslagsmedel. Det

samma gäller all den övriga verksamhet med anknytning till fastighetsre

gistreringen som bedrivs hos lantmäteriverket och centralnämnden för 

fastighetsdata. Det är ett väsentligt inslag i regeringens ekonomiska politik 

att inom alla områden pröva möjligheten att minska underskottet på stats

budgeten. Genom att avgiftsbelägga fastighetsregistreringen kan statsbud

getens saldo förbättras med mer än 70 milj. kr. per år. Jag förordar därför 

en sådan avgiftsbeläggning. 

Av vad jag tidigare har anfört framgår att lantmäteritaxeutredningen har 

berört möjligheten att från en eventuell avgift på fastighetsregistreringen 

finansiera de nedsättningar som kan lämnas enligt lantmäteritaxan. Jag 

anser att en sådan lösning är lämplig och förordar att den genomförs. 

Härigenom kan statsbudgetens saldo förbättras med ytterligare ca 10 milj. 

kr. per år. 
Lantmäteriverket har även anfört att det behövs ökade resurser för 

fastighetsrcgistreringen. För min egen del anser jag att det i första hand är 
angeläget att förbättra registerkartorna. Medel för detta bör räknas in i den 

föreslagna avgiften. Jag instämmer i lantmäteriverkets bedömning att det i 

första hand är de storskaliga registerkartorna som behöver förbättras. En 

del av de medel som räknas in i avgiften bör dock kunna användas för att 

framställa de småskaliga registerkartor som upprättas inom ramen för den 

ekonomiska kartläggningen. Aven de kostnader för att rusta upp register

kartor som följer av riksdagens beslut i våras om satsningar i Norrbottens 

län bör räknas in i avgiftsunderlaget. Jag återkommer till registerkartorna 

när jag behandlar anslaget D 3 Landskapsinformation. Frågan om lagning 

a~ arkivakter återkommer jag strax till. 

Avgiften bör så långt möjligt utformas på ett sådant sätt att den inte blir 

alltför kännbar för dem som skall betala den. Samtidigt bör den tas ut av 

dem som har mest nytta av fastighetsregistret. En avgift som erläggs i 

samband med avgiften för lantmäteriförrättningar blir allmänt sett för hög. 

Jag förordar därför att avgiften tas ut genom att vissa expeditionsavgifter 

vid inskrivningsmyndigheterna höjs. 

Utgångspunkten för mitt förslag är helt statsfinansiell. Jag anser därför 

att kostnaderna för den kommunala fastighetsregistreringen inte bör räk

nas in i avgiftsunderlaget. Härigenom kan man undvika att införa en ny 

administrativ rutin för att beräkna och betala ut medel från staten till de 32 

berörda kommunerna. Kommunerna har självfallet frihet att välja om de 

vill fortsätta att utföra fastighetsregistreringen under de villkor som redan 

nu gäller, och alltså själva svara för kostnaderna för verksamheten. eller 

att överlåta verksamheten på staten. 

Gällande regler om avgifter vid inskrivningsmyndigheterna finns i expe

ditionskungörelsen (1964: 618) och förordningen (1975: 1125) om expedi

tionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata. I princip har regeringen 

fått riksdagens bemyndigande att själv besluta om dessa avgifter (se prop. 
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1974: 171, SkU 61, rskr 361). Riksdagen beslutade dock vid 1981/82 års 

riksmöte om vissa riktlinjer för avgiftsuttaget vid inskrivningsmyndighe

terna (prop. 1981/82:31. SkU 15, rskr 62). Beslutet innebär bl.a. att i 

expeditionsavgifterna - utöver kostnader vid inskrivningsmyndigheterna 

- också skall räknas in kostnaderna för överföringen till och driften av 

fastighetsdatasystemet till den del det berör inskrivningsväsendet. Med 

hänsyn till att avgiftsfrågan den gången underställdes riksdagen anser jag 

att frågan om att finansiera även kostnader för fastighetsregistreringen 

genom inskrivningsmyndigheternas expeditionsavgifter bör prövas av riks

dagen. 

En utgångspunkt för avgiftsuttaget bör vara att expeditionsavgifterna 

bestäms på ett sådant sätt att de är skäliga med hänsyn till i vilken mån 

fastighetsregistret bidrar med underlag till de olika slag av expeditioner 

som förekommer hos inskrivningsmyndighcterna. Utformningen av avgif

terna bör liksom f. n. ankomma på regeringen. Jag avser senare återkomma 

till regeringen med förslag att ge närmast berörda myndigheter uppdrag att 

föreslå hur de nya expeditionsavgifterna skall utformas. 1 de frågor som jag 

nu har behandlat har jag samrått särskilt med cheferna för justitie- och 

civildepartementen. 

Central för konserl'ering m· kartor 

Förslag om att inrätta en central för kart konservering i Ånge fördes fram 

av lantmäteriverket år 1981. 

Riksdagen har som jag redan nämnt två år i rad uttalat att en central för 

kartkonservering bör inrättas. Jag förordar nu att ce:itralen inrättas med 

utgångspunkt i den plan för en treårig uppbyggnads period som jag tidigare 

har redovisat. Det ankommer på regeringen att besluta om inrättande av 

centralen. 

Mot bakgrund av det underlag som jag tidigare har redovisat hcräknar 

jag kostnaderna för den nämnda centralen till 1 560 000 kr. budgetåret 

1984/85. 2485000 kr. budgetåret 1985/86, 3450000 kr. budgetåret 1986/87 

och 3 250000 kr. per år i fortlöpande drift. Jag har inhämtat att verksamhe

ten kan förberedas redan under våren 1984. 

Lantmiiteritaxan och statsbidragen 

Jag har tidigare sammanfattat förslagen från 1980 års lantmätcritaxeut

redning och remissyttrandena över dessa. För egen del anser jag att sär

skild vikt bör fästas vid den kritik som riktats mot förslaget från regional

politiska utgångspunkter. Jag konstaterar också att fastighetsbildnings

verksamheten under de senaste budgetåren har gått ihop ekonomiskt utan 

att anmärkningsvärt stora taxehöjningar har behövts. Jag ser inte heller 

några andra skäl att nämnvärt ändra taxan. 

I huvudsak bör sålunda de principer för lantmäteritaxan som riksdagen 

beslutade år 1971 (prop. 1971: 170, CU 32, rskr 322) gälla även i fortsätt

ningen. Avgifterna bör alltså vara mer anknutna till nyttan med förrättning-
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en än vad som gällde före i'ir 1971. Härigenom jämnas taxeavgifterna ut 

mellan olika förrättningar som avser samma typ av <°1tgiird. oheroende av 

hur stor arbetsinsats förrättningen kriiver. Den kostnadsutjiimning som 

darigenom åstadkoms anser jag vara en fördel. Detta hindrar dock inte att 

det kan finnas behov av att genomföra justeringar av taxan inom ramen för 

de gällande taxeprinciperna. Det ankommer på regeringen att besluta 

sådana justeringar. 

I ett avseende bedömer jag dock att de taxeprinciper som riksdagen 

beslutade år 1971 inte har varit helt lämpliga. Jag avser den prissiittning 

som gäller för avstyCkningsförrättningar. I dessa förriittningar uppsttir 

alltid kostnader som inte nämnvärt p;°1verkas av hur mfoga lotter som 

avstyckas i den enskilda förrättningen. S{1dana grundkostnader i en för

rättning kan alltid hiinföras till den först avstyckade lotten. Enligt de 

principer för taxan som riksdagen lade fast tir 1971 skall taxan per av

styckad lott inte differentieras så mycket som man gjorde före riksdagsbe

slutet. 

Taxan siills till följd av det niimnda riksdagsbeslutet numera enbart som 

en saktaxa för avstyckningar. I förhftllande till lantmäteriets kostnader 

sätts den lägre för den först avstyckade lotten i en förrättning och högre för 

de följande lotterna. 

Under senare år har. främst till följd av det minskade bostadsbyggandet. 

det genomsnittliga antalet avstyckningslotter i förrättningarna stadigt 

minskat år från år. Härigenom minskar inkomsterna från de tilliiggsbelopp 

i avstyckningsförrättningarna som tas ut för avstyckningslotter utöver den 

första. Samtidigt minskar inte lantmäteriets kostnader i samma mån genom 

att grundkostnaderna i förrättningarna finns kvar. Lantmäteritaxan har 

därför behövt höjas mer än vad som motsvarar normal pris- och löneut

veckling för att kompensera det inkomstbortfall som uppstår som en följd 

av utjämningen då antalet lotter minskar i förrättningarna. Det är över 

huvud taget olyckligt att taxans konstruktio·n skall behöva beaktas i taxe

kalkylen i en sådan omfattning som det nämnda förhållandet medför. 

Jag föreslår mot denna bakgrund att taxan för avstyckningar mer anpas

sas till de faktiska kostnaderna för förrättningarna. Detta kan åstadkom

mas genom att avgiften för den först avstyckade lotten i en förrättning sätts 

högre än f. n. i förhållande till avgiften för de följande lotterna. 

Taxeutredningen har. som jag tidigare nämnt, föreslagit att statsbidrags

givningen till sakägare med svag ekonomi skall upphöra. Jag delar utred

ningens uppfattning på denna punkt och kan ansluta mig till förslaget. Jag 

förutsätter därvid att lantmäteriverket tar hänsyn till att det kan finnas 

behov hos mindre bemedlade sakägare att få anstånd med att betala för

rättningsavgiften. Verket har redan möjligheter att medge anstånd med 

betalning när det finns särskilda skäl till det. 
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A 11slagshl'riik11i11g 

För niista hudgetf1r bör medel för program 2 beräknas med utgångspunkt 

i huvudförslaget. Niir det giiller medel för lantmäteriets arbete med om

liiggningcn av fastighctsrcgistret till ADB räknar jag dock med ett realt 

ofiiriindrat belopp. Jag beriiknar diirutöver att anslaget kan minska med 

475 000 kr. till följd av att den siirskilda skiftesverksamheten i Kopparbergs 

Hin upphör. F'ör ett ökat behov av nedsättningsmedel beräknar jag 

2 300000 kr. Samtidigt minskar jag medlen till statsbidrag med 243 000 kr 

till följd av förslaget att statsbidragskungörclsen upphävs. Jag beräknar 

vidare I 245 000 kr. för en central för konservering av kartor i Ånge. Jag 

förutsiitter härvid att de ytterligare medel som behövs för sistnämnda 

iindamfd skall tillgodoses genom omfördelning inom anslaget. 

/Jc111.l"fiilla11 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslf1r riksdagen att 

1. godkiinna föreslagna riktlinjer för att avgifts!inansiera den stat

liga fastighetsregistrcringen, 

2. godkänna den ;indring i riktlinjerna för lantm;iteritaxan som jag 

har föreslagit. 

3. godkänna att kungörelsen ( 1971: 1105) om statsbidrag till kostna

der för fastighetsbildningsförrättningar m. m. upphävs, 

4. till Plangc11on~fiira11dc för budgetåret I 9S4/85 anvi"sa ett förslags

anslag av 41519000 kr. 

D 3. Landskapsinformation 1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

92289712 

99731000 

121340000 

Reservation 1 734956 

Under anslaget redovisas kostnader för program 3 Landskapsinforma

tion. 

Program 3. Landskapsinformation 

Programmet består av åtta delprogram: 

3 a. Geodetisk verksamhet 

3 b. Ekonomiska kartor 

3 c. Topografiska m. fl. kartor 

3 d. Flygfoto och ortofotokartor 

3 e. Försäljning av allmänna kartor 

3 f. Medgivanden till följdproduktion 

3 g. Utveckling 

3 h. Rådgivning 

1 Ny anslagsbenämning (tidigare Lantmäteriet: Landskapsinformation) 
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Programmet omfattar framställning av grundläggande landskapsinforma

tion som skall täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudproduk

terna utgörs av de allmänna kartorna och grundmaterial till dessa. Verk

samheten inom programmet omspänner hela kartläggningsproceduren. 

dvs. geodetiska. fotogrammetriska och kartografiska arbeten samt utveck

lings- och rådgivningsverksamhet. I verksamheten ingi'1r flygfotografering 

och bildframställning såväl för den allmänna kartläggningens behov som 

för att tillgodose en bred efterfrågan på flygbilder i samhiillet. Vidare ingi'1r 

s. k. geodetiska riksnätsarheten och siirskilda geodetiska projekt. bl. a. 

internationella. Inom ramen för de geodetiska arbetena utförs en översyn 

av Sveriges riksgräns. Vidare ingår i programmet försiiljning av de all

männa kartorna och den verksamhet som hänger samman med att lantmii

teriverket skall lämna medgivanden till följdproduktion från det allmiinna 

kart materialet. 

Utredningsförslag 

Bakgrund 

Verksamheten med allmän kartläggning och geodetiska riksnät har fram 

till år 1980 styrts av tioåriga planer. Någon s~tdan plan har därefter inte 

fastställts. Detta hänger bl. a. samman med att förstagi'rngsutgivningen av 

de viktigaste allmänna kartorna - de ekonomiska och topografiska kart

serierna - avslutades åren 1978 resp. 1979 och att omfattande utredningar 

och överväganden föranleddes av bl. a. denna nya kart situation. 

Lantmäteriverket har i sina anslagsframställningar under de senaste åren 

lagt fram förslag om den framtida kartproduktionen. År 1978 tillkallades en 

särskild utredning, landskapsinformationsutredningen. med uppgift att stu

dera vilka åtgärder som kunde behövas för att effektivisera arbetsformer 

och organisation för att samla in och bearbeta landskapsinformation. I 

direktiven angavs att utredningens förslag skulle kunna rymmas inom 

ramen för oförändrade statsanslag. Förslagen redovisades i betänkandet 

<SOU 1981: 73) Landskapsinformation under 1980-talet. Betänkandet h<tr 

remissbehandlats. 

Lantmäteriverket framhöll i sitt yttrande över landskapsinformationsut

redningens förslag bl. a. att utredningen på grund av sina direktiv lämnat 

en alltför begränsad grund för en långsiktig kartpolitik. Liknande syn

punkter fördes fram även av flera andra remissinstanser. Lantmäteriverket 

redovisade i en bilaga till sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84. 

som ett alternativ till landskapsinformationsutredningens förslag, en stom

me till långsiktig plan för lantmäteriets arbete med kartor och annan 

landskapsinformation. Bostadsdepartementet inhämtade yttranden över 

lantmäteriverkets förslag från de myndigheter och organisationer som är 

representerade i verkets kartråd. Verket har därefter fått regeringens upp

drag att utarbeta ett mera fullständigt underlag för en långsiktsplan. Lant-
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miiteriverket redovisade urrdraget i juni 1983 i en rarport benämnd Kart

politik 85. Rarrorten har utarbetats i samr{1d med en stor krets av viktiga 

intressenter. Förslagen i rarporten snabbremitterades av lantmiiteriverket 

före slutsammanstiillningen. 

/,a 11dsk11p .1· i 1!fi11·11111ti1111.1· 11tred11i11ge11 s fi'irs I ag 

Landskapsinforrnationsutredningen föreslog ett system för produktion 

av landskapsinformation med uprdelning i dels basproduktion (allmän 

landskapsinformation). dels följdrroduktion. Staten skulle svara för den 

allrniinna land~karsinformationen genom anslag och med lantmiiteriverket 

som huvudman. Produkterna skulle inneh[tlla aktuella. grundläggande data 

om landskapet. Informationen skulle producera~ kontinuerligt och i hu

vudsak vara rikstiickande och enhetligt utformad. 

Till hasinl'ormationen borde enligt utredningen räknas geodetiska data. 

tlygbildsomdrev. en ortofotokarta (ett ortofoto iir en skal riktig flygbild) 

vilken skulle ersätta nuvarande ekonomiska kartan. deloriginal för produk

tion av topografiska kartan och översiktskartor m. m .. en tryckt topogra

fisk karta med vidgat innehåll. en översiktskarta och en småskalig register

karta. 

Den allmiinna landskapsinformationen. som kan ses som en motsvarig

het till nuvarande allmänna kartmaterial. skulle i princip vara fritt tillgäng

lig för alla mot crsiittning. Följd produkterna skulle helt eller delvis grundas 

pt1 den allmänna landskapsinformationen och bekostas av avnämarna. 

Sådan följdproduktion som skulle framställas kontinuerligt genom avtal 

med lantmäteriverket benämnde utredningen permanent följdproduktion. 

Förslaget innebar att kommunerna sJrnlle medverka i försörjningen med 

landskapsinformation i större utsträckning än f. n. Detta förutsattes ske 

genom frivilliga avtal mellan staten och kommunerna. Den regionala lant

mäteriorganisationen borde också utnyttjas bättre i arbetet med de all

männa kartorna. Enligt förslaget borde deloriginalen kunna hållas aktuella 

regionalt. På regional nivå borde också samordning ske med kommuner 

och andra statliga myndigheter. 

Utredningen ansåg att aktualiteten borde tillmätas ökad vikt i den framti

da produktionen av landskapsinformation. Den bristande aktualiteten är 

enligt utredningen f. n. det största problemet vid sidan av svårigheten att 

tillgodose de många och vitt skilda användarkraven. Utredningens förslag 

syftade till högsta möjliga aktualitet i landskapsinformationen. Samtidigt 

innebar det att man accepterade kvalitetssänkningar när det gäller innehål

let. 

Utredningen ansåg att mindre vikt i fortsättningen borde läggas vid de 

tryckta kartorna. Det centrala borde i stället vara själva information'sinne

hållet. Utredningen angav som skäl härför de mer differentierade behov 

som kan väntas i framtiden och den tekniska utveckling som gör det 

möjligt att tillgodose dessa behov. Utredningen förutsatte att dess förslag 
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efter remissbehandling och statsmakternas ställningstagande skulle kon

kretiseras i detalj genom en försöksverksamhd. V crksamheten skulle klar

lägga hur dagens system kunde förändras till det system utredningen 

föreslagit. 

Utredningen redovisade också förslag om flygfotograferingens organisa

tion och vissa andra organisatoriska frågor. Dessa frågor avser jag att ta 

upp i samband med behandlingen av betänkandet (Ds Bo 1983: I) Kart- och 

flygbildssekretess m. m. som nyligen har remissbehandlats. Om frågor 

därvid uppkommer som bör underställas riksdagen beräknar jag att detta 

kan ske senare under detta riksmöte. 

En sammanställning av remissyttrandena över landskapsinformationsut

redningens förslag har upprättats inom bostadsdepartementet <dnr F 

2106/81 ). Remissinstanserna anslöt sig i huvudsak till utredningens pro

blemanalys och beskrivning av behoven av en förbiittrad försö1jning med 

Jandskapsinformation. Kritik riktades mot den relativt snäva avgränsning

en av utredningens arbete och mot utgångspunkten att föreslagna föränd

ringar måste ligga inom ramen för oförändrade statsanslag. Flera remissin

stanser efterlyste en konkret långsiktsplan för kartproduktionen. 

Betydande kritik riktades mot förslaget om en uppdelning i bas- och 

följdproduktion. Remissinstanscrna pekade framför allt på svårigheter att 

finansiera följdprodukter genom bidrag frän llera olika intressenter med 

delvis motstridiga önskemål. Risker för regionala olikheter i produkterna 

och högre kostnader än tidigare framfördes också. 

Flera instanser var kritiska till utredningens starka prioritering av aktua

liteten i förhållande till andra egenskaper hos landskapsinformationen. 

Förslaget att slopa den tryckta ekonomiska kartan som allmän karta möt

tes av en omfattande kritik. 

Utredningens förslag att öka kommunernas och de regionala lantmiiteri

organens medverkan i produktionen av landskapsinformation fick i allmän

het stöd av remissinstanscrna. 

Lantl/liiteril'er/.:er.1· fiirs/a,; 

Lantmäteriverkets förslag i rapporten Kartpolitik 85 har redovisats i ett 

huvudalternativ och ett jämförelsealternativ. I huvudalternativet har ver

ket räknat med att en acceptabel omfattning av verksamheten kan uppnås 

genom omprioriteringar inom nuvarande anslagsram, rationaliseringar, 

ökade intäkter samt genom att man tillgodogör sig bespar_ingar inom andra 

verksamhetsområd.:n. Huvudalternativet omsluter för en tioårsperiod med 

början budgetåret 1984/85 I 221 milj. kr. i det pris- och löneliige som gällde 

budgetåret 1981/82. Alla de uppgifter som jag lämnar i denna redogörelse 

för lantmäteriverkets förslag avser detta pris- och löneläge. 

Jämförelsealternativet innebär ytterligare ökad verksamhet inom vissa 

omrfalen motsvarande 155 milj. kr. mer än huvudalternativet, räknat för 

hela tioårsperioden. 
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GcoJetisk verksamhet 

Triange/niitl'I underhiills i sin nuvarande omfattning. Koordinater frftn 

de nu slut fön.la regionmätningarna räknas samman för hela riket. Riksniilet 

i hiijd byggs upp genom avvägning. Arbetet utförs åren 1980-1996. Tyngd· 

kraftsmätningar slutförs i detaljniitet. Den 1·ete11skapliga rerksamhelen 

fortsiltter i nuvarande omfattning. Riksnätens p1111ktarki1· läggs skyndsamt 

om till databas och friigan om ett utökat. natione/11 punk/register utreds. 

Metoder för lokal miitning utvecklas. 

För verksamheten behövs enligt huvudalternativet sammanlagt för tio

iirsperioden 119 milj. kr. Förslaget innebär en viss siinkning av medclstill

delningen motsvaranJe 10 milj. kr. för en tioårsperiod .. 

I jiimförelsealternativet föreslilr lantmäteriverket att 25 milj. kr. mer än i 

huvudalternativet utnyttjas för att förtiita triangelnätet och förkorta tiden 

för riksavvägningen. 

Riksgränsarbeten 

Riksgränserna ses över enligt överenskommelser med Finland och 

Norge. Under den nu aktuella tioårsperioden skall griinsen mellan Sverige 

och Norge ses över. Resursbehovet iir totalt 5 milj. kr. under periodens 

fyra första budgetår. 

Höjddatabank 

Höjddatabanken intar en nyckelställning i systemet för allmänna kartor 

och iir en nödvändig grund för att produceras. k. ortofotokartor och för att 

bearbeta satellitmaterial. Höjddatabanken har även andra tilliimpningar. 

Lantmäteriverket föreslår att registreringen av höjddata intensilieras 

och att höjddatabanken byggs ut så att den blir rikstäckande. Till budget

året 1988/89 bör höjddatabanken täcka den ekonomiska kartans utgiv

ningsområde. Året därpå bör den vara rikstäckande. Höjddatabanken 

byggs upp med en noggrannhet som medger att den kan anviindas för att 

framställa ortofoton till den ekonomiska kartan. 

Sammanlagt behövs 35 milj. kr. för att bygga upp höjddatabanken på nu 

angivet sätt. Medlen behövs under periodens sex första år. 

Flygfotografering 

Behoven av flygbilder har ökat. Numera efterfrågas sådana bilder tagna 

från olika flyghöjder och med olika informationsinnehåll. Den verksamhet 

lantmäteriverket föreslår gäller ett norma/hiijdsonulrn'. ett 0111dre1· .fi"ån 

ii1·erhiigh6)d. fotografering från me//anhujd, alla med svartvit film. samt en 

IR-fiirRfi1togmferi11g (fotografering med infrarödkänslig färgfilm). 

Omdrevet från normalhöjd (4600 m.) föreslås fortsätta i oförändrad 

omfattning, dvs. med intervallet fem år i södra Sverige och tio år i skogs

länen. 
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Ett nytt omdrev föreslås från extrem höghöjd t:ller övcrhöghöjd, 13 200 

m. Avsikten med denna typ av fotografering är att åstadkomma ett omdrcv 

med snabb förnyelse. Intervallet föreslås vara fyra till fem år. 

En flexibelt planerad fotografering från mellanhöjd (3 000 m.J föreslås. 

Med bilder från denna höjd kan en relativt detaljerad bildtolkning ske. 

Fotograferingen från mellanhöjd kan i vissa fall ersätta normalhöjdsfoto

grafcring (främst i södra Sverige). För skogslänen föreslår lantrniiteriver

ket att resurser erhålls så att fotografering från mellanhöjd kan utföras som 

ett komplement i vissa fall till den med tioårigt intervall utförda normal

höjdsfotograferingen. 

IR-färgfotograferingen föreslås fortsätta med målet att uppnå rikstäck

ning. Flyghöjden bör därvid vara 4 600 m. i södra Sverige och 9 200 m. i 

skogslänen. Verksamheten föreslås bli anpassad till de viktigaste anv~ln

darnas direkta behov. Samtidigt bör takten i fotograferingen kunna dämpas 

något. 

Sammantaget innebär förslagen en ökning av insatserna jämfört med 

nuläget. Totalt under tioårsperioden behövs i huvudalternativet 70 milj. kr. 

Av beloppet beräknas 7 ,2 milj. kr. per år behövas under periodens första 

del (mot f. n. 6,0 milj. kr.). För den senare delen beräknas kostnaden till 6,8 

milj. kr. per år. 

I jämförelsealternativet föreslår lantmäteriverket att ytterligare sam

manlagt 15 milj. kr. avsätts för ökad fotografering från mellanhöjden 3000 

m. 

Ortofoton 

Ortofoton fordras som underlag både för allmänna kartor och inom 

andra områden, främst i samband med skogsbruksplanering m. m. Lant

mäteriverket föreslår att produktionen av ortofoton ökas så att man er

håller ortofotoomdrev dels från normal- eller höghöjd, dels från llyghöjden 

13 200 m. 

Produktionen av ortofoton för d1!n ekonomiska kartan föreslås fortsiltta. 

Vidare behövs i en del fall ortofoton för att nyproducera topografiska 

kartor. Dessa insatser föreslås kompletterade så att ett tioärigt ortojiJ

too111dre1· erhålls. Vid kompletteringen kan höghöjdsbilder vara tillräck

liga. Den årliga framstilllningen beräknas till 700-900 onofoton i skalorna 

I: 10 000 eller I: 20 000. 

Ortofotoomdrevet från överhöghöjdsbilder avser årligen ca 160 ortofo

ton i skala I: 50 000. Intervallet i detta omdrev föreslås vara fyra till fem år. 

Förslaget innebär i sin helhet en ökad satsning på ortofotoproduktion. 

Den sammanlagda kostnaden för perioden beräknas till 46 milj. kr. i huvud

alternativet (ca 16 milj. kr. över nuvarande nivå). I jämförelsealternativet 

föreslås ytterligare 10 milj. kr. för att häda de föreslagna ortofotoomdreven 

skall kunna genomföras fullt ut. 
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Fastighetsregisterkartor 

Upprustning av ddoriginal med fastighetsindelningcn i skala I: 10000 

eller I: 20000 innefattas i förslagen angilende den ekonomiska kartan. 

För upprustning och förnyelse av storskaliga registerkartor och för 

arbeten med bestämmelsekartor m. m. beriiknar lantmäteriverket ell re

sursbehov om 71 milj. kr. för hela tioiirsperioden. Vid den kartcentral som 

byggs upp i Kiruna som en följd av riksdagens beslut om åtgärder i 

Norrbotten !prop. 1982/83: 120. CU 29. rskr 309) kommer en del av detta 

behov att tillgodoses. Verket beriiknar att det kvarvarande behovet av 

medel iir ca 40 milj. kr. under förutsättning ait verksamheten i Norrbotten 

pågår under hela tioårsperioden. För kartplanering i samband med regis

terkartorna behövs regionalt 3 milj. kr. under perioden. 

Lantmäteriverket föreslår att medel fi.ir vaksamheten anvisas under 

anslaget till lantmäteriet för fördelning mellan olika län. 

Ekonomiska kartor 

Framställning av ekonomiska kartor över Norrhot11•11.1· /ii11 förutsätts ske 

genom i huvudsak regionala insatser enligt proposition 1982/83: 120. Lant

mäteriverket räknar med att den inledda verksamheten byggs upp och 

fortsätter under hela planeringsperioden. 

I fråga om nyproduktion, s. k. typ E4. föreslår verket dels att den 

fortsätter i län där den f. n. pågår. dels att den utvidgas så att alla nu 

återstående områden utan ortofotobaserad ekonomisk karta får sildan un

der tioårsperioden. Kostnaderna inom redan p;1gäende eller beslutad verk

samhet beräknas till 88 milj. kr. för att producera ca I 700 kanblad. För 

fortsatt produktion av sammanlagt ca 4 200 kartblad behövs 206 milj. kr. 

Härigenom skulle totalt 5900 kartblad kunna framställas under perioden, 

dvs ca hälften av serien (cxkl. Norrbottens Wn). 

Nu pågående eller beslutad .fi'ire11klll<l 11yprod11k1ion. s. k. typ E2. före

slås slutföras. Kostnaden uppgår till 8 milj. kr. 

Lantmäteriverket föreslår vidare att nya kartblad i.iver delar av .f)ii/10111-

rtidct framstiills i skala I: 20000. Til! att bör:ja med giiller det 75 redan 

påbörjade eller planerade kartblad (I milj. kr.). Därefter föreslås ytterliga

fl~ fjällområden få ekonomisk karta i skala I: 20000. För de senare behövs 

2 milj. kr. 

V crket föreslår att ajo11rhål/11i11ge11 läggs om och görs mera sehablon

mässig. Ajourhållningen bör under 10-årspcrioden byggas ut till att omfatta 

hela den ekonomiska kartserien. För dt:tta fordras 62 milj. kr. 

I takt med att ortofotoomdrev införs kan de schablonmässigt ajourförda 

kartorna kompletteras och verifieras. Ortofotoomdrevet medger att detta 

sker omkring vart tionde år. En sådan rei·idering av ortofotobaserade 

ekonomiska kartor behöver inledas. t. ex. i Kopparbergs län och i Skäne

länen. diir man har äldre ekonomiska kartor. Resursbehovet, 20 milj. kr.. 

har lantmäteriverket räknat in i jämförelsealternativet. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga U BostadsdepartemenM 113 

För ökade insatser från överlantmätarmyndigheterna vad avser bl. a. 

in.formation om användning av de ekonomiska kartorna fi.ircsl;'ts 5 milj. kr. 

För 11t1·ecklinRsi11.rntser och vissa andra urrgiftcr bertiknas 13 milj. kr. 

Sammanlagt för peritiden iir resurshehovet för ekonomiska kartan i 

huvudalternativet 391 milj. kr. för perioden och ytterligare 20 milj. kr. i 

jämförelsealternativet. Huvudalternativet innebiir en ökning jiimfört med 

nuläget med 108 milj. kr. 

Topografiska kartor 

Lantmäteriverket föreslår att 11111·ar11nde ropografiska karra i skala 

/: 50 OfJO 11nderlull/.1· genom partiella revideringar. Utvecklingsarbetet för 

en ny, .mer i1111elrål/srik topf>°grajisk karta bör samtidigt r<°1bör:jas s;°1 att en 

sådan kartserie kan börja produceras under senare delen av tioflrsperio

den. 

I första hand föreslår verket att ca 300 blad av 50 000-delen revideras 

partiellt under perioden till en kostnad av ca 12,5 milj. kr. Diirutöver 

behövs ytterligare åtgiinlcr för att öka informationsberedskapen för 

50000-delcn i fråga om 1·iig11iiret. Med ett mål att v~igredovisningen skall 

kunna förnyas 1·arra11nat är behöver kartoriginalen uppdateras i mycket 

snabb takt. ca 320 blad om året. U ndcr en femårsperiod behöver verksam

heten omfatta ca I 300 kartblad till en uppskattad kostnad av 13 milj. kr. 

Nuvarande nyprod11ktion m· 50 000-dclen. s. k. typ T4. föreslås tempo

rärt minska i avvaktan på utveckling av dels en ny karttyp. dels metoder 

för kartproduktion med bl. a. digital teknik och underlag i form av ortofoto

kartor. Lantmiiteriverket räknar med nyframsUillning av ca 275 blad av 

seriens ca 645 till en kostnad av ca 82 milj. kr. Drygt 409l· av kartserien 

skulle därigenom förnyas under perioden. Verket räknar vidare med ökad 

produktion efter det att frågan om utförandet för 50 000-delen klarlagts. 

Något säkert underlag för kostnadsber~ikning finns f. n. inte. Lantmäteri

verket räknar dock med dels ett ökat kartiimehåll under tioårsperiodens 

senare del, dels en snabbare produktionstak! under denna del av tioårspe

rioden. Kostnaderna för ökat kartinnehåll uppskattas till 17.5 milj. kr. och 

kostnaderna för att öka produktionstakten till 16.5 milj. kr. 

För att redan inom några år få till stånd en väsentligt höjd aktualitet och 

tillgänglighet för insamlade vägdata föreslår lantmäteriverket en 1'iiRIOpo

grafisk karta i skala I: 100 000. Kartan skall bygga dels på befintliga 

kartoriginal i I: 50 000 som förminskas. dels på en för de båda skalområ

dena gemensam databank. Verket räknar med att produktionen. som för

söksvis redan pågår, skall slutföras inom tioårsperioden. En vägtopogra

fisk karta planeras att ges ut i ca 112 kartblad. Kostnaden uppskattas till 39 

milj. kr .. varav en del är gemensam kostnad för databanken. 

För ökade insatser från överlantmätarmyndigheterna vad avser bl. a. 

infiJrmation om de topografiska kartornas användning föreslås 5 milj. kr. 

För utvecklinx av produktion. kartutformning m. m. beräknar lantmäteri

verket ett resursbehov om 20 milj. kr. för perioden. 

8 Riksdagen /9f13/84. I .mm/. Nr /00. Bilaga 13 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 13 Bostadsdepartementet 114 

Sammanlagt innehiir verkets huvudalternativ en kostnad om 205 milj. kr. 

för topografiska kartor under perioden. Detta är en ökning jämfört med 

nuliiget med ca 68 milj. kr. 

Lantmiiteriverket föreslår i jämförelsealternativet att ytterligare 40-50 

karthlad framställs av den nya 50000-delen till en beräknad kostnad av 20 

milj. kr. 

Översiktskartor 

Lantmäteriverket föreslår revideringar av översiktskartan i skala 

I: 250000 för 7.5 milj. kr. under perioden. Insatser för digital kartläggning 

lliins- och Sverigekartor m. m.) och för framställning i samband därmed av 

andra allrn;inna översikts kartor inkl. kartor i skala I: 500000 för hela riket 

kostnadsberäknas till 15.0 milj. kr. En ny omgfrng länsanpassade plane

ringskartor i skala I: 250 000 eller i förekommande fall I: 500000 föreslås 

(3.5 milj. kr.). Slutligen föreslftr verket att 4 milj. kr. avsätts för vissa 

gemensamma utvecklingsinsatser m. m. 

Huvudalternativet kostar därmed 30 milj. kr. Verket föresliir i jiimförel

sealternativet ytterligare arbeten med digitala Sverige- och länskartor för 3 

milj. kr. 

V cgetationskarta 

Lantmtiteriverket föreslår att produktionen av vegetationskartor fortsät

ter under hela perioden och att kartan blir allmän karta. Till att börja med 

bör produktionen omfatta områden inom Norrbottens län enligt en plan för 

verksamheten vid överlantmätarmyndigheten i Luleå. I ett senare skede 

bör vegetationskartor framställas också för andra områden i landet där 

särskilda intressen motiverar detta. 

Lantmäteriverket föreslår att 25 milj. kr. används inom huvudalternati

vet. 

Rttdgivning 

En delvis ny inriktning av rådgivnings verksamheten föreslås. Insatserna 

för rådgivning direkt till kommuner ifråga om MBK-verksamhet !mätning, 

bcriikningar och storskalig kartering) bör under perioden kunna trappas 

ned. Utrymme skapas därigenom för andra insatser som mer syftar till en 

vidare regional samordning på mätnings- och kartläggningsområdet. De 

totala resurserna för rådgivningen kan enligt lantmäteriets mening härige

nom minskas för perioden. De föreslås till 131 milj. kr., varav 97 milj. kr. 

för regional användning. 13 milj. kr. för lantmäteriverkets centrala rådgiv

ningsfunktioner och 21 milj. kr. för verkets centrala bild- och kartarkiv. 

I jämförelsealternativet föreslår lantmäteriverket att rådgivning av nuva

rande slag fortsätter och att vissa andra slag av rådgivning, bl. a. i anslut

ning till ny kartteknik. intensifieras. Den ökade kostnaden beräknas till 52 

milj. kr. 
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Forskning och utveckling 

Lantmäteriverket föreslår att forsknings- och utvecklingsverksamheten 

bedrivs med oförändrad resursram inom huvudalternativet, dvs. 40 milj. 

kr. för perioden. 

I jämförelsealternativet föreslås utvecklingsinsatserna öka med 15 milj. 

kr. 

Lantmäteriverkets budgetförslag för budgetåret 1984/85 m. m. 

Översynen av riksgränsen mot Finland avslutades under hösten 1982 då 

verket överlämnade ett förslag till regeringen. Verket har också till rege
ringen överlämnat en plan för översynen av riksgränsen mot Norge. 

Under budgetåret 1982/83 har lantmäteriverket totalt sett framställt un
gefär så många kartblad som planerats om man även tar hänsyn till inte helt 

färdiga blad. För enstaka kartprodukter varierar dock utfallet något. Över

siktskartan i skala I: 250000 har planenligt framställts i ny bladindelning. 
Utvecklingsarbete har bedrivits med en ekonomisk karta i skala I: 20000 

och en ny vägtopografisk karta i skala 1: 100000. 

Lantmäteriverket för i anslagsframställningen fram jämförelsealternati

vet i den plan som nyss redovisats som förslag för budgetåret 1984/85. Det 

huvudförslag enligt regeringens budgetanvisningar som lantmäteriverket 

redovisar är allmänt hållet och innehåller inga prioriteringar. 

Under de närmaste åren skall riksgränsen mot Norge ses över. Medels

behovct varierar mellan åren. Lantmäteriverket bedömer att 3056000 kr. 

behövs för ändamålet under budgetåret 1984/85. 

Riksdagen beslutade våren 1983 (prop. 1982/83: 120, CU 29, rskr 309) om 

åtgärder för att stärka sysselsättningen i Norrbottens län. Lantmäteriet 

tillfördes därvid medel för verksamhet med kartproduktion i Norrbotten. 

Verksamheten byggs successivi upp. Med hänsyn till att beslutet syftar till 

att skapa sysselsättning har lantmäteriverket i sitt huvudförslag inte mins

kat resurserna med 2 %. 

Föredragandens överväganden 

Inledning 

Jag tar först upp de förslag beträffande inriktningen av lantmäteriets 

arbete med kartor och annan landskapsinformation som förts fram i de 

utredningar m. m. som jag har presenterat i det föregående. Jag kommer 

därvid att utgå från förslagen i lantmäteriverkets rapport Kartpolitik 85. 

Verket har i rapporten beaktat bl. a. landskapsinformationsutredningens 

arbete och de remissynpunkter som anförts däröver. 
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Bakgrund 

Med avslutningen av förstagångsframställningen av de ekonomiska och 

topografiska kartverken vid slutet av 1970-talct fullföljdes en betydande 

samhällsinsats. Arbetet med den ekonomiska kartan hade då pågått sedan 

år 1935 och med den topografiska sedan år 1954. Särskilt den detaljerade 

ekonomiska kartan I skala 1: 10000 representerar en hög ambitionsnivå 

med hänsyn till landets stora yta. Detta innebär bl. a. att de allmänna 

kartorna svarar mot en del av de behov som annars bl. a. kommunerna 

hade varit tvungna att tillgodose. Många samhällsfunktioner har anpassat 

sig till att det skall finnas goda allmänna kartor. 

I och med att förstagångsutgivningen nu har slutförts står lantmäteriet 

inför den omfattande och viktiga uppgiften att vidmakthålla och förnya det 

allmänna kartmaterialet. Detta bedömdes tidigare kunna ske genom förhål

landevis enkla revideringar. I huvudsak inom ramen för tidigare anslagsra

mar bedömdes sådana revideringar kunna leda till rimliga omloppstider för 

förnyelsen. t. ex. ca 15 år för den ekonomiska kartan. 

Efter hand som revideringsarbetet har fortskridit har det blivit allt mera 

klart att sådana enkla revideringar inte kan genomföras på ett tillfredsstäl

lande sätt. Det visas nu med stor tydlighet i lantmäteriverkets rapport att 

också framställningen av den andra generationens kartor i stor utsträck

ning blir en nyproduktion. Detta beror bl. a. på tekniska faktorer. Framför 

allt har den s. k. ortofototekniken inneburit en förändrad och bättre geome

trisk noggrannhet i kartorna jämfört med vad som kunde uppnås med äldre 

teknik. Övergången till den nya tekniken kräver omritning av en stor del av 

kartinnehållet. I samma riktning verkar skalförändringar m. m. i de gamla 

kartoriginalen och det stora antalet faktiska förändringar som har hunnit 

inträffa i landskapet sedan originalen framställdes. Som en sammanfat

tande belysning av situationen kan konstateras att den tidigare planerade 

omloppstiden för den ekonomiska kartan på ca 15 år nu skall jämföras med 

en faktisk omloppstid på 25-30 år med den revideringstakt som nuvarande 

anslagsnivå medger: 

Kartverk.rnmhetens samhällsekonomiska betydelse 

Den nu beskrivna situationen måste enligt min mening utgöra en grund

läggande utgångspunkt för övervägandena om den framtida kartpolitiken. 

En eftersläpning har redan uppstått i kartförsörjningen. Den leder bl. a. till 

att verksamheter som prioriteras i den ekonomiska politiken inte får sina 

informationsbehov tillgodosedda på ett lämpligt sätt. Det finns uppenbara 

risker för flera liknande effekter som i sin tur. tvingar fram särskilda 

åtgärder inom berörda sektorer. Dessa specialåtgärder är ofta dyra och 

ineffektiva, särskilt i ett längre tidsperspektiv. Det rör sig här om ekono

miskt viktiga verksamheter som kräver ett fullgott kunskapsunderlag, 

I. ex. åtgärder som syftar till ökade råvaruuttag ur skogen eller åtgärder för 

att bättre utnyttja inhemska energikällor och andra naturresurser. Det 
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finns risk att satsningen på informationsinsamling via satelliter inom rymd

verksamht:ten försvåras på grund av att erforderliga komplement saknas 

inom kartverksamheten. Detta kan också giilla den tekniska utvecklingen 

m. m. inom försvaret. Satsningen på prioriterade forskningsområden kan 

vidare komma att försvåras. Kommunernas verksamhet kan fördyras av 

brister i bl. a. fastighetsregisterkartorna osv. 

De exempel som jag nu har nämnt visar an insatser för förbättrad 

landskapsinformation av maa grundläggande art i stor utsträckning har 

karaktären av långsiktiga investeringar som kan tillgodogöras inom många 

samhällssektorer under lång tid. På grund av den uppbyggnadstid som 

fordras för en rikstäckande kartering krävs betydande framförhållning. 

Lantmäteriverket pekar i sin rapport på flera generella drag i samhällsut

vecklingen som leder till behov av ökade kunskaper om landskapet m. m. 

Det gäller bl. a. informationens generellt ökade roll i samhället. den ökande 

fritiden. bevakningen av naturresursfrågor samt energifrågornas växande 

roll och intresset att rationellt utnyttja inhemska naturtillgångar. 

Landskapsinformationsutrcdningcns arbete var inriktat på att lösa före

liggande problem inom ramen för oförändrande statsanslag till kartverk

samheten. Detta har inte visat sig möjligt. En samlad bedömning av pro

blemen på området och det omfattande underlagsmaterialet ger vid handen 

att resurserna för försörjning med allmän landskapsinformation måste ökas 

om de nu gällande negativa tendenserna skall kunna brytas och om vi vill 

.vidmakthålla en rationell samordning inom landskapsinformationsområ

det. Ett alternativ med oförändrade resurser leder på sikt till växande gap 

mellan behov av och tillgång på information och därmed till allt flera 

provisoriska. dåligt samordnade och för samhället som helhet dyrbarare 

lösningar. 

Det är angeläget att den negativa utvecklingen kan brytas s[1 snabbt som 

möjligt och att en långsiktig plan nu - efter en läng tid av utredningsarbete 

m. m. - läggs fast till grund för kart verksamheten. En förstärkning måste i 

nuvarande budgetläge i huvudsak ske genom ökad intäktsfinansiering. 

omprioriteringar och överföring av medel till kart verksamheten från de 

verksamheter som har störst fördel av en förbättrad kartförsörjning. 

Lantmäteriets verksamhet med kartor m. m. berör som framg~lr av vad 

jag nu har sagt en stor mängd verksamheter i samhället. Jag har vid mina 

överväganden mil verksamhetens inriktning. omfattning m:h finansiering 

samrått med cheferna för försvars-. kommunikations-. linans-. jordbruks-. 

industri- och civildepartementen samt med statsdtdcn Göransson och 

Dahl. 

Föm1.1·ii1t11i11garji'ir en ny kartpolitik 

Även om den långa utredningsprocess som nu av~lutas har inneburit 

oliigenheter, har den dock medfört fördden all beslut nu kan fauas r:i 
grundval av ett viil genomarbetat och hos berörda parter viil fi.irankrat 

9 Riksdag<'// /'183/M. I .rn111/. Nr 1111!. Bilaga 13 
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material. Behoven har blivit övertygande dokumenterade och skilda för

slag till inriktning av kartvcrksamheten har prövats genom samråd och 

upprepade remisser. Tidsförskjutningen har också inneburit att vissa stra

tegiska tekniska förändringar har kunnat beaktas. Det gäller främst ortofo

totekni~ens genombrott och den successiva övergången till uppbyggnad av 

databaser som ersättning för eller komplement till deloriginal. Vidare har 

vissa regeringsbeslut om kartverksamheten som fattades år 1980 kunnat få 

genomslag i de föreslagna produkternas utformning. Detta har inneburit att 

de allmänna kartorna har kunnat göras mera kundanpassade. De ingående 

övervägandena kring den framtida kartverksamheten inte minst inom lant

mäteriet har också lett fram till förslag om omprioriteringar och inkomst

förstärkningar som är viktiga förutsättningar för att någon reformering av 

kartpolitiken över huvud taget skall kunna komma till stånd. 

Av stor betydelse för landets samlade kartläggning blir också på olika 

sätt den kartverksamhet som startades i Norrbottens län genom riksdagens 

beslut i maj 1983 (prop. 1982/83: 120, CU 29, rskr 309). Därmed inleddes en 

modernisering på regional bas av den ekonomiska kartan samt en upprust

ning av fastighetsregisterkartorna för områden med särskilt stora brister i 

dessa kartor. En tidigare inledd verksamhet med vegetationskartering 

kunde förlängas. Satsningen i Norrbottens län innebär ett första led i en 

offensiv kartpolitik och en ökad möjlighet att omfördela resurser för insat

ser i andra delar av landet. Vidare bör arbetet med den ekonomiska kartan 

i Norrbottens län efter hand kunna ge erfarenheter och impulser till en 

ökad regionalisering av kartverksamheten som är ett viktigt inslag också i 

lantmäteriverkets rapport Kartpolitik 85. Det är angeläget att Norrbotten

satsningen kan vidmakthållas också på lång sikt inom ramen för den nya 

kartpolitiken. Jag vill betona att den inriktning mot regionaliscring av 

kartverksamheten som lantmäteriverket anger bör fullföljas så kraftfullt 

som möjligt. 

Verkrnmhetens inriktning 

Niir det gäller att mera konkret ta ställning till lantmäteriverkets förslag 

till plan för kart verksamhet m. m. åren 1984/85 - 1993/94 är det enligt min 

mening tvf1 förhållanden som särskilt bör beaktas. Jag avser för det första 

del redan tidigare nämnda omfattande bakgrundsmaterialet och det mting

sidiga utrednings- och remissförfarande som ligger bakom detta. För det 

andra syftar jag pt1 den tekniska utveckling som gjort att ett helt annat 

synsiitl mästc tilliimpas på en plan för landskapsinformationen i dag än vad 

som giilldc iinnu för 1970-talets längsiktiga kartplan. Detta senare vill jag 

ut vc.:kla niigot innan jag g<lr in pii lantmäteriverkets förslag. 

Den tekniska utvecklingen har lett till att slutprodukterna i form av 

tryd.ta kartor numera inte Lir av s{1 dominerande intresse att en plan för 

kartliiggning kan definieras enbart utifri'tn dem. Framflir allt det ökade 

utnyttjandet av ADB och övcrgilngcn till databasteknik men också ut veck-
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!ingen inom den grafiska tekniken har gjort det möjligt att använda del

mängder av landskapsinformationen på ett mera flexibelt och för olika 

användare bättre anpassat sätt än tidigare. Som lantmäteriverket närmare 

har utvecklat i sin rapport är det nödvändigt att anlägga en mera samlad 

syn på verksamheten. Man måste medvetet väga möjligheterna att ur det 

samlade informationssystemet ta ut specifika delar eller mindre bearbetade 

produkter, t. ex. höjddata och ortofoton, mot en högre takt när det gäller 

att förnya de slutliga, förlagshållna kartorna. Ett ökat inbördes beroende 

mellan de viktigaste produktionslinjerna i verksamheten torde också bli 

följden av den nu antydda utvecklingen. En kraftig satsning på en av de 

mera för~tdladt: produktt:rna, t. ex. t:n förbättrad topografisk karta, kan inte 

genomföras om inte vissa grundläggande förutsättningar tillgodoses i sys

temet. 

En plan för lantmäteriets anslagsfinansierade verksamhet med land

skapsinformation för den närmaste tioårsperioden måste alltså vara förhål

landevis översiktlig och llexibel. Det är inte möjligt att i detalj långsiktigt 

reglera produktionsmål m. m. för specifika data eller delprodukter. Detta 

utesluter dock inte att planen måste ges erforderlig fasthet genom att 

regcringt:n anger vilka allmänna karto• som lantmäteriet skall producera 

fram till färdiga tryckoriginal. Dessa allmänna kartor skall ges ut i för 

landet enhetliga serier, anpassade till samhällets grundläggande och konti

nuerliga behov. Härigenom anges vilka huvudsakliga produktionslinjer 

som skall ingå i kartsystemet. Såväl lantmäteriet som andra kartprodu

center nlr klara förutsäuningar när det gäller möjligheterna lill följd produk

tion grundad på det allmänna kartmaterialct. Jag förutsätter därvid att 

kartornas informationsinnehåll hålls tillgängligt separerat i deloriginal och 

databaser på ett sådant sätt att en flexibel följdproduktion underlättas. 

Mot bakgrund av vad jag nu har sagt föreligger enligt min mening inga 

skäl eller förutsättningar för statsmakterna att i detalj korrigera eller preci

sera lantmiiterivcrkets förslag i rapporten Kartpolitik 85. Förslagets hu

VLH.lalternativ bör i sina huvuddrag ligga till grund för kartverksamheten 

under tioårsperioden 1984/85-1993/94. Genom omfördelningar m. m. kan 

jag nu redovisa förslag som innebär att medel ställs till förfogande för 

huvudalternativet så när som på 5 milj. kr. per år under tioårsperioden. Jag 

återkommer senare till finansieringen. Den närmare inriktningen av verk

samheten bör, mot bakgrund hfaav och av vissa principiella riktlinjer som 

jag anför i det följande, kunna planeras av lantmiitcriverket i samrild i 

första hand med de myndigheter m. m. som är företrädda i verkets kart rad. 

Sammansättningen av kartrt1det tillhör de fr[1gor snm jag avser att senare 

redovisa för regeringen i samband med mina överväganden med anledning 

av kartsekretessutredningens betänkande ( Ds Ho 1983: I J m. m. I anslut

ning till den årliga behandlingen av lantmäteriverkets anslagsframst;i!Jning

ar finns möjlighet till eventuella ytterligare stlillningstaganden som. s;ir-.kilt 

under de första åren av tirn\rsperiodcn, kan komma att erfordras friin 

statsmakternas sida. 
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Den fortsatta konkn:tiseringen av långsiktsplanen kommer att innebära 

olika slag av avvägningar mellan grundläggande data och slutproduktcr, 

mellan traditionell och ny teknik osv. Vid sådana avvägningar bör följande 

allmänna riktlinjer tjiina som utgångspunkter. 

Det är angeliiget att så snabbt som möjligt få till stand en tillfredställande 

försörjning över hela landet -. om än med varierande ambitionsnivåer när 

det gäller omloppstider o. d. - med vissa grundläggande delar av land

skapsinformationen. t. ex. höjddata och ortofoton. Dessa grunddata m. m. 

har dels viktiga självstiindiga användningsområden, t. ex. i skogsbrukets 

kartor, dels karaktären av grund moment i det allmänna kartsystemet. I det 

senare avseendet är tillräckliga insatser på basnivåerna en förutsättning för 

att hela kartsystemct bättre skall kunna tillfredsställa föreliggande behov. 

En viss senarcliiggning i produktionen av tryckta kartor får. om det visar 

sig nödvändigt, accepteras till följd av nu angiven prioritering. Problem 

som iir förknippade härmed kan reduceras genom siirskilda insatser av den 

typ som den föreslagna översiktliga vägkartan i skala I: 100000 innebär. 

Framförallt tekniska och ekonomiska shil talar för att övergången till 

digitala metoder och utnyttjande av databasteknik bör ske sil snabbt som 

det är möjligt, inte minst när det gäller den ekonomiska kartan. Härigenom 

k~111 bl. a. kart materialet utnyttjas på ett effektivare sätt it. ex. kommuner

n<ts och skogsbrukets verksamhet. Om inte erfarenheterna från det försök 

med denna typ av kartläggning som pågår i Gävleborgs län leder till andra 

slutsatser. t. ex. av hänsyn till berörd personal. bör övergången till ny 

teknik kunna ske något snabbare än vad som föreslås av lantm~iterivcrket. 

Som har framgått av det föregående blir också framstiillningen av den 

andra generationen ekonomiska kartor i stor utsträckning en nyproduk

tion. I lantmäteriverkets rapport framhålls att ocks:I en revidering av 

ortot'otobaserade ekonomiska kartor behöver inledas så snart som möjligt. 

Det giiller främst de kartor som framstiilldes i slutskedet av förstag<lngs

framstiillningen. Medel för detta bcriiknas dock endast i jämförelsealterna

tivet. Enligt min bedömning bör lantmäteriverket striiva efter att inrymma 

en begriinsad verksamhet av detta slag under planperioden inom de resur~

ramar som jag har beriiknat. Om inte detta sker. finns det risk för att 

avst:lndct mellan produktionsomgångarna ökar med åtföljande förnyelse

problem av samma karakt~ir som nu. 

De allmiinna riktlinjer som jag nu har angett och den niigot bgrc anslags

niviin i förhiillande till lantmiiterivcrkets beräkning innebiir att planen 

miistc genomföras med en n:lgot annorlunda ambitionsnivå iin vad lantmii

ll.:riverk<.:t har föreslagit. Jag bedömer dock att de viisentligaste inslagen i 

verkets huvudalternativ inte behöver pt1verkas. Som exempel pi't bespa

rings1rn)jligheter som hör överv~igas vid den fortsatta konkretiseringcn av 

planen vill jag bl. a. peka pil följande. Upprustningen av de storskaliga 

registerkartorna kan bedrivas i niigot lfmgs•m1mare takt än enligt verkets 

huvudalternativ. Inom ramen för Je omfattande insatserna för prouuktion 
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av de ekonomiska och topografiska kartorna bör det finnas vissa bespa

ringsmöjligheter. Behovet av ytterligare ekonomiska kartblad i tjällområ

det bör t. ex. bedömas närmare tillsammans med berörda kommuner med 

hänsyn till bebyggelseutveckling m. m. Vegetationskarteringen hör till en 

del även fortsättningsvis kunna avgif!sfinansieras och därigenom kunna 

bedrivas i planerad omfattning. Vidare bör övervägas om översiktskartor i 

skala 1: 500000 behöver framställas för hela landet. Jag återkommer senare 

till detta. I övrigt bedömer jag att den lägre anslagsnivån inte skall behöva 

mer än marginellt påverka möjligheterna att genomföra den produktion 

som planerats i lantmäteriverkets huvudalternativ. 

Ekonomiska överväganden 

Mitt alternativ beräknas kosta i genomsnitt ca 128 milj. kr. per år under 

tioårsperioden inberiiknat verksamheten i Norrbottens län men exklusive 

riksgriinsarbeten. Jag talar nu om kostnader i en antagen prisnivå för 

budgetåret 1984/85 och med hänsyn tagen till nu kända löneavtal. Anslaget 

innevarande år är ca 105 milj. kr. i nämnda pris- och löncliigc, inberiiknat 

ca 7 milj. kr. för den redan inledda verksamheten i Norrbottens län men 

exklusive riksgränsarbeten. Jag riiknar verksamheten i Norrbottens län 

som en av satsningarna i den tioåriga plan som jag nu behandlar även om 

verksamheten har inletts redan under innevarande budgetår. Jämfört med 

de 98 milj. kr. per år som jag därför anser att lantmäteriets arbete med 

kartor och annan landskapsinformation f. n. kostar innebär planen att 

kostnaderna ökar' med i genomsnitt nästan 30 milj. kr. per år. Till följd av 

att den föreslagna verksamheten också åstadkoms genom att lantmiiteri

verket rationaliserar och omprioriterar verksamheten kan man producera 

kartor m. m. för i genomsnitt ca 37 milj. kr. mer per år än f. n. 

De ökade insatserna åstadkoms genom inkomstförstärkningar. bespa

ringar och omfördelningar så att budgetbelastningen totalt sett inte ökar. 

Verksamheten under det program som jag nu behandlar omprioriteras till 

ett värde av 44 milj. kr. under hela tioårsperioden. Till följd av ökade 

intäkter från försäljning av kartor och användning av kartmaterial beräk

nas 33 milj. kr. kunna tillföras verksamheten. Genom rationaliseringsåt

gärder bedömer jag alt verksamhet till ett värde av 33 milj. kr. kan genom

föras utan att resurserna ökas. De insatser i planen som avser ytterligare 

upprustning av registerkartor finansieras med registeravgifter enligt mitt 

förslag under anslaget D 2. 

Huvuddelen av det kvarstående medelsbehovet klaras genom att medel 

tillförs från försvars-. kommunikations- och jordbruksdepartementen. Ge

nom att slutligen finansiering beräknas kunna komma till stånd från verk

samheter inom industridepartementets områden klaras det totala medels-· 

behovet. 

När det gäller anslagsberäkningen for budgetåret 1984/85 innebär försla

get sålunda att anslaget Landskapsinformation räknas upp. Av medelsbe-
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hovet avses 3 milj. kr. ställas till lantmäteriverkets förfogande från ansla

get Bidrag till skogsvård under nionde huvudtiteln. 

Med hänsyn till hur planen bedöms möjlig att genomföra och till den takt 

med vilken omfördelning. besparingar och intäktsökningar kan uppnås 

bedömer jag den totala kostnaden exklusive riksgränsarbeten till 124,3 

milj. kr. budgetåret 1984/85, 122,0 milj. kr. budgetåret 1985/86. 122.9 milj. 

kr. budgetåret 1986/87, 122.6 milj. kr. budgetåret 1987/88. 130.6 milj. kr. 

budgetåret 1988/89 och 652.5 milj. kr: under budgetåren 1989/90-1993/94. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om att vissa av de insatser som 

jag nu har redovisat berör civildepartementets ansvarsområde. Det gäller 

insatserna for att förbättra fastighetsregisterkartorna. Denna arbetsuppgift 

bör ankomma på lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheterna som 

ett led i den plan för deras arbete med kartor och annan landskapsinforma

tion som jag nu behandlar. Jag föreslår därför att medlen för upprustning 

av fastighetsregisterkartorna anvisas till lantmäteriverket. som efter när

mare prioritering av behoven fördelar medlen mellan berörda producenter. 

dvs. verket självt och överlantmätarmyndigheterna. Jag har i denna fråga 

samrått särskilt med chefen för civildepartmentet. 

Genom den inriktning av verksamheten som jag nu har förordat och 

genom den föreslagna omfördelningen av resurser åstadkoms en påtaglig 

volym- och kvalitetsökning i kartförsörjningen. Därmed ökar vikten av att 

det allmänna kartmaterialet kan utnyttjas på ett riktigt sätt i såviil offentlig 

som enskild verksamhet. Lantmäteriet bör självklart verka för att sf1 sker. 

Förutsättningar för detta bör finnas genom de resurser som enligt planen 

sätts av för rådgivning och information inte minst på den regionala nivån. 

De allmänna kartorna finansieras i huvudsak genom statsanslag. Försälj

ningen av förlagskartorna skall täcka kostnaderna för tryckning och distri

bution samt ge ett bidrag till den grundläggande produktionen. Utnyttjande 

av deloriginal o. d. för följdproduktion belastas med avgifter som också 

skall lämna ett sådant bidrag. Ett samhällsekonomiskt optimalt utnyttjande 

av kartmaterialet förutsätter en väl avvägd prissättning på del- och slutpro

dukter och ett smidigt system för avgiftsuttagen. Det är angeläget att, när 

de grundläggande investeringarna finansierats genom anslag. avväga nytt

jandeavgifterna så att de leder till att materialet används i olika typer av 

följdproduktion m. m. I sammanhanget måste emellertid också beaktas att 

prissättningen inte försvårar utgivningen av de tryckta allmänna kartorna. 

Kritik har i olika sammanhang riktats mct de regler som gäller för att få 
utnyttja allmänt kartmaterial för olika följdprodukter. Kritiken avser både 

kostnadsnivån och själva regelsystemet. Lantmäteriverket har uppmärk

sammat detta och avser enligt rapporten Kartpolitik 85 att återkomma i 

frågan med ytterligare underlagsmaterial och förslag. När så har skett och 

jag kan ta ställning till verkets förslag avser jag också ta upp den i rappor

ten berörda frågan om i vilken utsträckning intäktsmcdel från försäljning 

och nyttjanderätter bör återföras direkt till den grundläggande kartverk-
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samheten. Jag har vid min anslagsberäkning utgått från att verket liksom 

f. n. behåller intäkter utöver en av regeringen fastställd grundnivå. 

Konsekvenser för kommunerna 

Omfördelningen inom lantmäteriverkets nuvarande anslag innebär bl. a. 

en minskning av lantmäteriets rådgivning till framför allt kommunerna i 

frågor om mätning och storskalig kartläggning. Detta har ifrågasatts av 

Svenska kommunförbundets plandelegation i ett remissyttrande till lant

mäteriverket. I anslutning härtill vill jag understryka att hela den expan

sion och förändring av kartverksamheten som jag nu förordar kommer att 

vara av mycket stort värde för kommunerna. Särskilt den förbättrade 

flygbildförsörjningen. upprustningen av fastighetsregislerkartorna och den 

förbättrade försörjningen med ekonomiska kartor bör underlätta den kom

munala verksamheten och på sikt medföra väsentliga besparingar. Inom 

den regionala karlverksamheten kommer vidare att finnas utrymme för 

rådgivningsinsatser om än med ändrad inriktning. Med hänsyn härtill be

dömer jag de föreslagna omfördelningarna som positiva även från kommu

nal synpunkt. Det är dock angeläget att förändringarna i rådgivningsverk

samheten sker gradvis och smidigt på det sätt lantmäteriverket har föresla

git i sin rapport. 

De allmänna kartorna 

Som jag tidigare har nämnt bör inriktningen av lantmäteriets anslagsfi

nansierade verksamhet med landskapsinformation liksom f. n. läggas fast 

genom beslut av regeringen om vilka kartor som skall vara allmänna 

kartor. För att riksdagen skall få information i frågan vill jag dock redan nu 

i stora drag redovisa vilka kartor jag anser bör vara allmänna. 

Huvudserierna i den svenska kartverksamheten bör som hittills vara den 

ekonomiska kartan i skala I: 10000 och den topografiska kartan i skala 

I: 50000. När det gäller den ekonomiska kartan ansluter jag mig till lantmä

tcriverkets förslag att den bör kunna ges ut som tryckt förlagskarta i skalan 

I: 20000. Detta innebär fördelar för flertalet kartanvändarc och för förlags

ekonomin. Även i fortsättningen kommer kartoriginalen att göras i skala 

I: 10000 och kunna utnyttjas som arbetsmaterial och som underlag för 

specialkartor m. m. varför tillgången till ekonomiskt kartmaterial i denna 

skala blir god. 

Den topografiska kartan i skala I: 50000 behöver en relativt genomgri

pande förnyelse. En sådan innefattas också i tioårsplanen. Den förbereds 

bl. a. genom ett gemensamt utvecklingsarbete mellan företrädare för för

svaret och lantmäteriet. På grund av detta och även av andra skäl kan 

produktionen av en förnyad topografisk karta inledas först om ett par år. I 

avvaktan på att den nya versionen av den topografiska kartan kan börja 

framställas bör den av lantmäteriverket föreslagna vägtopografiska kartan 

i skala I: 100000 framställas genom en snabb insats. Därmed tillgodoses i 
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rimlig utsträckning förnyelsebehovet inom området. samtidigt som vägkar

teringen i den nya topografiska kartan i skala I: 50000 förbereds. Kartan i 

skala I: 100000 bör tas in i serien av allmänna kartor och fortlöpande 

revideras om det visar sig att den även på sikt kan ges ut med en tillfreds

ställande förlagsekonomi. 

Översiktskartan i skala I: 250 000 bör som hittills vara allmän karta. Den 

marknadsanpassning som verket eftersträvar för denna karta genom änd

rad bladindelning m. m. är värdefull. Verket anser att det för översiktskar

tor i ännu mindre skalor än I: 250000 inte behövs något särskilt förfarande 

för att fastställa vilka kartor som skall vara allmänna kartor. Som jag 

tidigare har antytt kan jag inte ansluta mig till detta. Redan fastställda 

moderna allmänna kartor inom skalområdet är internationella flygkartan 

och två blad av översiktskartan i skala 1: 500 000. generalkartan och 

internationella världskartan i skala I: I milj. samt Nordeuropakartan i 

skala 1: 2 milj. 

Beträffande översiktskartan i skala I: 500000 har regeringen tidigare 

beslutat att de två nordligaste av sammanlagt fem blad skall vara allmänna 

kartor. Jag anser att även det mellersta av de fem bladen bör ges ut som 

allmän karta. Lantmäteriverket bör i anslutning till bl. a. produktionen av 

översiktskartan i skala I: 250000 närmare belysa behovet av en allmän 

karta även i södra Sverige i skala I: 500000. 

Tioårsplanen ger utrymme för bl. a. en fortsättning av den i Norrbottens 

län inledda vegetationskarteringen. Lantmäteriverket föreslår att vegeta

tionskartan fastställs som allmän karta. Med hänsyn bl. a. till de relativt 

begränsade insatser som kan göras inom de medelsramar som avsatts för 

ändamålet i planen är jag inte beredd att nu biträda förslaget. Det kan bli 

aktuellt att pröva frågan på nytt när bl. a. en nu pågående studie inom 

statens energiverk av vegetationskarteringens betydelse för exploatering 

av inhemska energikällor har utv~irderats. Jag vill emellertid understryka 

vikten av att den kompetens som har byggts upp på området bibehålls och 

vidareutvecklas. Detta är angeläget med tanke på teknikens potentiella 

möjligheter vid naturresursinventeringar av olika slag och för att ha ett 

underlag för en moderniserad topografisk karta. De insatser som görs på 

området bör utformas så att de utgör led i en successivt uppbyggd vegeta

tionskartering över landet. 

Geografiska datahaser 

Lantmäteriverket har också pekat på att den tekniska utvecklingen leder 

till behov av överblick över och samordning av olika geografiska databaser 

som kan utnyttjas vid framställning av bl. a. de allmänna kartorna. Verket 

anser att dess uppgift att svara för samordning vid uppbyggandet av sådana 

databaser måste ges fastare former för att inte orationella lösningar skall 

erhållas. Även landskapsinformationsutredningen förde fram förslag av 

denna innebörd. Jag anser det angeläget att i första hand statliga myndighe-
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ter som ansvarar för eller '\t~tr i hegrepp att hygga upp datahaser med 

Higesbestiimda data samr;ldcr med lantmiiterivcrket. Inte minst giillcr detta 

databaser vid t. ex. universitetens datacentraler L•ch andra regionala sy

stem. Jag utgår från att samn!d sker i erforderlig utstriickning utan att detta 

behöver regleras närmare. 

A11slagsbcriik11i11g 

Av vad jag nu har sagt framg[ir att medel för program _3 för niista_ 

budgetfir bör beriiknas med utgilngspunkt i lantmiiteriverkets huvudal

ternativ i verkets förslag till långsiktig plan för arhetet med kartor och 

annan landskapsinformation. Jag utgilr fran en kostnadsr:1m som iir 5 milj. 

kr. lägre iin vad lantmiiteriverket har beriiknat i sitt huvudalternativ. Dit 

behöver anslaget föras upp med 121 340000 kr. Det ytterligare medelshe

hovet hcräknar jag kan finansieras på siitt som jag tidigare har redogjort 

för. Vid anslagsbcräkningen har jag beaktat det ökade rnedelsbehov som 

följer av den under innevarande budget<°ir påbörjade satsningen i Norrhot

tens liin. För översynen av riksgränsen mot Norge har jag hcriiknat 

3056000 kr. 

Hemstiillan 

Mot hakgrund av vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslfir riksdagen att 

I. godkänna den långsiktiga plan för lantmäteriets arbete med kar

tor och annan landskapsinformation som jag hcir föreslagit. 

2. till La11cfskapsi11(omwtion för hudgctåret 1984/85 anvisa ett re

servationsanslcig av 121 340 000 kr. 

04. Försvarsberedskap1 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 förslag 

2673258 

2652000 

2761000 

Program 4. Försvarsbercdskap 

Programmet består av två delprogram: 

4 a. Säkerhctsskydd 

4 b. Bcredskapsplanläggning 

Reservation 56251 

Programmet omfattar sekretessåtgärder i form av granskning av kartor 

och flygbilder samt vissa administrativa åtgärder i övrigt. Programmet 

1 Ny anslagsbcnämnilig !tidigare Lantmäteriet: Försvarsbercdskapl 
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omfattar dessutom sådana uppgifter som ttliggcr lantmiitcrict för att trygga 

totalförsvarets hehov av landskapsinformation. Uppgifterna giiller friimst 

heredskapsplancring och förberedelser för tryckning av kartor för total· 

försvaret under hcredskap och krig. 

Lantmäteriverket 

Lantmiiteriverket föreslår mot bakgrund av det försvarspolitiska beslu

tet v~iren 1982 lprop. 1982/83: 102. FiiU 18. rskr 374) att anslaget tas upp på 

en i fiirhi'tllande till försvarsbeslutet realt oförändrad nivå. Detta innebar 

att anslaget skall kompenseras för den neddragning om 2 Yl:· som statsmak

terna har beslutat om för hudgetf1rct 1983/84. Även med en sådan nivå 

hedömer verket att viss angeliigen verksamhet inom delprogrammet Be

redskapsplanliiggning inte kan genomföras i full utsträckning. En minsk

ning av ano;laget inncbiir att de intentioner bryts som låg bakom tillskottet 

om 300000 kr. i 1982 års försvarsbeslut. 

F iiredragandens ö\·erväganden 

Ar 1981 tillkallades en särskild utr~dare med uppdrag att utreda vissa 

frågor heträffandc sekretessgranskning av kartor m. m. Utredningens be

tiinkande <Ds Ro 1983: I) Kart- och flygbildsekretess m. m. har just remiss

hehandlats. Jag avser att senare återkomma till regeringen· och redovisa 

mina slutsatser i frågan. Jag bedömer att utredarens förslag inte kan 

påverka lantmiitcriets kostnader för verksamheten inom program 4 under 

budgetiiret 1984/85. 

För nästa budgeti'tr bör medel för program 4 bcriiknas med utgångspunkt 

i huvudförslaget. 

.lag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsrnrsheredskap för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 2 761 000 kr. 

D 5. Utrustning m. m. 1 

1982/83 Utgift 

1983184 Anslag 

Beräknad 

utgift 

1984/85 Förslag 

2 943 964 
3 500000 

5852000 

6486000· 

Reservation 

1 Ny anslagsbenämning C!idigarc Lantmäteriet: Utrustning m. m.) 

2352000 
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Från anslaget finansieras anskaffning av kvalificerad utrustning för lant

mäteriet. s. k. strategisk utrustning. Anskaffning av annan utrustning fi
nansieras med avskrivningsmedel och driftmedel. Fr~tn anslaget finansi

eras vid behov ocks{t tillskott av statskapital för lantmiiteriet. 

Lantmäteriverket 

I sitt huvudförslag begär verket att anslaget räknas upp med kompensa

tion för prisökningar till 3 955 000 kr. V erkct föresliir dock att anslaget förs 

upp med 6486000 kr. Ökningen motiveras med behov av ny utrustning 

som kriivs för att verket skall kunna genomföra den l(ingsiktiga plan för 

lantmäteriets arbete med kartor och annan landskapsinformation Sllm ver

ket pä regeringens uppdrag har redovisat. 

Föredragandens överväganden 

För att lantmäteriet på ett tillfredsstiillande siitt skall kunna genomföra 

liingsiktsplanen för kartor och annan landskapsinformation som jag tidi

gare behandlat behöver verket anskaffa mer utrustning än vad som iir 

möjligt med nuvarande anslagsnivi't. För niista hudgct{ir bör diirför anslaget 

beräknas enligt lantmäteriverkets förslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utru.1·t11i111: m. m. för budgetiiret 1984/85 anvisa ett rcscrva

tionsanslag av 6_486000 kr. 
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A Bostadsdcpartcmcntct m. m. 
I Bostadsdepartementet . .fi'irslagsans/ag 
2 Kommittecr m. m .. rcsc·1Tatio11.1·c111s/ag 
) Extra utgifter. rc.1'('1Tafio11.1·a11.1/11g 
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B Bostadsförsörjning m. m. 

811s1aclsfi'irsii1:j11i11g 

Bostad sst yrcl sen . .fl'ir.1/ag.1·r11nlag 
2 Linshostadsniimnderna . . fors/agrnnslag 
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fi"irs I a gsa 11 s /ag 
7 Bostadsbidrag m. m . .fiirslagsans/ag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m .. fiJrslags

a11slag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön. fi'irslag.H111-

slcrg 
10 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslo

kaler. ji'irslag.Hmslag 
11 Utn till allmänna samlingslokaler. j(ir.1/af.:samlag 
12 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslo

kaler m. m.,förs/agsanslag 
13 Lån till förvärv av bostadsrätt, reservationsanslag 

Byggnads! orskning. energilruslrållning m. m. 
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17 Bidrag till energibesparande åtgärder inom bostads-

beståndet m. m .. reservationsanslag 

C Planväsendet 
Statens planverk, fiirslagsanslag 

* Beräknat belopp 

128 

Anslag kr. 

20625000 
7000000 

300000 

321000 

28246000 

52 102000 
37 401 000 

8360000000 
9 000 000 000 

125000000 

40000000 
1530000000 

225000000 

85 000000 

5000000 
3 000000 

45000000 
I 000 

*114000000 
*34000000 
182675000 

500000000 

20 338 179 000 

34948000 

34948000 
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[) Lantmäteriet 
I Lantmäteriet. ji"irslagsans/ug 
2 Plangenomförande, ji:irs/11g.rn11s/ag 
J (,andskapsinformation, rcsen·ation.1·a11s/ug 
4 försvarsbcrcdskap. tt'.1·c1Ttlfio11.1·a11.1'/ag 
5 Utrustning m. m., reservationsans/ag 

Totalt för bostadsdepartementet 

* Bc:räknat belopp 

129 

I 000 
41519()()() 

121 340000 
2 761 000 
6486000 

172107000 

20 573 480 000 
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Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden som gäller 

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken, industrins struktur- och 

branschfrågor. allmänna industrifrågor, frågor om energitillförsel och ener

gianvändning, regional utveckling och regionalpolitiskt stöd, mineralför

sörjning, teknisk forskning och industriell utveckling. patent- och registre

ringsverksamhet, officiell provning och kontroll sam! flertalet statsägda 

företag. 

Det budgetförslag som nu liiggs fram präglas starkt av kraven på att 

begränsa utgifterna på statsbudgeten. Myndigheternas (inkl. departemen

tets i anslag för förvaltningskostnader har genomgående beräknats enligt 

huvudförslaget eller till lägre belopp. De ökningar som föreslås av vissa 

anslag har finansierats genom neddragning av annan verksamhet. 

År 1983 har präglats av en konjunkturuppgång. vilket medverkat till att 

den svenska industrins produktions volym ökade under året. Med undantag 

för år 1979 och början av år 1980 har annars minskningen av industripro

duktionen varit konstant sedan är 1974. Under år 1982 minskade produk

tionen inom praktiskt taget alla industribranscher och företagsgrupper. 

Uppgången under år 1983 har varit betydande och nära nog i nivå med vad 

som skedde år 1979. Den gynnsamma utvecklingen av exporten har haft 

stor betydelse för produktionsvolymens ökning. Under år 1983 minskade 

industriföretagens lagerhållning. Den lageruppbyggnad som nu är nödvän

dig inom industrin kommer därför att ytterligare positivt påverka industri

produktionsvolymen under år 1984. 

Produktionsökningen under är 1983 har omfatt<•.t samtliga industri

branscher med undantag av gruvor och mineralbrott samt jord- och stenin

dustri. För industrin totalt uppgick ökningen till 4% perioden januari

septembcr 1983 jämfört med samma period år 1982. Fört. ex. massaindu

strin bkv ökningen 25 % och för verkstadsindustrin 5 %. 
Den ökande produktionsvolymcn under år 1983 återspeglas också i ett 

ökat kapacitetsutnyttjande. Enligt konjunkturinstutet uppgick andelen fö

retag inom industrin med fullt kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet 

1983 till 34 '}~ medan motsvarande för år 1982 var 22 %·. 

Under år 1982 minskade investeringarna inom industrin med 17~/r. För 

år 1983 beräknas nedgången stanna vid 7% under 1982 års nivå. Det ökade 

kapacitetsutnyttjandet i kombination med det gynnsammare lönsamhetslii-

1 Rik1da;:e11 !98318-1. I sam/. Nr /00. Bilaga /./ 
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get beräknas medföra att industriinvesteringarna undt:r år 1984 ökar med 

8% i förhållande till år 1983. 

Sysselsättningsnedgången inom industrin har bromsats under år 1983. 

Mellan tredje kvartalet 1981 och tredje kvartalet 1982 minskade antalet 

sysselsatta med 36000. Mellan tredje kvartalet 1982 och tredje kvartalet 

1983 ökade sysselsättningen med 3 000. 

Antalet personer som varslats om uppsägning på grund av driftsin

skränkning minskade kraftigt under år 1983. Under tredje kvartalet 1982 

varslades 8 000 jämfört med 5 400 tredje kvartalet 1983. Antalet persom:r 

som varslats om permittering eller korttidsvecka sjönk ännu kraftigare. 

Från att under tredje kvartalet 1982 ha uppgått till nära 9 500 var motsva

rande siffra för år 1983 nere i I 400. 

Lönsamheten inom svensk industri har under flera år varit otillfredsstäl

lande. Resultaten för år 1982 visar emellertid på t:n markant förbättring. 

Räntabiliteten på eget kapital var enligt SCB 9,3 %·jämfört med genom

snittet för åren 1977-81. som var 6,3 %. Delårsresultaten för de större 

industriföretagen visar på en fortsatt uppgång år 1983. 

Den omsvängning i positiv riktning som inträffat i svenska industrin 

under år 1983 framgår av de nyckeltal som redovisas i nedanstående tablä. 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 
prcl. 

Antal industrisysselsatta 
<I 000-tall I 055 I 049 981 952 918 889 
Andel av total syssel-
sättning(%·) 27,0 25,7 23.2 22,8 22.0 21.4 
Industrins produktions-
volym <index 1970 = 100) 100 113 111 108 107 111 
Industrins arbctsproduk-
tivitet (föriidlingsviirde per 
tim .. kr., 1980 års priser) 57 68 77 78 80 85 
Industrins andel av totala 
produktionen(%., fasta 
priser) 27,8 27,4 24,2 23.5 23.2 24,0 
Verkstadsindustrins andel 
av totala industriproduk-
tionen (%, fasta priser) 37,2 43.9 42,4 43.7 44.0 44,I 
Industrins investeringar 
(index 1970 = 100) 100 130 103 99 82 78 
Verkstadsindustrins andel 
av to!ala industriinveste-
ringarna ('/i., fasta priser) 29.0 34,6 32,4 33.0 34,7 37.9 

Kiilla: Statistiska ceritralhynln och statens industriverk. 

Prognoserna för ilr 1984 visar på en något ökad viirldshandcl och en 

tillviixt i industriproduktionen globalt sett. Tendenserna till en konjunktur

uppgilng i USA iir nu tydliga. Den ökning av industriproduktionen i Sveri

ge, som kunnat noteras under f1r 1983, kan diirför viintas fortsLilla och 

fi.irstarkas. 
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Nedskrivningen av den svenska kronans värde med 16% i oktober 1982 

har som väntat kraftigt förstärk\ de\ svenska näringslivets konkurrens

kraft. Detta återspeglas bl. a. i en beräknad exportuppgång av varor och 

tjänster med I 0, I% år 1983. Men även för den s. k. importkonkurrerande 

industrin har devalveringen haft positiva effekter. Kan devalveringseffek

terna bibehållas genom en sänkt inhemsk intlationstakt och låga kostnads

ökningar, torde förutsättningarna vara gynnsamma för en uppgång i såväl 

produktion som industrisysselsättning. 

Energianvändningen i Sverige har under 1980-talets början följt samma 

mönskr som i övriga industrinationer. Mellan åren 1980 och 1982 minska

de vår energianvändning med sammanlagt 9%. Samtidigt med att den 

totala energianvändningen har minskat, har en förskjutning skett mellan 

olika energislag. Användningen av oljeprodukter har minskat, medan an

vändningen av elenergi har ökat. Mellan åren 1981 och 1982 minskade 

sålunda vår oljekonsumtion med drygt 9%. Inom industrin har oljeanvänd

ningen under de senaste tio åren minskat med ca 35 %. Den tidigare 

nedgången i bensinförbrukningen inom transportsektorn tycks ha brutits 

och förbrukningen förefaller att öka. Oljeberoendet inom uppvärmnings

sektorn iir ca 75 <;'(, jiimfört med 92 % för tio år sedan. Oljans andel av 

energiförsörjningen är fortfarande ca 52 %. Kostnaden för nettoimporten 

av olja och oljeprodukter är fortfarande hög och uppgick år 1982 till ca 32 

miljarder kr. 

En svag ökning av energianvändningen förutses under år 1984 bl. a. som 

en följd av en väntad högre ekonomisk tillväxt. Även då väntas dock 

oljekonsumtionen fortsätta an minska. 

Industri m. m. 

Industripolitikens uppgift är att aktivr bidra till rationell produktion och 

industriell expansion och förnyelse. Till industripolitikens uppgifter hör 

oc:kså att medverka till att nödvändig strukturanpassning i näringslivet 

genomförs på ett socialt acceptabelt siitt. 

För att uppfylla denna målsättning krävs en industripolitik baserad pä ett 

flertal olika program och en välutvecklad genomförandeorganisation. 

På förslag av regaingen beslöt riksdagen våren 1983 om nya riktlinjer 

för statens industriverks verksamhet och organisation (prop. 1982/83: 130, 

NU 39, rskr 376). Härigenom har förutsättningar skapats för en effektivare 

industripolitik. Statens industriverk <SINDJ har nyligen lagt fram ett 

treårsprogram. som tillsammans med ert nytt treårsprogram för styrelsen 

för teknisk utveckling (STU) kommer att bc:handlas i propositioner våren 

1984 med förslag till åtgiirder för industriell tillväxt och förnyelse samt 

forskningspolitiska insatser. 

På vissa områden har förslag redan lagts fram. De kooperativa företagen 
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föreslås få förbättrade betingelser beträffande bl. a. kapitalförsörjningen 

(prop. 1983/84: 84). I propositionen om svensk havsresursverksamhet 

(prop. 1983/84: 10) anges de allmänna utgångspunkterna och förutsättning

arna för den svenska havsresursve;:rksamheten samt föreslås åtgärder för 

att främja denna. 

Möjligheterna till statsstöd för finansiering av kapitalvaruexporten (det 

s. k. SEK-systeme;:t) infördes för att möta andra länders kraftiga subven

tioner av kapitalvaruexportcn. Fr. o. m. dt:n 15 oktober 1983 tillämpas en 

ny s. k. conscnsusöverenskommelst:. En knytning till marknadsräntorna 

infördes. Ett stort antal krediter för kapitalvarucxport till industriländer 

lämnas nu till marknadsmässiga villkor. Framför allt fartygskrediterna och 

krediter till de fattigaste u-länderna innehåller dock fortfarande betydande 

subventionselcmcnt. Efte1frågan på nya exportkrediter har minskat det 

senaste året samtidigt som redan kontrakterade projekt sk;irs ned eller 

avslutas i längsammare takt. Statshandelsländerna och många u-ländt:r har 

till följd av bristande betalningsförmåga kraftigt minskat sina inköp av 

kapitalvaror och projekt. SEK-systemet kommer även framgent att inne

bära betydande kostnader för staten. Som ett lt:d i regeringens strävan att 

minska belastningen på statsbudgeten har därför det s. k. kronpåslaget på 

exportkrediter i svenska kronor höjts. Vidare föreslr1s att kostnaderna för 

att administrera SEK-systemet inte längre skall betalas av staten. 

Bevakning av den handels- och industripolitiska utvecklingen i andra 

länder utgör ett allt viktigare element i industripolitiken. Samarbete med 

andra länder inom industriområdet rörande vetenskap och teknik ger bety

delsefulla bidrag till svensk industriell expansion och förnyelse. 

Det nordiska samarbetet har bedrivits i enlighet med den särskilda 

arbetsplanen för nordiskt industripolitiskt samarbete. Inom OECD bedrivs 

arbete pä flera områden av industripolitisk betydelse bl. a. rörande allmän 

industripolitik, industristöd, internationella investeringar, vissa bransch

frågor och forskningspolitik. 

Kontakterna mellan Sverige och EG inom det industripolitiska området 

har vidareutvecklats. Inom det forskningspolitiska området har en s. k. 

bland<1d arbetsgrupp tillsatts med syfte att delinit:ra samarbt:tsområden. 

Bilaterala kontakter med andra lända upprätrhålls bl. a. inom ramen för 

avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete med flertalet 

statshandelsländer och med vissa oljeexporterande utveeklingsländcr. 

Härvid har bl. a. frågan om relationen mellan svenska oljeköp och export 

av industriprodukter behandlats. 

Friln niiringslivets sida har ofta framhållits angelägenheten att se över 

normrcgkr med vilka samhiillct styr verksamheten inom näringslivet. Pör 

detta iindamiil har nu en särskild arbetsgrupp tillkallats. 

Utvecklingen inom stälintlustrin iir fortfarande dämpad. Vidtagna ra

tionalisi:ringsi'itgärder har dock haft en klart positiv effekt. För dt:n svens-
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ka spccialstålindustrin kvarstår vissa strukturproblem. För att underlätta 

en önskviird strukturomvandling inom området för rostfritt stål har rege

ringen under år 1983 träffat en principöverenskommelse med Uddcholms 

AB om statlig medverkan i en finansiell rekonstruktion av Nyby Udcle

holm AB. Ett genomförande av överenskommelsen förutsätter riksdagens 

godkännande. 

Inom skogsindustrin har avsättningssituationen utvecklats gynnsamt un

der år 1983 och branschens kapacitetsutnyttjande har ökat med bl. a. 

förbättrad lönsamhet som följd. Devalveringen hösten 1982 har starkt 

bidragit till den gynnsamma utvecklingen i branschen. 

För att underlätta skogsindustrins virkesförsörjning har riksdagen på 

regeringens förslag beslutat om en allmän skyldighet att avverka skog som 

~ir slutavverkningsmogen. att gallrn yngre skog samt att upprätta skogs

bruksplaner för alla skogsfastighcter (prop. 1982/83: 145, JoU 34. rskr 360). 

De totala avverkningarna har ökat och företagen i branschen ser f. n. med 

större tillförsikt på sin virkesförsörjning. 
Statens industriverk (Sl N 0) och skogsstyrclsen har på regeringens upp

drag utrett effekterna på skogsindustrins råvaruförsörjning av ökad an

vändning av skogsråvara för eldningsändamål (SIND PM 1983: 9. Ökad 

eldning med skogsråvara). Rapporten har remissbehandlats. 

I syfte att underlätta en ökad vidareförädling har branschfrämjande 

åtgärder fr. o. m. innevarande budgetår omfattat även sågverksindustrin. 

Sågverksbranschcn har sålunda införlivats i branschprogrammet för den 

triihearhetamle industrin. 

Övriga branscher som omfattas av branschprogrammet för den träbear

betande industrin är snickeri-, möbel- och trähusindustrierna. Efterfrågan 

från hemmamarknaden var under år 1983 oförändrat svag för snickeri- och 

triihusindustricrna. Möbelindustrins eftcrt'rågcsituation har däremot för

bättrats på såväl hemma- som exportmarknaderna. Inom nämnda bran

scher pågår en anpassning av kapaciteten till marknadssituationen. Vidare 

görs stora ansträngningar för att öka exporten. För snickeriindustrins del 

bör efterfrågan från hemmamarknaden stimuleras av det program för främ

jande av reparations-. ombyggnads- och tillbyggnadsåtgärder (ROT-pro

grammet) i det befintliga bostadsbe.ståndet, som riksdagen fattade beslut 

om under hösten 1983. 

Marknadssituationen inoin hygRnadsbranschen har varit svag även un

der år 1983. Nybyggandet har minskat under år 1983jämfört med år 1982. 

Under år 1983 har ökningen inom reparations-. ombyggnads- och tillbygg

nadsverksamhcten inte kunnat uppväga nedgången inom nybyggandet fullt 

ut. Trots de insatser som regeringen föreslagit för att främja ROT-verk

samheten inom bostadssektorn och trots ökningarna av cnergiinvestering

arna beräknas den totala byggvolymcn fortsätta att minska något under år 

1984. 
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Verkstadsindustrin svarar f. n. för drygt 40 % av industrins totala föräd

lingsvärde. Den kraftigt ökade exportorderingången under år 1983 samt en 

måttlig ökning av hemmaefterfrågan har medfört en produktionsökning 

inom flertalet delbranscher. särskilt för transportmedelsindustrin. Lön

samhetsförbättringen har framför allt skett i de stora företagen. 

Inom ramen för de branschfrämjande åtgärderna har industriverket på

bör:iat utredningsinsatser för bl. a. verktygsmaskinindustrin samt form

och pressverktygsbranschen. 

För att följa och bedöma effekterna av de olika industri- och regionalpo

litiska åtaganden som gjorts av Industrigruppen JAS och dess underleve

rantörer har en särskild kommittc tillkallats (I 1983: 03). 

Våren 1983 beslutade riksdagen om en omläggning av de statliga fttgär

dernas inriktning för tekoi11d11strin. Beslutet innebar bl. a. en ökning av de 

industripolitiska åtgiirderna under budgetåret 1983/84 och en sänkning av 

det s. k. äldrestödet fr. o. m. den 1 januari 1984. I fråga om äldrestödet 

beslutade riksdagen vidare om fortsatt nedtrappning under kommande två 

budgett1r. I enlighet med den beslutade omläggningen av åtgiirdsinriktning

en föreslås för budgetåret 1984/85 ytterligare satsningar på industripolitis

ka åtgärder för tekoindustrin. 
För den manuella g/asind11strin löper ett treårigt åtgärdsprogram t. o. m. 

innevarande budgetår. Utvecklingen inom branschen har under senare år 

kännetecknats av en förbättrad avsättning på såväl hemmamarknad som 

export marknader och ett högt kapacitetsutnyttjande. Frånsett viss fortsatt 

räntebefrielse avses förslag till fortsatta åtgärder för branschen inte före

läggas riksdagen. 

Förhållandena inom livsmedelsind11strin behandlas av 1983 års livsme

delskommittc Uo 1983: 0 I I. som tillsatts av chefen för jordbruksdeparte

mentet. Utredningsarbetet skall vara slutfört senast den I oktober 1984. 

Under innevarande budgetår har verksamhet med branschfrämjande 

åtgärder inom ö1.,-iga i11d11.1·trisektorer - dvs. inom branschområden som 

inte omfattas av särskilda branschprogram - införts. Verksamheten om

fattar omvärldsanalyser och andra utredningsinsatser. 

Förslag om branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin under budget

året 1984/85 framläggs nu. I fråga om branschfrämjande åtgHrder i övrigt 

kommer förslag senare att liiggas fram i regeringens särskilda proposition 

om industriell tillväxt och förnyelse. 

Smtl och medelstora företag 

De små och medelstora företagen är av stor betydelse för den industriel

la och regionala utvecklingen liksom för sysselsättningen i landet. Statliga 

insatser riktade till små och medelstora företag kommer att behandlas i den 

tidigare nämnda propositionen om industriell tillväxt och förnyelse. 

Underleverantörsfrågorna har i olika sammanhang ägnats uppmärksam

het och åtgärder vidtagits. bl. a. via statens industriverk, Fonden for indu-
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striellt utvecklingsarbete {Industrifonden) och de regionala utvecklingsfon

derna. för att utveckla företagens insikter och kunnande samt stärka deras 

marknad~förutsättningar. I anslutning härtill har regeringens beslut om 

J AS-projektet och ställningstagande avseende industriell samverkan vid 

försvarsupphandlingar öppnat möjligheter för utvidgat samarbete mellan 

svenska företag och utländska leverantörer till projektet. Dessa möjlighe

ter följs upp av den tidigare nämnda kommitten (I 1983:03) med bitriide 

från Industrigruppen JAS och berörda myndigheter. 

Regional utveckling 

Regionalpolitiken skall främja en balanserad utveckling i landets olika 

delar och ge miinniskor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och 

god miljö. för att dessa mål skall kunna uppnås behövs ett nära samarbete 

med andra politikområden. 

Regionalpolitiskt stöd till näringslivet kan liksom tidigare lämnas i olika 

bidragsformer eller som lokaliseringslån. Anviindningsområdet har utökats. 

så att lobliseringsbidrag i undantagsfall kan lämnas även i samband med 

maskininvesteringar som inte leder till ökad sysselsättning. 

Ett anslag för regionala utvecklingsinsatser disponeras av länsstyrelser

na och inrymmer medel för lokaliserings- eller investeringsbidrag till mind

re investeringsprojekt. glesbygdsstöd och regionalt utvecklingsarbete. 

Stiftelsen Industricentra har nyligen uppfört anläggningar i Gällivare och 

Sveg. Investeringar i utökade lokaler har skett i bl. a. Haparanda. 

Sedan den I juli 1983 är statens industriverk !SIND) central förvaltni~gs
myndighet för industri- och regionalpolitiskt stöd. Arbetsfördelningen mel- · 

Ian regeringen och industriverket har renodlats så att bl. a. ärenden om 

stöd till enskilda företag normalt avgörs av industriverket. En av verkets 

huvuduppgifter är numera att bidra till en balanserad regional utveckling. 

Den av regeringen tillkallade. parlamentariskt sammansatta, kommitten 

(I 1982: 05) med uppgift att se över det regionalpolitiska stödet till niirings

livet skall redovisa sina förslag till regeringen före utgången av augusti 

1984. Med hänsyn härtill föreslås nu endast smärre förändringar i det 

regionalpolitiska stödsystemet. 

Riksdagen anslog våren 1983 200 milj. kr. till åtgärder för ökad syssel

sättning i Norrbottens län (prop. 1982/83: 120 bii. 6, AU 24, rskr 305). 

Beloppet är avsett att tas i anspråk under budgetåren 1983/84-1985/86. 

För att minska företagens produktionskostnader har riksdagen beslutat 

att socialavgifterna skall sänkas med tio procentenheter i Norrbottens län 

fr.o.m. den I januari 1984 (prop. 1983/84:38, AU9, rskr 102). Härutöver 

kan ett särskilt bidrag lämnas till kostnaden för avgifterna när företagen 

ökar sin sysselsättning. Nedsättningen av avgifterna omfattar gruvverk

samhet. tillverkning. produktionsvaruinriktad partihandel. uppdragsverk

samhet och turistverksamhct. I Svappavaara samhälle är nämnda typer av 
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verksamhet helt befriade från socialavgifter och allmän löneavgift intill 

utgången av år 1993. 

Regeringen har möjlighet att ange orter eller kommuner utanför stödom

rådet med svåra strukturproblem varigenom statens industriverk ges möj

lighet att under vissa förutsättningar lämna lokaliseringsstöd i dessa. Mot 

bakgrund av de omfattande strukturproblemen i Bergslagen har regeringen 

under innevarande budgetår angivit Kristinehamn. Karlskoga Ol:h Deger

fors som sådana kommuner. Vidare har den del av Östhammars kommun 

som tidigare inte varit inkluderad tagits med. Sedan föregående budgetår 

kvarstår Olof~tröms och Tierps kommuner samt Delsbo församling i Hu

diksvalls kommun och Hörnefors församling i Umeå kommun. 

Till den regionalpolitiska bidragsverksamhctcn föreslås för budgetåret 

1984/85 614 milj. kr. och för lokaliseringslån 500 milj. kr. För regionala 

utvecklingsinsatser föreslås ca 298 milj. kr. Som ram för kreditgarantier för 

lån vid investeringar i glesbygder föreslås 52 milj. kr. 

Kostnaderna för sänkningen av socialavgifterna i Norrbottens län beräk

nas till 330 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Mineralförsörjning m. m. 

Riksdagen beslöt hösten 1982 (prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 18. rskr 11 Il 

att anvisa 300 milj. kr. för ett femårigt program för utökad prospektering 

m. m. Av dessa medel har regeringen under budgetåret 1982/83. efter 

förslag från berörd industri. myndigheter och fackliga organisationer, be

slutat att lämna bidrag till drygt 30 projekt med ett sammanlagt belopp om 

51,9 milj. kr. Nämnden för statens gruvegendom har av regeringen fått i 

uppdrag att svara för administration av programmet och uppföljning av de 

projekt som beviljats medel. 

Regeringen har därutöver beviljat nämnden 42,7 milj. kr. och Boliden 

Mineral AB ett villkorslån på 9,3 milj. kr. för en gemensam djupunder

sökning av Stekenjokkgruvan. Nämnden får också för ett djup

undersökningsprojekt i Lappvattnct disponera 1,9 milj. kr. Vidare får 

Sveriges geologiska undersökning disponera 14.4 milj. kr. för deltagande i 

ett nordiskt geologiskt samarbete på Nordkalotten. 

Energi 

Den I juli 1983 inrättades statens energiverk som central myndighet med 

ansvar inom energiområdet (prop. 1982/83: 100 bil. 14. NU 26. rskr 193). 

Riksdagen har under hösten 1983 beslutat om riktlinjer för den framtida 

energiskattepolitiken <prop. 1983/84: 28. SkU 9. rskr 96). Genom skatte

ändringar skall vid behov en viss realprisstegring på oljeprodukter åstad

kommas. Skatten på kol skall - genom etappvisa höjningar - höjas till ca 

hälften av skatten på olja. Skatten på naturgas skall vara ca tre fjärdedela;· 
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av skallen på olja. Vidare skall inhemska bränslen undantas fr?tn mcrvär

dcskatt och från förmånsbeskattningen vid inkomsttaxeringen. 

Riksdagen har beslutat om fortsatt stöd till åtgärder för att ersiitta olja 

samt för investeringar inom energiområdet (prop. 1983/84: 62. NU 9, rskr 

124). Stödet bör liimnas så att det gynnar introduktionen av inhemska 

bränslen och värmepumpar. Anliiggningar som utnyttjar torv. skogsenergi, 

halm, sol eller spillvärme bör prioriteras. 

Ett stort antal anläggningar för eldning med bl. a. inhemska bränslen har 

börjat uppföras eller har uppförts under år 1983 med stöd frttn oljeersätt

ningsfondcn. Under år 1983 har stöd beviljats för niirmare 50 nya torvel

dade anliiggningar i landet. I enlighet med förslag i den s. k. Norrhottens

propositioncn beslöt riksdagen v;"ircn 1983 om siirskilt stöd till torvcldadc 

anläggningar i länet (prop. 1982/83: 120 bil. 6, NU 38. rskr30fil. 

Riksdagen har nyligen beslutat om ett program för bostadsbeståndets 

förbättring (prop. 1983/84:40 bil. 9. BoU 12, rskr 95). I programmet ingår 

bl. a. att arbetet med energihushållningsåtgiirder skall intensifieras. 

I en proposition om vissa oljefrf1gor våren 1984 kommer frågor om de 

strukturella konsekvenserna för oljebranschen av marknadsutvecklingen 

att behandlas liksom bl. a. frågor om oljelagringsprogrammct. 

· Den I juli 1983 inrättades en kol miljöfond för att underlätta investeringar 

i modern renings- och förbriinningstcknik. Fonden finansieras med en 

avgift på olja. 

Under våren 1983 överlämnade statens vattenfallsvcrk slutrapporten för 

projektet Kol-Hälsa-Miljö till regeringen. Rapporten med dess omfattande 

underlagsmaterial kommer tillsammans med remissvaren att ingf1 i under

laget för en proposition om vissa kolfrågor som planeras till våren 1984. 

Förberedelser pågår för en introduktion av naturgas i sydvästra Skåne 

hösten 1985. det s. k. Sydgasprojektct. Staten har trätt in som hälftcndel

ägare i Sydgas AB enligt en överenskommelse som godkänts av riksdagen 

(prop. 1983/84:47. NU 10. rskr 125). 

Under hösten 1983 överliimnades de båda vindkraftprototyperna Näs

udden på Gotland och Maglarp i Skåne till statens energiverk. Driften sker 

inom ramen för det statliga cncrgiforskningsprogrammet. 

Vattenkraftberedningen avlämnade sitt betänkande (SOU 1983: 49) Vat

tenkraft i september 1983. Efter remissbehandling och visst ytterligare 

utrcdningsarbelc som statens energiverk f. n. bedriver på regeringens upp

drag avses bctiinkandet ligga till grund för en proposition om vattenkraft 

under våren 1984. 

Encrgiförsörjnihgen i storstäderna har behandlats i en departementspro

memoria (Ds I 1983: 5). Storstadsområdcnas värmeförsörjning. m. m. Pro

memorian har varit föremål för en omfattande remiss till kommuner och ett 

stort antal organisationer. Regeringen avser att komma med förslag till 

åtgärder för att främja oljeersättningen i storstadsområdena våren 1984. 

Riksdagen kommer under år 1984 att få ta ställning till riktlinjer för en 

utvecklad kommunal energiplanering. 
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Ansökningar om laddningstillstånd för de två sista reaktorblocken i det 

svenska kiirnenergiprogrammet. Forsmark 3 och Oskarshamn 3. inlämna

des till regeringen i maj 1983. 

Regeringen överlämnade under hösten 1983 till riksdagen ell förslag till 

ny lag om kiirnteknisk verksamhet (prop. 1983/84: 60). Lagen avses triida i 

kraft den I februari 1984. Förslaget innebiir att lagregler om ansvaret för 

kiirnsiikerhet och om uppfyllandet av Sveriges internationella åtaganden 

p{1 friimst icke-spridningsornrådet samlas i en lag. 

I mim regeringskansliet bereds f. n. förslag om energiforskningsprogram

mets fortsiittning under perioden 1984/85-1986/87. Regeringens förslag 

kommer att presenteras för riksdagen i den tidigare nämnda propositionen 

om forskningspolitiken i början av år 1984. 

Teknisk utveckling m. m. 

En successiv teknisk och organisatorisk förnyelse av svensk industri är 

en förutsiittning för en konkurrenskraftig verksamhet pä sikt. Stora insat

ser behövs för att erövra en position inom expansiva områden s{isom 

elektronik. informationsteknik och materialteknik. Satsningar har diir 

gjorts av STU och Industrifonden. Svensk industri har själv gjort stora 

insatser på teknikutveckling och marknadsföring för att hävda sig på 

viirklsmarknaden. På området för teknisk informationsspridning har pa

tent- och registreringsverket (PRV) utvecklat ett brett utbud ·av tjänster. 

Siirskilt snabbt har ut vecklingen pt1 mikroelektronikområdet g{1tt. STU 

har i samarbete med en rad andra myndigheter utarbetat ett förslag till 

program för kompetens- och kunskapsutveckling inom detta omrt1de. Riks

dagen har hösten 1983 fattat beslut om det första ftret av ett s[1dant program 

(prop. 1983/84: 8. NU 11. rskr 130). För de följande åren kommer förslag 

att läggas fram våren 1984 i propositioner om industriell tillväxt och förny

else samt om forskningspolitiken. Dessa kommer dessutom bl. a. att inne

hålla förslag om treårsprogram för STU och Industrifonden. 

Elektroniken utgör basen för många av de unga teknikbaserade företa

gen. Intresset för dessa har ökat under de senaste åren och försörjningen 

av riskkapital har förbättrats bl. a. genom tillkomsten av drygt tjugotalet 

riskkapitalbolag. inriktade på mindre företag. 

Tcle-X-projektet har utvecklats till det största nordiska industriella sam

arbetsprojektet hittills. Avtal har slutits med Norge och Finland om samar

bete. Marknaden för tele- och datakommunikation via satellit med utnytt

jande av Tele-X-konceptet bedöms av industrin som kraftigt växande. 

Statsägda företag m. m. 

Efter beslut av riksdagen våren 198J har viss omgruppering skett bland 

de statsägda företagen. AB Statens Skogsindustrier (ASSI). Luossavaara-
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Kiirunavaara AB !LKAB). SSAB Svenskt Stål AB samt Zenit Shipping 

AB iigs numera direkt av staten. ASSI. LKAB. Zenit Shipping AB liksom 

Statsföretag AB och Svenska Varv AB har varit föremål för finansiella 

rekonstruktioner. Tillsammans med förbättrade rörelseresultat kommer 

detta att leda till avsevärda förbättringar i industriföretagens redovisade 

resultat. 

För Stat.1:fi:iretagsgr11ppe11 innebiir detta att resultatet efter finansiella 

kostnader beriiknas till ca 400 milj. kr. för år 1983. Även för S1·e11ska 

Van·konccmen beräknas resultatet kraftigt förbiittras jiimfört med tidigare 

år. För år 1983 beräknas resultatet efter finansiella kostnader och intäkter 

bli ca 200 milj. kr. Trots den svaga fartygsmarknaden har Kockums och 

Uddevallavarvet genom nya order säkrat en tillfredsställande beläggning 

under f1r 1984. 

Förlusterna för rederiet Zenit Shipping AB är fortfarande mycket stora. 

Företaget skall avveckla sitt fartygsinnehav s{1 snabbt som marknadsför

hållandcna medger. 

Såviil ASSI som Norrla11ds Skogsiigarc.1· Cc//11/osa AB (NchJ bcriiknar 

visa resultatförbättringar för år 1983. främst beroende på förbiittrat kapaci

tetsutnyttjande. 

· SSAB visar under år 1983 en fortsatt resultatförbättring trots att den 

internationella stf1lkonjunkturen fortfarande är svag. Ärsresultatet för 

LKAB beriiknas för :°tr 1983 bli positivt för första gången pft åtta år. 

A.fji'irs1·1•rkct FFV har under åren 1982-1983 fortsatt sin förändringspro

cess. Verket har den I juli 1983 ändrat namn från förenade fabriksverken 

till affärsverket FFV. Resultatet för affärsverket FFV med tillhörande 

bolagsgrupp förbättras ytterligare under år 1983. 

Do111ii111·erket beräknas för år 1983 visa ett m'1got biittre resultat än för 

föregående år. 

Ekonomiskt försrnr: Bränslen och drivmedel m. m. 

I begreppet ekomimiskt försvar sammanfattas de åtgärder som vidtas i 

fred inom olika sektorer och funktioner i samhället för att Sverige skall ha 

en tillfredsställande försö1jningsförmåga i kriser och krig. För att möta 

störningar i tillförseln av olja skall diirvid, enligt riksdagens beslut. en viss 

beredskapslagring av olja ske. Den övervägande delen har formen av 

tvångslager hos större siiljare och förbrukare av olja. Dessa lager utgör en 

säkerhetspolitiskt betingad försörjningsberedskap för samhället i händelse 

av avspärrning eller krig. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFl 

svarar för tillsynen av efterlevnaden av lagringsskyldigheten. ÖEF svarar 

vidare för uppbyggnaden av statens heredskapslager av råolja enligt gällan

de oljelagringsprogram. Detta är avsett för fredskriser och avspärrningssi

tuationer. 

Utredningen <H 1982: 04) med uppgift att se över det löpande oljelag-
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ringsprogrammet m. m. har. med beaktande bl. a. av i hur hög grad den 

sjunkande oljekonsumtionen i samhiillet motiverar en neddragning av be

redsknpslagren. nyligen avlämnat rapporten Översyn olja 83. förslag till 

iindring av löpande oljelagringsprogram 1978-1986. Utredningen beräknas 

avsluta sitt arbete i bö1jan av år 1984. Regeringens förslag till nytt oljelag

ringsprogram kommer att läggas fram i den proposition om oljefrågor, som 

avses bli förelagd för riksdagen våren 1984. Regeringen har i prop. 1983/ 

84: 40 om vissa ekonomisk-politiska [1tgärder. m. m. anfört !bil. 10 s. 5) att 

inköpen av råolja för beredskapslagringsiindamål bör kunna begriinsas 

under kommande budgetår. Riksdagen har lämnat förslaget utan erinran 

fföU 8. rskr 89). 

Sammanfattning 

Föriindringar inom industridepartementets verksamhetsområde i förhål

lande till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 1983/84 fram

går av följande sammanställning. Medel p<°t tilläggsbudget har inte tagits 

med. Beloppen anges i milj. kr. 

Tolfte huvudtiteln Anvisat Förslag Föriindring 
1983/84 1984/85 

Industridepartementet m. m. 57.8 60.0 + 2.2 
Industri m. m. I 893.4 2004.5 . + 111.1 
Regional utveckling I 551.7 1742.3 +190.6 
Mincralförsö~ining m. m. 142.5 118.5 - 24 
Energi 3 656,5 4074.2 +417.7 
Tekni\k utveckling m. m. I 765,8 I 618,5 -147.3 
Statsiigda företag 919.7 581.9 -337 .8 
Ekonomiskt försvar I 699.9 1699.9 

Totalt för industridepartementet 11687,] 111199,8 +212,5 

Som framgår av sammanställningen innebär budgetförslaget för nästa 

budgetår för industridepartementets del att utgifterna beräknas öka med 

drygt 200 milj. kr. till närmare 11.9 miljarder kr. I detta sammanhang kan 

påpekas att ett antal anslag i avvaktan på kommande propositioner tas upp 

med oförändrade belopp. Den sammanlagda nettoeffekten av dessa förslag 

torde inte medföra några större avvikelser från den nu presenterade beräk

ningen. 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regcringssammantriide 

1983-12-22 

Föredragande: statsrådet Pcterson såvitt avser frågorna under littera A-D 

samt littera F; statsrådet Dahl såvitt avser frågorna under littera E och H; 

statsrådet R. Carlsson såvitt avser frågorna under littera G. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser indu
stridepartementets verksamhetsområde 

To(fte huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Industridepartementet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
(diirav lönekostnader) 

35066448 

36309000 

36948000 

1983/84 

178 

36309000 
!30085000) 

lkriiknad iindring 
1984/85 

-4 

+639000 
( +607 00()) 

I propositionen 1982/83: 110 om anslag för budgettiret 1983/84 till vissa 

departement med anledning av ändringar i departernentsorganisationen 

(bil. 3 s. 7) redovisas det antal personer som ingick i departementets 

organisation budgetåret 1982/83. 

Som följd av mina förslag i propositionen 1982/83: 113 om verksamheten 

vid statens industriverk, m. m. räknade jag med att medel motsvarande 

kostnaderna för tretton tjänster fr. o. m. budgetäret 1983/84 skulle över" 

föras från industridepartementets anslag för förvaltningskostnader till det -

anslag som statens industriverk disponerar för förvaltningskostnader. 

Riksdagens beslut (NU 39, rskr 376) innebar att medel motsvarande kost-. 

naderna för nio tjänster skulle överföras från industridepartementets till 
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industriverkets anslag. Mot denna bakgrund anvisade riksdagen för bud

ge1året 1983/84 36 309000 kr. under anslaget A I. Industridepartementet. 

Regeringen har senare beslutat att industridepartementet får disponera 

35975000 kr. av dessa medel. 

Bedömningar inom industridepartementet under våren 1983 visade att 

de medel för lönekostnader som skulle vara tillgängliga för budgetåret 

1983/84 inte skulle täcka utgifterna för den personal som var anställd våren 

1983. En rad olika åtgärder har diirför satt~ in i syfte att nedbringa perso

nalkostnaderna. 

Antalet tjänstgörande i industridepartementet uppgick den I juli 1983 till 

178 personer. Llinekostnaderna för nu tjänstgörande personal bedöms f. n. 

tiickas av de medel som för innevarande budgetår finns tillgängliga. 

Anslaget för nästa budgetår har beräknats med de grunder som gäller för 

all foststiilla hu vudförslagct. 

Med hänvisning till det anförda beriiknar jag anslaget för niista budgetar 

till 36 948 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till fllt!11.l'lrit!cparte1111•11te1 för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av 36948000 kr. 

A 2. Industriråd/industriattache 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

489537 

625000 

693 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för en tjiinst som industriråd/indu

striattachc vid Sverigcs delegation hos OECD i Paris. 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa hitriidcskostnader 
Bostadskostnader 
Sjukviird 
Expenser (och resecrsättningar inom 

verksamhetsområdena) 
Ersättning för resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och si::mester 

1983/84 

331000 
78000 

166000 
I 000 

'.!'.!000 

27000 

625000 

lkriiknad iindring 
1984/85 

+34000 
+ 4000 
+:!1000 

of 

+ :!000 

+ 7000 

+68000 

lndustrirådt:r/industriattachen har till huvudsaklig uppgift att följa arbe

tet inom OECD i industri- och energipolitiska frågor samt att vara industri

departementets kontaktman med OECD:s sekretariat. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

693000 kr. 

Jag h1:mställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jnd11.1·trirådlind11striattacht' för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 693 000 kr. 

AJ. Kommittccr m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20485 507 

19800000 

21260000 

Reservation 9 1J08 495 

Från detta anslag bestrids f. n. utgifter för följande organ, nämligen 

- näringspolitiska rådet, skogsbranschrå<let. regionalpolifo.ka r~1de1, I e

kobranschrådet. delegationen för smäföretagsfrågor. delegationen för 

strukturfrågor inom vissa hranschcr, bilbranschrådct, tekniska llch 

industriella rådet, ddegationen för arbetskooperativa företag och cen

trala gassamrådsgruppen. 

- expertgruppen för forskning om regional utveckling ( ERU ), 

- särskilda utredningar. dvs sådana utredningar i departementets verk-

samhet som medför behov att.anlita konsulter. revisionshyråer eller 

annan expertis för speciella uppgifter. 

- den egentliga kommitteverksamheten. 

Under budgetåret 1982/83 och hösten 1983 har följande organ och kom

mittcer m. m. upphört. nämligen stålbranschrådet den I mars 1983. varvs

rådet den 1 rm~j 1983. byggbranschrå<let den o september 1983. företagsde

mokratirådet (I 1975: 0 I) den 2 december 1982. direktinvesteringskommit-

1en (I 1977: 06) den 7 juni 1983. försvarsindustrikommittcn (! 1979: 021 den 

7 februari 1983. atomlagstiftningskommitten (I 1979: 05) den 21 mars 1983, 

energimarknadsutre<lningen (I 1981: 01 .I den I juli 1983, organisations kom

mitten (I 1981: 02) med uppdrag att utreda vissa frågor om mineralpolitisk 

verksamhet den 30 september 1983, kommitten (I 1981: 03) om vissa frågor 

rörande trygghets fonder den 1 februari 1983. organisationskommitten ll 

1981: 04) för statens energiverk m. tl. organ inom energiomr~1det den I juli 

1983. industriverksutredningen (I 1981: 09) den 15 december 1982. bered

ningen (I 1982: 06) om en plan för vattenkraftens utbyggnad den 15 septem

ber 1983. organisationskommittcn (! 1983: 02) med uppdrag att utreda vissa 

frågor om organisation för statens industriverk m. m. den I juli 1983 samt 

special stål kommissionen den 30 juni 1983. 

Vidare upphörde den I juli 1983 energisparkommittt!n (! 1974: 05), ol

jeersättningsdelcgationen (! 1979: 0 I) och delegationen (I 1980: 08) för upp

byggnad av en oljeersättningsfond. Deras funktioner överfördes då till 

statens energiverk. 
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Av de kommitteer som har rillkallars under budgeråret 1982/83 och 

hösten 1983 och som finansieras över detta anslag iir följande nu verk

samma: utredningen (I 1982: 02) om vissa frfigor inom mineralomr[1det, 

svensk delegation att ingå i en svensk-dansk kommitte för granskning och 

belysning av material rörande kärnkraft verket vid Barsebäck, kommitten 

(I 1982: 05 I om Jet regionalpolitiska stöder till näringsliver. delegarionen (I 

1982: 081 för I AEA-frågor, utredningen (I 1982: 09) om utvärdering av 

erfarenheterna av Sveriges medlemskap i den europeiska patentorganisa

tionen !EPO), kommitten O 1983:01) om firandet av patentviisendets 100-

årsjubileum, kommitten (J 1983: 03) för de industri- och regionalpolitiska 

effekterna av JAS-projcktet, m. m,, kommitten (I 1983: 04) för översyn av 

minerallagstiftningcn och kommitten (I 1983: 05)för översyn av kiirnbriins

lcniimndens verksamhet. 

För budgetåret 1984/85 är anslaget avsett att finansiera bl. a. följande 

befintliga organ, nämligen näringspolitiska räder, skogsbranschrådet. re

gionalpolitiska rådet, tekobranschd19et, dckgationen för småfön::tagsfd1-

gor, delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher, bilbranschrå

det. tekniskl} och industriella rådet, centrala gassamrådsgruppen samt 

ER U. Vidare avses anslaget finansiera kostnaderna för det energitekniska 

råd samt det råd för kooperativ utveckling som regeringen har inrättat den 

24 november resp. <len l 5 dec~mber 1983. 

Av de nu verksamma kommitteerna beräknas följande fortsiitta sitt 

arbete under hela eller del av budgetåret 1984/85 och därvid finansieras 

över detta anslag: delegationen (I 1977: 02) för glesbygdsfrågor. 1981 års 

encrgikommittc (I 1981: 08), utredningen (I 1982: 02) om vissa frågor inom 

mineralområdet, svensk delegation att ingå i en svensk-dansk kommitte för 

gr<mskning och belysning av material rörande kärnkraft verket vid Barse

hiick, kommitten (I 1982: 051 om det regionalpolitiska stödet till näringsli

vet. utredningen(! 1982: 09) om utvärdering av erfarenheterna av Sveriges 

medlemskap i den ~uropeiska patentorganisationen (EPO), kommitten ( 1 

1983: 03) för de industri- och regionalpolitiska effekterna av JAS-projektet, 

m. m. och kommitten (I 1983: 04) för översyn av minerallagstiftningen. 

Efter samråd med statsråden Dahl och R. Carlsson bedömer jag medcls

behovet för vissa organ (exkl. ERU), särskilda utredningar samt den 

egentliga kommittcverksamheten under nästa budgetår till 17 140000 kr. 

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt från antagandet att kom

mitte- och utrednings verksamheten kommer att vara av mindre omfattning 

under budgetåret 1984/85 än vad den beräknas bli under innevarande 

budgetår. 

för ERU:s verksamhet har innevarande budgetår anvisats 4 milj. kr. Jag 

beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 4 120000 kr. 

Med hänvisning till det anförda bör anslaget för nästa budgetår föras upp 

med 21 260 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.111. för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 21 260 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

661392 

600000 

600000 

Reservation 82919 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 600000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utg(fier för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av 600000 kr. 

A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

36988 

439000 

452000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges bidrag till internatio

nella byrån för mått och vikt samt internationella organisationen för legal 

metrologi. 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 452 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa intemationella organi.wtivner för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 452000 kr. 

A 6. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

50000 

50000 

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar sk<!ll enligt sin instruk

tion (1971: 1080) bl. a. fatta beslut i fråga huruvida uppfinning skall hållas 

hemlig i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (1971: 1078) om försvars

uppfinningar (ändrad senast 1980: 211). 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till oförändrat 50000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gm11s/.:.11i11g.rniim11den _tiJr för.1Tt11·rnppfi1111ingar för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 50000 kr. 

2 Riksdt1!Jt'11 1983184. I .1a111/. Nr 100. /Ji/111:11 14 
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B. INDUSTRI M. M. 

Industripolitiken utgör, tillsammans med andra politikområden. en bety

delsefull del i strävandena att uppnå balans i den svenska ekonomin. 

Under våren 1984 kommer en proposition om industriell tillväxt och 

förnyelse att läggas fram. I propositionen kommer regeringens principiella 

syn på industripolitikens framtida roll och möjligheter att utvecklas. Dess

utom kommer ett antal förslag till åtgärdt:r för att förbättra och effektivise

_ra den industripolitiska medclsarsenalen att presenteras. Bl. a. ko_f!lmer 

förslag till treårsprogram för statens industriverk att läggas fram. Genom 

Fonden för industriellt utvccklingsarbetc, Sveriges Jnvesteringsbank AB 

och den nyligen aviserade småföretagsinriktade löntagarfonden kommer 

finansieringssituationcn för såväl stora som små företag alt förbättras i 

syfte att möjliggöra en expansion pil nya marknader och inom nya produkt

områden. 

På vissa områden har regeringen redan beslutat att lägga fram förslag till 

åtgärder. De kooperativa företagen föreslås få förbättrade betingelser be

träffande bl. a. kapitalförsörjningen (prop. 1983/84: 84). I propositionen om 

svensk havsresursverksamhet (prop. 1983/84: 10) anges de allmänna ut

gångspunkterna och förutsättningarna för den svenska havsresursverk

samheten samt föreslås åtgärder för att främja denna. 

Möjligheterna till statsstöd för finansiering av kapitalvaruexporten (det 

s. k. SEK-systemet) infördes för att möta andra länders kraftiga subven

tioner av kapital varuexporten. Fr. o. m. den 15 oktober 1983 tillämpas en 

ny s. k. consensusöverenskommdse. En knytning till marknadsräntorna 

infördes. Flera krediter, bl. a. för kapital varuexport till industriländer. 

lämnas nu till marknadsmässiga villkor. Framförallt fartygskrediterna och 

krediter till de fattigaste u-länderna innehåller dock fortfarande betydande 

subventionselemcnt. Efterfrågan på nya exportkrediter har minskat det 

senaste året samtidigt som redan kontrakterade projekt skärs ned eller 

avslutas i långsammare takt. Statshandelsländerna och många u-länder har 

till följd av bristande bctalningsförmåga kraftigt minskat sina inköp av 

kapitalvaror och projekt. Den del av kapitalvarucxporten (exkl. fartyg) 

som finansieras med statsstödda krediter kommer därför sannolikt att 

minska de närmaste åren. SEK-systcmct kommer även framgent att inne

bära betydande kostnader för staten. Som ett led i regeringens strävan att 

minska belastningen på statsbudgeten har dtirför det s. k. kronpåslaget på 
exportkrediter i svenska kronor höjts. Vidare föreslås att kostnaderna för 

att administrera SEK-systemet fr. o. m. den 15 april 1984 inte liingre skall 

betalas av staten. De sammanlagda utgifterna för statens stöd till export

kreditgivning bcriiknas under budgetf1rd 1984/85 uppgt1 till 1515 milj. kr. 

I det följande liimnas t:n översiktlig redogörelse för vissa branschfrågor 

och för internationella frågor. 

'/ 

I 

I 

I 

I 
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Branschfrågor 

Stå/industrin i världen har under år 1983 haft en svag utveckling. Fortfa

rande består en betydande överkapacitet. Den svenska stålmarknaden har 

dock förbättrats under det senaste året, och det finns anledning till en 

försiktig optimism för år 1984. Vidtagna rationaliseringsåtgärder inom 

svensk stålindustri har på vissa områden börjat bära frukt. Inom främst 

den rostfria sektorn har emellertid ytterligare åtgärder ansetts nödvändiga. 

Ägarna till produktionsenheter för rostfritt stål presenterade den 30 juni 

1983 en avsiktsförklaring beträffande en framtida ny företagsstruktur. Spe

cialstålkommissionen som samtidigt avlämnade sin slutrapport, tillstyrkte 

att lämplig•1 åtgärder vidtas för all uppnå de av branschen aviserade 

strukturmålen. Bolagen inom den rostfria sektorn förutsatte viss statlig 

finansiell medverkan i samband med omstruktureringen. Regeringen har ej 

accepterat det framlagda strukturförslaget som utgångspunkt för förhand

lingar om statliga låneeftergifter på grund av att ägarna inte varit beredda 

att åta sig ett klart definierat ägaransvar för den framtida verksamheten. 

För att underlätta en önskvärd strukturomvandling inom området för rost

fritt stål har regeringen under år 1983 träffat en principöverenskommelse 

med Uddeholms AB om statlig medverkan i en finansiell rekonstruktion av 

Nyby Uddeholm AB. Ett genomförande av överenskommelsen förutsätter 

riksdagens godkännande. 
··-

Skogsindustrins avsättningssituation har utvecklats gynnsamt under år 

1983 och branschens kapacitetsutnyttjande har kunnat ökas med bl. a. 

förbättrad lönsamhet som följd. Devalveringen hösten 1982 har varit av 

stor betydelse för den positiva utvecklingen i branschen. 

För all underlätta skogsindustrins virkcsförsörjning har riksdagen på 

regeringens förslag beslutat om en allmän skyldighet att avverka skog som 

är slutavverkningsmogen, att gallra yngre skog samt att upprätta skogs

bruksplaner för alla skogsfastigheter (prop. 1982/83: 145, JoU 34, rskr 360). 

De totala avverkningarna har ökat och företagen i branschen ser f. n. med 

större tillförsikt på sin virkcsförsö1jning. 

Uppgörelse träffades i juli 1983 mellan staten och Södra Skogsägarna 

Ekonomisk Förening om ett kapitaltillskott till det gemensamt iigda Södra 

Skogsägarna AB och om ett nytt virkesförsörjningsavtal (jfr prop. 1983/ 

84: 25 bil. 9 s. 53). Södra Skogs~igarna Ekonomisk Förening har emellertid i 

november 1983 begärt att få inlösa statens aktier i bolaget i enlighet med 

gällande konsortialavtal mellan staten och föreningen. En inlösen av sta

tens aktier i bolaget innebär att något kapitaltillskott från statens sida inte 

blir aktuellt. 
Statens industriverk och skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag· 

utrett effekterna på skogsindustrins råvaruförsörjning av ökad användning 

av skogsrå vara för eldningsändamål (SIND PM 1983: 9, Ökad eldning med 

skogsråvara). Rapporten har remissbchandlats. Frågan bereds f. n. inom 

industridepartementet. 
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Fr. o. m. innevarande budgetår har branschfrämjande åtgärder för sä1:

verksindustri11 införts i syfte all underlätta en ökad vidareförädling. Såg

verksbranschen har införlivats i programmet för den triibearbl'tandl' indu

strin. Övriga branscher som omfattas av branschprogrammet för den trii

bearbttande industrin är snickeri-, möbel- och trähusindustrierna. Efter

frågan från hemmamarknaden var under år 1983 oförändrat svag för snic

keri- och trähusindustrierna. För möbelindustrin förbättrades däremot ef

terfrågesituationen såväl på hemma- som exportmarknaderna under året. 

Inom nämnda branscher pågår en anpassning av kapaciteten till marknads

situationen, vilket på sikt bör leda till en bätlre överensstämmelse mellan 

produktionskapacitet och efterfrågesituationen. Vidare görs sedan flera år 

stora ansträngningar att öka exporten. Devalveringen under år 1982 har 

underlättat dessa exportansträngningar. Så har exempelvis möbelindu

strins export värde ökat med ca 20 % mellan årer. 1982 och 1983, vilket 

innebär en betydande volymökning. För snickeriindustrins del bör därut

över efterfrågan från hemmamarknaden stimuleras av det program för 

främjande av reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsåtgärder i det 

befintliga bostadsbeståndet som riksdagen beslutat om under hösten 1983. 

Byggnadsbranschens marknadssituation har försvagats ytterligare un

der år 1983. Mest har industrins nybyggande minskat - ca 15%jämfört 

med år 1982. Nybyggandet av bostäder har också minskat kraftigt - ca 

11 %. Den ökade reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsverksamhe

ten (ROT-verksamheten) har inte heller under ilr 1983 kunnat väga upp 

nedgången i nybyggandet. Den totala byggnadsproduktionen har således 

fortsatt att minska även år 1983. Minskningen uppgick till ca I% under år 

1983 vilket kan jämföras med en minskning med 2.5 %·år 1982. 

Hösten 1983 beslutade riksdagen om ett tioårigt s. k. ROT-program för 

bostadssektorn. Programmet löper under perioden 1984-1993. Detta pro

gram bör leda till en ökad ROT-verksamhet inom bostadssektorn. De 

program för ökade investeringar inom energiområdet åren 1983 och 1984 

som riksdagen har beslutat om innebär också ökad sysselsättning inom 

anläggningsverksamheten. Trots detta beräknas den totala byggnadspru

duktionen komma att minsk<1 något även under år 1984. 

Verkstadsindustrin svarar för drygt 40% av industrins totala förädlings

värde. En förbättrad export samt en måttlig ökning av efterfrågan på 

hemmamarknaden har medfört en produktionsuppgång under år 1983 efter 

flera års oförändrad nivå. Uppgången har varit särskilt markant inom 

transportmedelsindustrin. Lönsamhetsförbfittringar har framför allt skett i 

de stora företagen. Investeringar i maskiner och ny teknik har ökat under 

året, medan byggnadsinvestcringarna däremot legat på en låg nivå. 

Inom ramen för de branschfrämjande åtgärderna har industriverket pft

börjat utrcdningsinsatser för bl. a. verktygsmaskinindustrin samt form

och prcssverktygsbranschen. 
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Försvarsindustrikommittcn (I 1979: 02) har under år 1983 avliimnat slut

betänkandet (Ds I 1983: I) Civil produktion i försvarsindustrin genom 

teknikupphandling. Betänkandet har remissbehandlats. 

För all följa och bedöma effekterna av de olika industri- och regionalpo

litiska åtaganden som gjorts av Industrigruppen JAS och dess underleve

rantörer har jag tillkallat en särskild kommitte (I 1983: 03). För att ta 

tillvara den affärspotential som överenskommelserna med de utländska 

underleverantörerna ger möjlighet till samarbetar Industrigruppen JAS (IG 

JAS) med statens industriverk och Sveriges Exportråd. Dessa har också 

med gemensam finansiering upprättat ett speciellt industrikontor i syfte att 

underlätta sammanförandet av svenska och utländska affärsintressen. Un

der hösten 1983 har General Electric. tillsammans med IG JAS. SIND, 

STU och Sveriges Exportråd. anordnat en teknologimässa i Stockholm. 

Avtal om industriell samverkan har under året träffats mellan flera svenska 

företag och några av de utländska underleverantörerna. 

Hösten 1982 bildades en interdepartemental kemiindustrigrupp. I grup
pen finns alla departement som handlägger frågor av betydelse för kemisk 

industri representerade. Genom arbetsgruppen kan kemiindustrifrågorna 

ges en mer sammanhållen behandling i regeringskansliet. 

Våren 1983 förelades riksdagen förslag om statliga åtgärder för tekoin

dustrin under en treårsperiod och en omläggning av åtgärdernas inriktning. 

Riksdagen beslutade bl. a. om en ökning av de industripolitiska åtgärderna 

under budgetåret 1983/84 och en sänkning av det s. k. äldrestödet fr. o. m. 

den I januari 1984. I fråga om äldrestödet beslutade riksdagen vidare om 

fortsatt nedtrappning under kommande två budgetår (prop. 1982/83: 130, 

AU 29, rskr 322 och NU 42. rskr 321). r enlighet med den beslutade 

omläggningen av åtgärdsinriktningen föreslås för budgetåret 1984/85 ytter

ligare satsningar på industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. 

För den manuella glasindustrin löper ett treårigt åtgärdsprogram t. o. m. 

innevarande budgetår. Åtgärder för den manuella glasindustrin har varit i 

kran sedan år 1970. Utvecklingen inom branschen har under senare år 

kännetecknats av en förbättrad avsättning på såväl hemmamarknad som 

exportmarknader och ett högt kapacitetsutnyttjande. Branschen synes ha 

stabiliserats strukturellt. Frånsett förslag om viss fortsatt räntebefrielse i 

samband med strukturgarantier beviljade under den treåriga programperio

den avses inga förslag om fortsatta statliga åtgärder för den manuella 

glasindustrin.att föreläggas riksdagen. 

Förhållandena inom livsmedelsindustrin behandlas av 1983 års livsme

delskommitte Uo 1983: 01 ). som tillsatts av chefen för jordbruksdeparte

mentet. Utredningsarbetet skall vara slutfört senast den I oktober 1984. 

Under innevarande budgetår har verksamhet med branschfrämjande 

i\tgärder inom övriga industrisektorer - dvs. inom branschområden som 

inte omfattas av särskilda branschprogram - införts. Verksamheten om

fattar omvärldsanalyser och andra utredningsinsatser. 
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Förslag om branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin under budget

året 1984/85 läggs som nämnts fram nu. I fråga om branschfrämjande 

åtgärder i övrigt framliiggs förslag senare i den tidigare nämnda propositio

nen om industriell tillväxt och förnyelse. 

Internationella frågor 

Den blandade kommission som upprättats i enlighet med det svensk

norska avtalet från år 1981 om ekonomiskt samarbete. särskilt på industri

och energiområdena. höll sitt tredje sammanträde i november 1983. 

Inom det nordiska samarbetet har fortsatt arbete bedrivits i enlighet med 

den särskilda arbetsplanen för industripolitiskt samarbete. Ett nordiskt 

industriministermöte hölls i Stockholm i oktober 1983. 

Det internationella samarbetet inom handelspolitiska organ tenderar all i 

allt högre grad beröra frågor inom det industripolitiska fältet. Mot denna 

bakgrund har industridepartementet haft anledning att i ökad utstriickning 

följa arbetet i dessa organ. 

Inom ramen för OECD bedrivs arbete på flera områden som är av vikt ur 

industripolitisk synvinkel. bl. a. i fråga om allmän industripolitik. industri

stöd. internationella investeringar. vissa branschfrågor och forskningspoli

tik. Vid ministerrådsmötet i maj 1983 gjordes ett uttalande om att den 

ekonomiska återhämtningen borde ge utrymme bl. a. för en utfasning av 

handclssnedvridande inhemska åtgärder. 

Inom det allmänna tull- och handelsavtalet GATT hölls ett ministermöte 

i september 1982. I slutdokumentet. som antogs av de deltagande 88 

staterna. framhölls vikten av en fortsatt frihandel. Under året har svenska 

notifikationer beträffande strukturanpassningsåtgärder och subventioner 

behandlats i resp. GATT-kommitteer. 

Kontakterna mellan Sverige och EG inom det industripolitiska området 

vidareutvecklas. Inom det forskningspolitiska området har en blandad 

arbetsgrupp tillsatts med syfte att definiera samarbetsområden. 

Inom EFT A har en arbetsgrupp rörande rpcdlemsländernas regionalpoli

tik inlett sitt arbete under året. 

Sverige spelar en aktiv roll i det pågående arbetet inom FN niir det gäller 

att utarbeta en uppförandekod för transnationella företag. 

Konventionen rörande omvandling av UNIDO. FN:s organisation för 

industriell utveckling, till självstiindigt fackorgan har ännu ej trätt i kraft. 

Förberedelser påg~tr för den fjärde UNIDO-konferensen om industriell 

utveckling. vilken kommer att äga rum i Wien sommaren 1984. 

Bilaterala kontakter med andra länder upprätthålls bl. a. inom ramen för 

avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete med flertalet 

statshandelsländer och med vissa oljeexporterande utvecklingsländer. 

Härvid har bl. a. frågan om relationen mellan svenska oljeköp och export 

av industriprodukter behandlats. 
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B I. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

I statsbudgeten för innevarande budget<!r har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett förslagsanslag av 46121 000 kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1984 

redovisa förslag till åtgärder för industriell tillväxt och förnyelse. Anslaget 

bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrat belopp 

för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1984/ 

85 beräkna till Statens i11d11.1·trh·erk: Fiirval111i11gskost11acler ett 

förslagsanslag av 46121000 kr. 

B 2. Sprängämnesinspektionen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Sprängämnesinspcktionen är sedan den l juli 1981 central förvaltnings

myndighet för ärenden som rör explosiva och brandfarliga varor. Inspek

tionen skall såväl meddela föreskrifter och anvisningar beträffande sådana 

varor som utöva tillsyn och handlägga därmed sammanhängande ärenden. 

Det övergripande syftet med inspektionens verksamhet är att förebygga 

att personer och egendom kommer till skada vid tillverkning, förvaring och 

annan hantering av explosiva och brandfarliga varor. 

Sprängämnesinspcktionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är 

sprängämnesinspektören. Inspektionen är organiserad på fyra sektioner: 

- en sektion för föreskrifter m. m., på vilken sektion även administrativa 

ärenden handläggs. 

- en sektion för civila ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga 

gaser, 

- en sektion för civila ärenden rörande brandfarliga vätskor och 

- en sektion för militära ärenden. 

Statens industriverk skall svara för sprängämnesinspektionens medels

förvaltning och personaladministration samt lämna inspektionen det biträ

de i övrigt som behövs för dess verksamhet. 

Inspektionens verksamhet är avgiftsfinansierad. Avgift tas ut av den 

som tillverkar eller importerar explosiv eller brandfarlig vara (mängdav

gift) eller i vissa fall av den som projekterar eller uppför anläggning för 

explosiv eller brandfarlig vara (projektavgift). 
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Personal 

Anslag 

Utgifter 

Förvaltningskostnader 
(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa 

Intäkter 

Avgifter 
Nettoutgift 

Spriingiimnesinspektionen 

1983/84 

25 

4 723 000 
(3 974000) 

550000 

5273000 

5 272000 
I 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Sprängämnes
inspektionen 

+I 

+885000 
(+563000) 
+ 35000 

+920000 

+920000 
of. 

Före
dragamlen 

+I 

Hd3000 
(+515000) 
- 4000 

+609000 

Hi09000 
of. 

Inspektionen har anförtrotts utomordentligt viktiga uppgifter av främst 

olycksförebyggande art. Omfattningen av hanteringen av explosiva och 

brandfarliga varor är stor. Hela tiden sker också en snabb teknisk utveck

ling inom inspektionens ansvarsområde. Detta innebär att inspektionen 

har anledning att räkna med en ökning av arbetsuppgifterna under budget

året 1984/85 och de närmaste budgetåren därefter. 

I. Pris- och löneomräkning samt förändringar på grund av statsmakter

nas beslut m. m. uppgår enligt inspektionen till + 221 000 kr. 

2. I enlighet med regeringens besparingsdirektiv redovisar inspektionen 

en minskning av utgifterna med 110000 kr. Inspektionen framhåller att en 

besparing av denna storleksordning endast kan genomföras genom en 

minskning av lönemedlen. Inspektionen saknar möjligheter att redan med 

nuvarande resurser tillfredsställande fullgöra sina uppgifter. En ytterligare 

besparing skulle därför få allvarliga konsekvenser och inte kunna genomfö

ras utan en sänkning av ambitionsnivån. 

3. Den löpande tillsynen inom explosivvaruområdet kan endast utövas 

till mindre än 50 % av önskvärd nivå. Denna tillsynsfrekvens är helt otill

räcklig. något som även påtalats av huvudskyddsombud och fackliga före

trädare inom explosivämnesindustrin. Eftersom befintliga resurser inte 

kan omfördelas utan att andra lika viktiga tillsynsområden drabbas hem

ställer inspektionen att en ny tjänst för handläggning av frågor rörande 

explosiva varor inrättas. Lönekostnaderna beräknas till 150000 kr. och 

övriga omkostnader till 35 000 kr. ( + 185 000 kr.). 

4. Den fortlöpande tillsynen av de företag som i större eller mindre 

omfattning måste hantera brandfarliga varor har kraftigt skurits ner på 

grund av att en tjänst hållits vakant av besp.aringsskäl. Inspektionen finner 

det nödvändigt att återbesätta tjänsten. Lönekostnaderna beräknas till 

150000 kr. och övriga omkostnader till 35000 kr.(+ 185000 kr.). 
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5. Av besparingsskäl hålls en assistenttjänst vid sektionen för föreskrif

ter m. m. vakant. Detta har inneburit att ekonomiska och administrativa 

frågor i alltför hög grad ffttt Wggas på handläggande tjänstemän till men för 

bl. a. den föreskrivande verksamheten. Inspektionen hemställer om medel 

för att återbesätta den aktuella tjänsten. Lönekostnaderna beriiknas till 

120 000 kr. och övriga kostnader till 9 000 kr. ( + 129 000 kr.). 

6. Inspektionen har f. n. inga ekonomiska resurser för särskilda utred

nings- och informationsinsatser. Detta medför bl. a. svårigheter att klara 

uppgiften att utarbeta vissa föreskrifter. t. ex. i naturgasfrågor. där kun

skap hos inspektionen och :-indra berörda myndigheter om de i nnturgas

systemet ingående materialen iir en absolut förutsiittning för att nödvän

diga föreskrifter skall kunna utfärdas. Inspektionen har vidare svf1righeter 

att effektivt sprida kunskap om det olycksförebyggande arbetet. Mot den

na bakgrund hemställer inspektionen om medel för utredningar m. m. 

( + 200000 kr.). 

Föredragandens ii1·en·iiganden 

För nästa budgetår har jag utöver pris- och löneomräkning beräknat 

medel för vissa ökade insatser inom sprtingämnesinspektionens verksam

·hetsområde. Med hänsyn till det stora behovet av ökad tillsyn inom explo

sivvaruområdet beräknar jag medel för bl. a. en ny tjänst för handläggning 

av frågor rörande explosiva varor. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag kostnaderna för 

verksamheten vid spriingämnesinspektionen för nästa budgetår till 

5 882000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Spriingiimnesinspektio11e11 för budgetåret- 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

B 3. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

22000000 

20000000 

18000000 

Reservation 

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveck

ling (SIFUl. Stiftelsen bildades den JO juli 1980 och övertog per den I juli 

1981 den verksamhet med fortbildning m. m. som tidigare bedrevs inom 

statens industriverks enhet för företagsutveckling (prop. 1979/80: 88. NU 

41. rskr 274). Huvuddelen av stiftelsens verksamhet har sommaren 1982 

omlokaliserats från Stockholm till Borås. 

I prop. 1981/82: 100 (bil. 17 s. 48) redovisades en plan för utvecklingen 

av bidraget till SIFU. Enligt planen skulle bidraget för budgetåret 1984/85 

uppgå till 18 milj. kr. 
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St(ftd\"l'll Institutet .fi"ir Fiiretags11t1·cckli11g 

Stiftelsen ansöker om bidrag för budget{1ret 1984/85 med 28 milj. kr.. 

varav 18 milj. kr. som grundbidrag och JO milj. kr. som engångsbidrag för 

en rad slirskilda projekt inom olika teknikomr:°1den m. m. 

Fiiredraga11de11.1· iil'en"iiga11de11 

SIFU:s verksamhet bidrar i hög grad till att föra ut kunskap om ny 

teknik m. m. till friimst mindre företag. I enlighet med den nyss niimnda 

planen för utveckling av det statliga bidraget till SIFU förordar jag att 

anslaget beriiknas till 18 milj. kr. Jag förutsiitter att stiftelsen vidtar kraft

fulla t1tgiirder på bl. a. kostnadssidan. så att kostnaderna för budgetåret 

1984/85 Uicks av intäkterna. inkl. det.stailiga bidraget. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till St(ftd.H'/1 Institutet fi"ir Fiirctag.1·11t1·cckli11g för 

budget;\ret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 18 000000 

kr. 

B 4. Friimjande av hemsWjdcn 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4 228 166 

4 289 000 

4 528000 

Reservation 238015 

Niimnden för hemslöjdsfr:°1gor. som inriittades den I juli 1981, skall ta 

initiativ till. planera. samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i 

den mfm sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Niimnden skall inom sitt verksamhetsomrt1de fördela statligt stöd till hem

slöjdsfriimjande verksamhet. 

Niimnden best:°1r av högst nio ledamöter. Föredragande i nämnden är 

förste hemslöjdskonsulenten. Statens industriverk skall svara för nämn

den~ medelsförvaltning och personaladministration samt liimna nämnden 

det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet. 

198J/84 

Anslal( 

Konsu lcntverksamhet 2 875 000 
Svenska Hemslöjds-
föreningars Riksförbund 653 000 
Ovrig verksamhet 456000 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 305 000 

Summa 4289000 

Beriiknad iindring 1984/85 

Niimndcn för 
hemslöjds
frågor 

+ 971 000 

+ 37000 
+ 444000 
+ 19000 

+1471000 

Före
draganden 

+ 149000 

+ 7000 
+ ~7000 
+ 56000 

+239000 
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Niimndcn Ji'ir hemsli~jd.~fi·ilgor 

I. Pris- och löneomriikning samt förändringar på grund av statsmakter

nas beslut m. m. uppgf1r enligt nämnden till +334000 kr. 

2. I enlighet med regeringens besparingsdirektiv redovisar nämnden en 

minskning av utgifterna med 92 000 kr. 

Niimnden har beaktat möjligheterna till omprioriteringar och föreslår att 

medel till en tjänst som spetskonsulent överförs från anslagsposten Övrig 

verksamhet till anslagsposten Konsulentverksamhet för att säkerstiilla den 

betydelsefulla konsulentverksamhet som bedrivs vid Föreningen Svenska 

Spetsar. 

Nämnden framhäller att en besparing av den aktuella storleksordningen 

medför allvarliga konsekvenser för hemslöjden och på sikt ger betydande 

skador. som inte kan repareras. Kunskap om unik slöjd riskerar att g{1 

förlorad. genomfört inventeringsarbete kan inte bearbetas samt angeliiget 

produktutvecklingsarbete mr1ste avstanna med miirkbart fiirsiimrade pro

dukter som följd. 

). Nämnden anser utt en utbyggnad av konsulentorganisationen inte 

kan skjutas på framtiden ytterligare utan betydande men för hemslöjdens 

utveckling. Nämnden framhf1ller slöjdens viixande betydelse som niirings

·gren. men konstaterar att slöjdorganisationen saknar resurser att fuligöra 

sin del av det ökande samarbetet med utvecklingsfonderna i länen. 

Niimnden föreslår att medel beräknas för ytterligare fyra länshemslöjds

konsulenter enligt gällande villkor ( + 432 000 kr.). 

4. Med tanke på det ökade behovet av sysselsättning för samerna inom 

deras speciella s!öjdomrftde föreslår nämnden att en tjiinst som sameslöjds

konsulent inriittas på samma villkor som gäller för övriga sameslöjdskon

sulenter (+216000 kr.). 

5. Nämnden beräknar ökade kostnader för den f1rliga informationskon

fcrensen fö,r länshemslöjdskonsulenterna ( + 10 000 kr.). 

6. Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund fullgör viktiga uppgifter 

för <ttl främja svensk hemslöjd och dess utveckling. Förbundets verksam

het omfattar bl. a. vidareutbildning. stipendier för slöjdare och produ~tut

veckling. Nämnden föreslår att bidraget till förbundet ökas med 30000 kr. 

utöver huvudförslaget. 

7. Medlen under anslagsposten Övrig verksamhet är avsedda för projekt 

och verksamhet av betydelse för hemslöjdens utveckling. Som mest ange

lägna framhåller nämnden ett projekt som genomförs i samverkan med 

glesbygdsdelegationen i syfte att med bibehållen kvalitet utveckla hemslöj

den som näring, ett projekt för rationalisering och effektivisering av distri

butions- och försäljningskanaler samt ett projekt rörande råvaruförsörj

ning. Nämnden föreslfir att anslagsposten räknas upp med 537 000 kr. i 

förhållande till huvudförslaget. 

8. Medlen för nämndens egen kansli verksamhet föreslås bli uppriiknade 

med 4 000 kr. i förhållande till huvudförslaget. 
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Fiirnlrag1111de ns ii 1 ·en ·iig1111de11 

För niista budget<'ir bör medel för friimjandc av hemslöjden beriiknas 

med utg{mgspunkt i ett modifierat huvudförslag. Jag har därutöver beriik

nat vissa medel för särskilt angcliigna insatser. 

I beriikningcn ingf1r medel för - förutom tjiinsten som förste hemsliijds

konsulent - en assistenttjänst som överförs från statens industriverk. 

Det åligger iiven fortsiittningsvis statens industriverk att svara för niimn

dens medelsförvaltning och personaladministration samt att liimna nämn

den det bitriidc i övrigt som behövs för dess verksamhet. 

Anslaget är f. n. ett reservationsanslag. rr. o. m. budgetåret 1984/85 bör 

medel anslås i form av ett förslagsanslag. 

Med hiinvisning till samm:mstiillningcn hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Friin(iande a1· hcmsfi!idcn för budgctf1ret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 4528000 kr. 

B 5. Mcdelstillskott till Norrlandsfondcn 

1982/83 Utgift 

198:1/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

:10000000 

30000000 

20000000 

Stiftelsen Norrlandsfonden, som bildades år 1961 (prop. 1961: 77, SU 89, 

rskr 2:1:1) har till uppgift att främja niiringslivets utveckling i Norrland. 

Riksdagen beslutade år 1980 (prop. 1980/81:51, NU 22. rskr 131) om 

fondens fortsatta verksamhet under perioden 1981 - 1985 och fastställde en 

ram av 150 milj. kr. för statens bidrag till fonden under budgetåren 1981/ 

82-1985/86. Beslutet innebar bl. a. att fondens verksamhet i ökad ut

sträckning skall inriktas mot industriellt utvecklingsarbetc. Riksdagen har 

nyligen beslutat att minska ramen till I :in milj. kr. (prop. 1983/84: 40 bil. I 0. 

NU8.rskr94). 

Norr/a 11d.~fo11de11 

för budgetåret 1984/85 föreslår Norrlandsfonden ett bidrag av 30 milj. 

kr. 

F iiredraga11dc11.1· iiverväga11de11 

Riksdagen har tagit ställning till Norrlandsfondcns verksamhet under 

perioden 1981 - 1985 och fastställt en ram för statens bidrag under denna 

period. Jag beräknar bidraget för budgetåret 1984/85 till 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Medel.~tillskott till Norrla11d.~fo11de11 för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 20000000 kr. 
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B 6. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Ex· 

portkredit 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1664446992 

I 000000000 

980000000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk Ex

portkredii (SEK) för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för 

kursförlust inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter som 

SEK lämnar enligt riksdagens beslut år 1978 (prop. 1977/78: 155 bil 3. NU 

1977178:73. rskr 1977/78:379 och prop. 1978/79:49. NU 1978/79: 17, rskr 

1978/79: 115) samt t1r 1981(prop1980/81: 130. NL1 1980/81:58. rskr 1980/ 

81: 246). Systemet innebLir att SEK har givits möjlighet all finansiera 

exportkrediter till räntor som ligger under upplfmingskostnaderna. SEK 

kan redan på offertstadiet lämna en utfästelse om exportkreditstöd. Före

tagen kan d~irigenom redan i samband med offertgivningen erbjuda fast 

ränta för finansieringen av en exportaffär. Staten täcker skillnaden mellan 

utlåningsränta och upplåningskostnad samt den kursförlust som uppkom

mer vid ut- och upplåningen. 

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen ( 1981: 665, ändrad 

senast 1983: 1096) om exportkreditfinansiering med statligt stöd. Enligt 

förordningen skall villkoren för krediterna stå i överensstämmelse med den 

överenskommelse om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid ex

portkreditgivning som Sverige har biträtt inom OECD, den s. k. eonsen

susöverenskommelsen, samt med tillämpningen av överenskommelsen. 

För finansiering av fartygsexport gäller en annan OECD-överenskom

melse. Regeringen beslöt i januari 1983 att höja samtliga riintcsatsi;:r med 

ytterligare 0,5 %. För krediter i svenska kronor tas dessutom ut en ränta 

som är 0,5 % högre än för krediter i annan valuta. De svenska räntorna 

ligger därmed genomgående över consenslisöverenskommelsens minimi

nivåer. 

För att bl. a. underlätta en bedömning av de industripolitiska konsekven

serna av exportkreditstödet i framtiden delades kostnaderna för stats

stödda exportkrediter fr. o. m. budgetåret 1983/84 upp på tre ansl~g. niimli

gen Kostnader för statsstödda exportkn:diter genom AB Svensk Export

kredit. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av 

fartyg m. m. samt Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgiv

ning till u-länder. 

SEK har att inkomma med en framstiillning om kostnadstäekning för 

räntedifferenser och eventuella kursförluster till regeringen kvartalsvis i 

efterskott. I räntedifferenserna ingår bl. a. ersiittning för SEK:s s. k. kost

nadsmarginal (jfr prop. 1980/81: 130 s. 134). 

Riksrevisionsverket har i en revisionsrapport (0nr 1982: 1047. Det stats-
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understödda exporckreditsystemet - SEK-systemet) analyserat den stats

stödda exportkreditgivningen i sin helhet. Rapporten grundar sig på ut

ve.:klingen t. o. m. år 1982 och all statsstödd exportkreditgivning, iiven 

avseende fartyg, hehandlas sammanhållet. I rapport.en ges en beskrivning 

och analys av SEK-systemet. AB Svensk Exportkredit har yttrat sig över 

rapporten: 

Fr. o. m. den 15 oktober 1983 tillämpas en ny s. k. consensusöverens

kom:nelse. Den innebiir en räntesänkning med 0.5-0,6% för export till u

länder. Samtidigt har en sedan länge eftersträvad anpassning av minimi

riintenivåerna till marknadsriintorna skett. Riintorna i consensussystcmet 

relateras till den genomsnittliga nivån för världens kapitalmarknadsräntor 

beriiknaJe efter fnternationella valutafondens Special Drawing Right. 

SDR 1• Niir den genomsnittliga riintan höjs får höjningen fullt genomslag i 

consensussystcmet. När SDR-räntan sjunker, sänks consensusriintan 

dock bara med hälften av denna siinkning. Förändringarna mäts en gång 

per halvår. Vidare återtas inom consensussystemet den sänkning av mini

miriintorna som gjordes i oktober 1983 genom successiva höjningai under 

en tvåårsperiod. Den nya överenskommelsen innebär att risken för snabba 

ökningar i kostnaderna för framtida e_xportkreditstöd undanröjes. I nor

malfallet blir det statliga stödet i krediter till rikare u-ländcr litet. särskilt 

om de extra svenska påslagen beaktas. För krediter till i-länder. som 

huvudsakligen berör varvsindustriprodukter (plattformar, riggar etc) inne

bär villkoren numera marknadsmiissiga räntenivåer. 
SEK har redovisat bedömningar av de framtida kostnaderna för kredit

givningen utifrån vissa antaganden. Nya krediter antas lämnas med lika 

stora helopp som hittills. inslaget av statsstöd är beräknat med hänsyn till 

de överenskommelser om minimiräntor som f. n. tillämpas. För u-krediter 

bygger beräkningarna på u-kreditutredningens betänkande (Os UD 1983: 2) 

U-krediter - en del av vårt u-landssamarbcte. I nedanstående tablå redo

visas en prognos för kostnaderna åren 1984 resp. 1988. Det kan konstate

ras att redan gjorda åtaganden spelar en betydande roli. 

1984 (nuv. 1988 (nuv. 
<ltagandcnl åtaganden) 

Kapitalvaruexport 902 (899) 811 (496) 
(exkl. varv) 
LI-krediter. totalt 104 ( 75) 641 ( 64) 
Yarvsprodukter (fartyg, riggar) 463 (419) 410 (245) 
RedarstöJ 209 (207) '297 ( 129) 

En nordisk arbetsgrupp rörande användningen av statsstödda exportkre

diter i den internordiska handeln avlämnade i september 1983 sin rapport. 

1 I SDR-korgen ingår USD !42%), DEM (1990), JPY (13%>. GBP (1.1%). FRF 
()31/(,.). 
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Arbetsgruppen hade till uppgift att studera möjligheterna till och komma 

med förslag om en nordisk överenskommelse om bcgriinsning eller avskaf

fande av användningen av statsstödda exportkrediter i den internordiska 

handeln. Gruppen redovisar ett förslag till överenskommt:lse. Gruppen var 

enig om att förslaget skulle kunna användas. Fr~in finsk och dansk sida 

ansåg man dock att det i nuvarande läge inte fanns förutsiittningar att triiffa 

en överenskommelse. 

Föredragandens överviig1111de11 

SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten in

fördes för att möta andra liinders kraftiga subventioner av deras kapital

varuexport genom exportkrcditsystem. Genom anpassningen till mark

nadsriintorna av minimiräntesatserna i de internationella överenskommel

serna om begränsning av statsstödet i exportkreditsystemen kommer 

subventionsinslaget att minska. Det iir tillfredsställande att inslaget av 

statsstöd i krediterna nu minskar. Mot denna bakgrund förordar jag att 

SEK-systemet bibehålls t.v. 

Fartygsexporten har dock kvar de fagre utlåningsräntorna. Statshandels

länderna Ol"h u-landerna har till följd av bristande betalningsförmftga kraf

tigt minskat sina inköp av kapitalvaror och projekt. Fler krediter lämnas nu 

till marknadsmässiga villkor. Sammantaget har dessa omständigheter inne

burit lägre efterfrågan pf1 nya exportkrediter under iir 1983. 

Statens kostnader för SEK-systemet är stora. En del av dessa kostnader 

utgörs av statens åtagande att fr. o. m. den I juli 1981 svara för SEK:s 

kostnadsmarginal (prop. 1980/81: 130 s. 134. NU 58. rskr 426). För att i 

framtiden minska statens kostnader avser jag att. i min anmiilan till till

liiggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande budget<°tr. föreslå att 

SEK:s kostnadsmarginal fr. o. m. den I .'i april 1984 inte längre inkluderas i 

det statliga åtagandet. Det innebär att administrationskostnaden för nya 

krediter därefter inte längre betalas av staten. Jag beriiknar att exportkre

diträntorna som följd hiirav behöver höjas med 0,25 %. Det ankommer på 

SEK att fatta beslut om kostnadsmarginalens storlek. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen beslutat om en 

höjning av räntorna för exportkrediter i svenska kronor med 1,0%. Höj

ningen träder i kraft den I januari l 984. Kostnaden för en exportkredit i 
svenska kronor ligger därmed 2,0 % över de internationellt överenskomna 

minimiräntorna. Niir förslaget om överföring av SEK:s kostnadsmarginal 

på låntagarna genomförts ligger de svenska exportkrediträntorna vid kredit 

i utländsk valuta 0, 75 % över de internationellt överenskomna minimiriin

torna och vid kredit i svenska kronor 2.2.'i <J{ över dessa niväer. Det 

ankommer på regeringen att fatta bc::slut om eventuella för~indringar över 

miniminivåerna. Jag räknar med att dessa ;ltgärder dels leder till besparing

ar genom minskade kostnader för stöd till de krediter som kommer att 
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liimnas. dels leder till att totalvolymen statsstödda krediter minskar och 

ers<itts av krediter till marknadsvillkor. 

I Sverige finansieras även en d!;!l av de inhemska leveranserna med 

statsstödda krediter. Det gäller krediter till vissa leveranser inom landet 

som utnyttjas för alt likartade kreditvillkor. som utländska säljare erbju

der, skall kunna erbjudas till svenska köpare av kapitalvaror (s. k. match

ning). Jag [iterkommer till denna fråga i det följande under punkten B 9. 

Kostnader J'ör viss kreditgivning hos Sveriges lnvesteringsbank AB. Till 

detta kommer det s. k. redarstödet som innebär att svenska redare vid köp 

av fartyg och riggar från svenska varv erhåller finansiering till likvärdiga 

villkor som gäller på export marknaden. 

Jag har i budgetpropositionen 1983 (bil. 14 s. 58) aviserat en särskild 

utredning om möjligheterna att avväga exportkreditstödet med hänsyn till 

hur stort det svenska förädlingsvärdet är. SEK har lämnat underlag om 

komponen\innehållt:t i kreditfim\nsierad export och bl. a. överliimnat en 

studie utförd av statens industriverk. RRV har i den nämnda revisionsrap

ponen tagit upp frågan. Jag vill nu framhälla följande. Den svenska kapital

varuindustrin har stor export inom ett brett område. En stor del av kompo

nenterna måste på grund av brist på svenska leveran~örer hiimtas fdn 

utlandet. De undersökningar som gjorts visar alt det dels är svårt att 

bedöma i hur stor omfattning utländska komponenter används diir det 

finns möjligheter a~t finna svenska leverantörer. dels är förenat med stora 

svärigheter att finna en enkel metod att bedöma komponentinnehåll etc. i 

enskilda affärer i samband med beslut om statsstödd exportkredit. Jag har 

dock erfarit att SEK vid beslut om kredit till större affärer. där utliindska 

komponenter av betydande storlek kan förekomma. regelmässigt ställer 

krav på att säljarlandet ordnar finansiering av större komponenter ifall de 

importeras till Sverige. Mot bakgrund av vad jag har anfört erfordras f. n. 

inte ytterligare utredningar i denna fråga. 

SEK har redovisat bedömningar av de framtida kostnaderna för den 

statsstödda kreditgivning SEK-systemet innebär. För den ordinarie kapi

talvaruexporten cxkl. varvsproduktion och förmånliga u-landskrediter för

utses kostnader under år 1984 med ca 900 milj. kr. varav nästan hela 

beloppet avser redan gjorda förpliktelser i form av utestående krediter, 

kreditavtal och bindande anbud. För 4r 1988 förutses kostnader på drygt 

800 milj. kr., varav drygt 500 milj. kr. avser kostnader för krediter som 

redan nu har avtalats eller offererats. Jag bedömer kostnaderna för budget

året 1984/85 till 980 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader ji"ir statsstödd exportkreclitgil'lling genom AB 

Svensk E\portkredit för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 980000000 kr. 
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B 7. Kostnader för statssti)dd exportkreditgivning avseende export av fartyg 

m.m. 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

350000000 

480000000 

Under detta anslag redovisas kostnader för statsstödda exportkrediter 

till fartyg, riggar m. m. dvs. produkter som varvsindustrin tillverkar och 

där säkerheten för krediter i flertalet fall utgörs avs. k. fartygskreditgaran

ti. Anslagsber;ilrningen bygger på den bedömning av de framtida kostna

derna för statsstödet som AB Svensk Exportkredit har lämnat. Hänsyn har 

därvid bl. a. tagits till den framtida produktionskapaciteten vid de svenska 

varven och den del av produktionen som avses gå på export. 

Med hänvisning till vad jag har anfört här och under punkten B 6 

hemsUller jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för statsstödd cxportkreditRh·nint: avseende ex

port a1· fartyg m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 480000000 kr. 

B 8. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20000000 

55 000000 

Under detta anslag redovisas extra kostnader - utöver vad vanliga 

statssti.idda krediter inneb;ir - för förmånliga krediter till u-länderna. 

Dessa krediter ges till villkor som iir fördelaktigare för köparen än andra 

exportkrediter och kostnaden belastar delvis biståndsanslagen. Kostnads

beräkningen bygger på den bedömning som AB Svensk Exportkredit har 

redovisat. 

Chefen för utrikesdepartementet har tidigare idag föreslagit att ett nytt 

system for s. k. u-krcditer införs fr. o. m. budgetåret 1984/85 (prop. 1983/ 

84: 100 bil. 5 punkt C 8). Det hiir aktuella anslaget kommer därför att för 

n;ista budgetår endast belastas av kostnader för åtaganden som ingås intill 

utgi111gen av budgetilret 1983/84. 

Med h;invisning till vad jag har anfört här och under punkten 8 6 

hemställer jag att n;geringen föreslår riksdagen 

att till /:.'rsii1111i11g fiir extra kost11adcrjiJr.fi'irmän/ig kredirgil'lling till 

11-/ii11der för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

55000000 kr. 

3 Rik.1d11ge11 J9/'J3/X4. I .rn/11/. Nr /00. llilui;ll 14 

Rii11dse: S. 33. rad 16 Stk 480000000 milj. kr. Rättat till: 480000000 kr. 
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B 9. Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges lnvesteringsbank AB 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

22 183 864 

30000000 

30000000 

Från anslaget bt:strids utgifter för kostnadstäckning till Sveriges Investe

ringsbank AB för skillnad för ut- och upplåningsräntor samt i särskilda fall 

för kursförlust när det gäller vissa krediter till svenskt företags försäljning 

inom landet som lnvesteringsbanken lämnar. Reglerna återfinns i förord

ningen ( 1981: 666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i 

vissa fall. 

Det stöd som hittills har lämnats (s. k. matchning) har ofta varit föranlett 

av konkurrens från nordiska länder. I budgetpropositiont:n 1983 redovi

sade jag en förhoppning om att den arbetsgrupp som tillsatts inom ramen 

för det nordiska samarbetet och som har haft till uppgift att föreslå en 

överenskommelse om att upphöra med statsstödda exportkrediter vid le

veranser mellan de nordiska länderna skulle nå ett konkret resultat. Ar

betsgruppens arbete har nu avslutats utan att enighet kunnat nås. I avvak

tan på de fortsatta diskussionerna inom ramen för det nordiska samarbetet 

med anledning av arbetsgruppens rapport bör några nya beslut inte tas. 

Subventionskonkurrcns av detta slag ger kraftiga störningar på viktiga 

delar av svensk kapitalvaruindustri. Jag förordar dock inga ändringar i de 

nuvarande reglerna. 

Kostnaderna för budgetåret 1984/85 beräknas till 30 milj. kr. och avser 

redan gjorda åtaganden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .för 1·iss krcdit{.:irninR hos S1·erigcs i111·estcri11gs

h1111k AB för budgetåret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 

30 000 00() kr. 

B 10. Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin 

1982/83 Utgift 

1983/84 An slag 

1984/85 Förslag 

156788145 
276 189000 

78 300000 

Reservation 148456349 

1 Rcscrvationsanslaget l:lranschfrämjamk åtgän.!cr. anslags posten Branschfräm
jande åtg~irdcr för textil- och konfektionsindustrierna och reservationsanslaget Lt111 
till rationali,cringsinvc:steringar inom knnfektionsindustrin. 
' R..:scrvatinnsanslagcn HranschfriimjanJe atgärdcr för tckoindustrin och Lin till 
rationali,cringsi nvc~t..:ringar inom konfektionsindustrin. 

Fr:°1n del pf1 slatsbudgelen för innevarande budgetår uppförda anslaget 

Uranschfriimjandt:: {1tgiirder för !ekoindustrin bestrids koslnad.::r för ut-
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bildningsåtgärder, omställningsfrämjande åtgärder, stöd till marknadsfö

ring på hemmamarknaden och exportfrämjande åtgärder för textil- och 

konfektionsindustrierna (tekoindustrin). 

Från det på statsbudgeten för innevarande budgetår uppförda anslaget 

Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin lämnas 

stöd för investeringar i sådan produktiorn.utrustning som påtagligt höjer 

effektiviteten inom arbetsintensiv produktion av i första hand plagg men 

även av andra konfektionerade textil- och konfektionsprodukter. 

Båda anslagen disponeras av statens industriverk. 

Jag kommer i det följande att föreslå att de båda anslagen för budgetåret 

1984/85 samordnas under ett nytt anslag, benämnt Industripolitiska åtgär

der för tekoindustrin. 

Av anslaget Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin har för budget

året 1983/84 i regleringsbrev 650000 kr. anvisats för administrations- och 

genomförandekostnader vid statens industriverk. Merparten av indu

striverkets administrations- och genomförandekostnader för tekoprogram

met har anvisats över förslagsanslaget Statens industriverk: Förvaltnings

kostnader. 

Av följande sammanställning framgår hur för budgetåret 1983/84 anvi

sade medel och för budgetåret 1984/85 föreslagna förändringar fördelar sig 

på åtgärder (i 1 000-tal kr.). 

Åtgärd 

Branschfrämjande åtgärder 
Rationaliseringslån 

Summa 

Statens industril'ak 

Anvisat 
1983/84 

56189 
20000 

76189 

Beräknad ändring 1984/85 

Statens 
industriverk 

+18811 

+18811 

Före
draganden 

+7 111 
-5000 

+2111 

I rapporten (SIND PM 1983: 11) TEKO 83, som lämnats i september 

1983, har statens industriverk på regeringens uppdrag redovisat en bedöm

ning av tekoindustrins utveckling under åren 1982-84. Industriverket räk

nar med en viss, fortsatt produktionsökning inom textilindustrin under 

åren 1983 och 1984. För trikå- och konfektionsindustrierna bedöms pro

duktionsnedgången fortsätta under år 1983, medan en viss vändning uppåt 

förutses komma till stånd under år 1984. Antalet anställda. som år 1982 var 

30000, beräknas minska till 29 300 år 1983 och 28 700 år 1984. 

Industriverket erinrar om att regeringen och riksdagen vid behandlingen 

av de statliga tekoåtgärderna våren 1983 angett att marknadsföringsåt

gärder på såväl hemmamarknad som exportmarknader skall prioriteras. 

Enligt industriverket behövs det stora insatser för att behålla och öka 

uppnådda marknadsandelar. Hänsyn måste särskilt tas till kostnadsök-
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ningarna för exportaktiviteter. Industriverket beräknar medelsbehovet för 

branschfrämjande åtgärder till 75 milj. kr. för budgetåret 1984/85. För lftn 

till rationaliscringsinvcsteringar inom konfektionsindustrin fört:slår indu

striverket att 20 milj. kr. anvisas. 

Synpunkter och förslag i fråga om statliga åtgärder på tekoområdet har 

lämnats av Marks kommun, Sveriges textil- och konft:ktionsindustriför

bund. Textilrådet/Konfektionsindustriföreningen och representanter för 

de kapptillverkande konfektionsföretagen. 

Föredra;;andens öven•iiganden 

Våren 1983 förelades riksdagen förslag om omfattning och inriktning av 

de statliga åtgärderna för tekoindustrin under en treårsperiod. Förslaget 

innebar en omläggning av åtgärdernas profil i riktning mot ökade effektivi

tetsfrämjande och marknadsstödjande åtgärder och t:n neddragning av dt:t 

s. k. äldrestödet. Riksdagen beslutade om en omläggning fr. o. m. budget

året 1983/84. De effektivitetshöjande och marknadsstödjande åtgärderna 

förstärktes genom att en kraftig ökning av de industripolitiska åtgärderna 

under budgetåret 1983/84 beslutades (prop. 1982/83: 130 bil. 1, NU 42. rskr 

321 ). I fråga om äldrestödet beslutade riksdagrn om en nedtrappning 

fr. o. m. den I januari 1984 från nuvarande högst 15% till högst 12 % av 

lönekostnaderna för produktionspersonal och en fortsatt minskning till 9 

resp. 7 % för budgetåren 1984/85 och 1985/86 (prop. 1982/83: 130 bil. 5, AU 

29. rskr 322). 

De förslag till åtgärder för tekoindusrrin som förelades riksdagen våren 

1983 innebar för budgetåren 1983/84, 1984/85 och 1985/86 åtgiirdt:r om 

totalt 420, 380 resp. 354 milj. kr. Efter samråd med cheferna för försvars

och arbetsmarknadsdepartementen föreslår jag i det följande industripoli

tiska åtgärder som tillsammans med övriga åtgärder. främst på de försö1j

ningsheredskapspolitiska och arbetsmarknadspolitiska områdena, innebär 

åtgiirder för tekoindustrin om totalt 380 milj. kr. under budgetfiret 1984/85. 

Den totala omfattningen av åtgärderna föreslås således oförändrad jämfört 

med det förslag som förelades riksdagen våren 1983. 

Riksdagsbehandlingen av tekofrågorna våren 1983 innebar att målen om 

att upprätthålla 1978 års produktionsvolym och om en svensk marknadsan

del för tekovaror om 30 % eller mer på hemmamarknaden lades fast. 

Genom omliiggningen av tekoåtgärderna skall dessa i högre grad än hittills 

inriktas på det som är utvecklingsbart, så att på sikt en livskraftig industri 

skapas. 

Som ett h:d i denna politik för tekoindustrin har statens industriverk 

tillförts ökadt: medel för industripolitiska ätgärder, bl. a. för vidgade sats

ningar på främst marknadsföringsåtgärder såväl på exportmarknader som 

pf1 hemmamarknaden. Hiiri ingår ökade möjligheter att stimulera samarbe

tet mellan tekoindustrin och handeln. Det utökade branschprogrammet 

inrymmer iiven biillrt: möjligheter att stödja tekoföretagens ansträngningar 
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i fråga om produk\utveckling och design samt att informera i frågor röran

de forskning och teknisk utveckling. Vidare ingfir förstärkt stöd till rationa

liseringsinvestcringar inom konfektionsindustrin. varvid även hemtagning 

av tillverkning i utlandet kan stimuleras. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare i dag redovisat förslag till 

försörjningsberedskapspolitiska åtgärder för tekoindustrin under budget

året 1984/85 om 72.5 milj. kr. (prop. 1983/84: 100 bil. 6 litt. HJ. Vidare har 

chefrn för arbetsmarknadsdepartementet föreslagit att 210 milj. kr. anvisas 

för äldrestödet under samma budgetår i enlighet med riksdagens beslut om 

att stödet detta år skall uppgå till högst 9 % av lönekostnaderna för produk

tionspersonal (prop. 1983/84: 100 bil. 12 punkt B 15). Jag föreslår att under 

olika anslag sammanlagt 84.5 milj. kr. anvisas för åtgärder på det industri

pölitiska omddet under budgetåret 1984/85. 
De statliga fttgärderna för tekoindustrin under innevarande budgetår 

enligt riksdagens beslut och under budgetåret 1984/85 enligt förslagen 

framgår av följande tabell (milj. kr.). 

1983/84 1984/85 

Effrktivitctsfriimjamlc och 
marknadsstödjande åtgiirder 

Industripolitiska åtgärder 82 84.5 
Försörjningsbercdskaps-
politisku åtgärder 62 72,5 1 

Siirskilt stöd till utbildning 
inom tekoindustrin JO 10~ 

Summa 154 167 
Äldrestöd 264 210 
Förstiirkning av importkontrollen 3 3 

Totalt 421 380 

Andel effektivitetsfriimjande 
och marknadsstödjande åtgiirder 37% 44% 

1 Inkl. 15 milj. kr. av tidigare anvisade medel för det ekonomiska försvaret. vilka i 
form av reservationer och s. k. deponerade medel kan utnyttjas under budgetåret 
1984/!/.5. 
~Av beloppet avser 7 milj. kr. kurskostnader som tas upp i arbetsmarknadsdeparte
mentets bilaga till budgetpropositionen. Övriga 3 milj. kr. avser utbildningsbidrag 
och tas upp i siirskild proposition under våren. 

Anm. Statens stöd till FoU ingår ej i tabellen. 

Av det totala beloppet på 84.5 milj. kr. för åtgärder på det industripolitis

ka området bör 1 milj. kr. tas upp under förslagsanslaget Kostnader för 

räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för textil- och konfektionsin

dustrierna. 

Exkl. administrations- och genomförandekostnader, som anvisas under 

förslagsanslaget Statens industriverk: Förvaltningskostnader, beriiknar jag 

under förevarande anslag 63.3 milj. kr. för branschfrämjande åtgärder för 

budgetåret 1984/85. Av tidigare anvisade medel för lån till rationaliserings

investeringar inom konfektionsindustrin var vid utgången av budgetåret 
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1982/83 9 .3 milj. kr. inte disponerade. Tillsammans med för budgetåret 

1983/84 anvisade medel om 20 milj. kr. är således 29.3 milj. kr. tillgängliga 

för verksamheten under innevarande budgetår. För fortsatt verksamhet 

under budgetåret 1984/85 beräknar jag ett medelsbehov av 15 milj. kr. 

På statsbudgeten för budgetåret I 984/85 bör ett nytt reservationsanslag 

föras upp med beniimningen Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. 

Beh[dlningen vid utgången av budgetåret. 1983/84 på reservationsanslagen 

Bransehfriimjande åtgärder för !ekoindustrin ocli Lån till rationaliserings

investeringar inom konfektionsindustrin bör tillföras det nya rcservations

anslaget Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. 

För industripolitiska åtgärder för tekoindustrin beräknar jag för budget

året 1984/85(63,H15=) 78,3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnd11stripolitiska åtgärder ji"ir tekni11d11stri11 för budgetåret 

1984/85 anvisa ett rescrvationsanslag av 78 300000 kr. 

B 11. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för textil
och konfektionsindustrierna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

I 984/85 Förslag 

2425 825 

1500000 

I 000000 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

der för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier som berör företag 

inom tekoindustrin. Riksdagen beslutade våren 1983 att möjligheten att 

bevilja räntebefrielse slopas fr. o. m. budgetåret 1983/84 (prop. 1982/83: 130 

bil. I. NU 42. rskr 321 ). För att täcka kostnader för riintebefrielse som 

beviljats före detta budget<°1r bör anslaget föras upp med I milj. kr. under 

budgetåret 1984/85. 

Frågan om att samordna de olika slagen av strukturgarantier övervägs 

f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att i annat sammanhang återkomma i 

fråga om den fortsatta verksamheten med strukturgarantier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader Fir riintehefriel.H' vid siirski/da strukturgarantier 

fi'ir textil- och ko11fcktionsind11strierna för budgetåret 1984/85 an

visa ett förslagsanslag av I 000000 kr. 
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B 12. Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 

B 13. Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos regionala 

utvecklingsfonder 

B 14. Täckande av förluster i anledning av statliga industrigarantilån m. m. 

B 15. Branschfrämjande åtgärder 

B 16. Täckande av förluster på grunda\' strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

8 17. Bidrag till företagsinriktad fortbildning 

B 18. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för ma

nuell glasindustri 

B 19. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier för lån till 

Tillväxtinvestbolag m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har anvisats under anslagsru

briken B 3. Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. ett reservations

anslag av 97 850000 kr.. under anslagsrubriken B 4. Täckande av förluster 

i anledning av garantigivning hos regionala utvecklingsfonder ett förslags

anslag av I 000 kr.. under anslagsrubriken B 5. Täckande av förluster i 

anledning av statliga industrigarantilån m. m. ett förslagsanslag av 

150000000 kr.. under anslagsrubriken B 7. Branschfrämjande åtgärder ett 

reservationsanslag av 27740000 kr.. under anslagsrubriken B 10. Täckan

de av förluster på grund av strukturgarantier till företag inom vissa indu

stribranscher ett förslagsanslag av 10000000 kr.. under anslagsrubriken B 

12. Bidrag till företagsinriktad fortbildning ett reservationsanslag av 

4 000 000 kr.. under anslagsrubriken B 21. Kostnader för räntebefrielse vid 

särskilda strukturgarantier för manuell glasindustri ett förslagsanslag av 

2000000 kr. samt under anslagsrubriken B 23. Täckande av förluster i 

anledning av statliga garantier för lån till Tillväxtinvestbolag m. m. ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

Jag avser föreslå regeringen att i en särskild proposition våren 1984 

redovisa förslag till åtgärder för industriell tillväxt och förnyelse. Anslagen 

bör i avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrade belopp 

för nästa budgetår. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1984/ 

85 beräkna 

I. till Bidrag till regionala utvecklin1t.~fonder m. m. ett reservations

anslag av 97 850 000 kr., 

2. till Täckande av .förluster i anledning av garanti1til'1ling hos 

re1tionala u11·cck/i11gs.fonder ett förslagsanslag av I 000 kr., 

3. till Täckande av.förluster i anledning a1· statli1ta industrigaranti

/ån m. m. ett förslagsanslag av 150000000 kr .. 

4. till Branschfi·ämjande åtgärder ett reservationsanslag av 

27740000 kr .. 

5. till Täckande av .fiirluster på grund av strukturgarantier till före

tag inom vissa industribranscher ett förs lagsanslag av I 0 000 000 

kr., 

6. till Bidrag till.företagsinriktadfortbildning ett reservationsanslag 
av 4000000 kr., 

7. till Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för manuell glasindustri ett förslagsanslag av 2 000 000 kr., 

8. till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier.får /ån 
till Tillviixtim·estholag m. m. ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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C. REGIONAL UTVECKLING 

Regionalpolitikens mål och förutsättningar 

Regionalpolitiken skall främja en balanserad utveckling i landets olika 

delar. Detta innebär att de tre viilfärdsfaktorerna arbete. service och god 

miljö skall vara tillgängliga inom räckhåll för alla miinniskor i vftrt land. 

För att nå detta mftl behövs en nära samverkan mellan olika politikomri\

den. 

En summering av länsstyrelsernas aktuella befolknings- och sysselsätt

ningsprognoser fram till år 1990 visar för landet som helhet på en stagna

tion av befolkningstillväxten. 17 län beräknas få en minskande hefolkning. 

De största minskningarna beräknas ske i Västmanlands. Älvsborgs och 

Norrbottens län med 4-6%. Endast Uppsala. Hallands och Stockholms 

liin beräknas fö en niimnviird befolkningstillväxt. I drygt hälften av liinen 

visar prognoserna på födelseunderskott. eftersom många av landets kom

muner har en sådan åldersstruktur att det dör väsentligt ner personer än 

·det föds. 

Den omllyttning som bnsstyrclserna väntar under resten av 1980-talet 

innebiir en nettoutflyttning från omkring hälften av länen. Prognoserna 

anger en ftrlig ncttoinllyttning till storstadsliinen med sammanlagt omkring 

2000 personer, medan prognoserna för de s. k. skogslänen resp. gruppen 

övriga län innebär en årlig nettoutflyttning med sammanlagt I 500 respekti

ve 700 personer. Göteborgs och Bohus län beräknas dock till skillnad mot 

de två övriga storstadslänen få en nettoutflyttning. Flyttningsprognoserna 

för dessa tre länsgrupper överensstämmer i stort med utvecklingen under 

perioden 1981- 1982 med undantag för att den årliga nettoinflyttningen till 

storstadsliinen endast väntas bli omkring hiilften så stor. 

Den väntade sysselsiittningen under 1980-talet innebär en svagare ut

veckling i samtliga län jämfört med 1970-talcts senare hälft. Detta beror 

främst på att sysselsättningstillväxten inom den offentliga sektorn beräk

nas bli viisentligt mindre än tidigare. lndustrisysselsiittningen beräknar 

liinsstyrelscrna samtidigt skall minska i flertalet län. Eftersom en stor del 

av denna minskning red<rn skett under de första åren på 1980-talet kan en 

viisentligt lägre minskningstakt inom industrin väntas under resten av 

1980-talet. 

För övriga sektorer visar prognoserna sammantagna på en fortsatt sys

selsättningsminskning inom de areella näringarna och inom byggnadsverk

samheten. Inom varuhandeln beräknas inte antalet sysselsatta föriindras 

niimnviirt samtidigt som en svag tillväxt väntas ske inom kommunikations

sektorn. Den största syssclsättningstillväxten kommer dock enligt dessa 

prognoser att äga rum inom sektorn privata tjänster. vilket överensstäm-
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mer med de senaste årens utveckling. Arbetstillfällena inom privata tjäns

tesektorn iir dock samtidigt ojämnt fördelade över landet med en förhfillan

devis stark koncentration till storstadsHinen. 

i\n<lden sysselsatta uppvisar betydande variationer mellan länen. Skill

naden i andelen förvärvsarbetande av befolkningen inom yrkesverksamma 

i'1ldrar var i'1r l 9RO niira 8 % mellan det liin som hade högst andel sysselsatta 

och det liin som hade Higst andel. Orsaken härtill iir i hög grad de stora 

variationerna i kvinnornas förviirvsfrekvenser. Skillnaderna betriiffande 

sysselsiittning. befolkningsföriindringar m. m. iir iinnu större mellan enskil

da kommuner. Inom ett liin kan således betydande variationer och oba

lanser betriiffande utvecklingen förekomma. Liinsstyrelsernas prognoser 

tyder inte på att des.sa obalanser kommer att minska i nr1gon nämnv~ird 

utstriickning. 

De hiir i korthet redovisade utvecklingstendenserna bygger på en ut

veckling av samhiillsckonomin 'iom föriindrnts sedan prognoserna gjordes. 

De visar trots detta på ett fortsatt behov av regionalpolitiska insatser för 

all friimja de regionalpolitiska målen. 

Regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen framgilr av 

finansplanen och den preliminära nationalbudgeten. 

Regionalpolitiska medel 

R e i.:io11alp1 ,fi risk planering 

Den regionalpolitiska planeringen och en betydande del av det regional

politiska utvecklingsarhetet har sin tyngdpunkt i länen med länsstyrelserna 

som huvudansvariga myndigheter. På central nivå har statens industriverk 

(SIN Dl ftt!t rollen att i samverkan med länen bedriva ett aktivt utvecklings

arbete. Verket har vidare att vara central myndighet för det regionalpolitis

ka stödet till niiringslivet. 

Tyngdpunkten i arbetet ligger i att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete 

som i stor utsträckning iir inriktat på att skapa l<°1ngsiktigt varaktig ny 

sysselsiittning. Uinsstyrelserna och SIND har tillförts betydande ekono

miska resurser för att fullgöra denna uppgift. Således disponerar länssty

relserna under innevarande budgetår ca 298 milj. kr. för regionala utveck

lingsinsatser samt ramar på sammanlagt 150 milj. kr. för lokaliseringslån. 

Ca 75 procent av dessa medel disponeras av skogsliinen. En förstiirkning 

av länens resurser har skett iiven genom tillkomsten av de regionala 

utvecklingsfonderna. SIND disponerar i sin tur 168 milj. kr. för regionalpo

litisk bidragsverksamhet samt en ram på 300 milj. kr. för lokaliseringslån. 

Ytterligare medel disponeras av regeringen. 

Regeringen uppdrog hösten 1982 åt länsstyrelserna att utarbeta regionala 

industriprogram vars främsta syfte iir att tjiina som gemensamt handlings

program för det regionala industripolitiska arbete som bedrivs av skilda 

myndigheter i länen. För att ge underlag för det regional- och industripoli-
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tiska arhetet har SIND nyligen fått regeringens uppdrag att sammanställa 

och hearbeta de regionala industriprogrammen. 

Regeringen uppdrog vidare våren 1983 till Wnsstyrelserna att medverka i 

utbildningsplaneringen i länen. Detta arbete syftar bl. a. till att få en niira 

anpassning av yrkesuthildad arbetskraft till näringslivets hehov. En redo

görelse för arhetet skall lämnas av länsstyrelserna i 1984 års liinsrapport. I 

detta sammanhang kan också nämn.as det arbete som pågf1r inom skolöver

styrelsen med att inventera. utarbeta och faststiilla kursplaner för att 

stödja företagsutveckling och att utveckla gleshygdsanpassade utbildning-

ar. 

Rcgio11a/politis/.:t stöd till 11iiri11gslii·et 

Den stödområdcsindelning som fastst:illdcs genom 1982 firs riksdagsbe

slut innehiir att de regioner som har de ltmgsiktigt svåraste regionalpolitis

ka problemen har prioriterats. 

Regeringen har dessutom möjlighet att utanför stödområdet ange vissa 

orter eller kommuner i vilka under en begriinsad övergfrngsperiod till följd 

av svåra strukturomvandlingsproblcm lokaliseringsstöd bör komma i fn'1ga 

i vissa fall. Denna befogenhet har utnyttjats så att f. n. åtta orter eller 

kommuner. varav fem i Bergslagen. har angivits. 

Det regionalpolitiska stödet till niiringslivet utgörs f. n. av lokaliserings

sti.id (Jokaliseringsbidrag och lokaliseringslån). investcringsbidrag. offert

stöd. sysselsättningsstöd. stöd till företag i glesbygd samt nedsiittning av 

socialavgifter. Invcsteringsbidrag kan endast lämnas till mindre investe

ringsprojckt utanför stödområdct. Utbildningsstödet upphörde som siir

skild stödform den I juli 1982 och stöd till kostnader för speciella uthild

ningsinsatser kan i stället lämnas som offertstöd. För de nesta stödfor

merna gäller bl. a. att stöd endast får liimnas till verksamheter som bedöms 

få tillfredsställande lönsamhet samt att minst 40 procent av det antal 

arbetsplatser som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera 

könet. 

Stiftelsen Industricentra har nyligen uppfört nya anläggningar i Gällivare 

och Sveg. Investeringar i utökade lokaler har skett bl. a. i Haparanda. 

Under budgetåret 1982/83 beviljades stöd i form av lo/.:aliseri11gsst<Jd. 

i111•estcringshidrag eller 4fcrtstiid till 266 arbetsställen: i form av lokalise

ringsbidrag m. m. 1 med 387 milj. kr., lokaliseringslån med 177 milj. kr.. 

offertstöd med 17 milj. kr. och investeringsbidrag med 6 milj. kr. Under 

senare år har beslutsfattandet successivt decentraliserats. Under budget

året 1982/83 svarade således länsstyrelserna för 62 % av antalet beslut. 

Av följande sammanställning framgf1r bl. a. att de totala stöd beloppen 

under senare <°ir minskat något i omfattning. Totalt beviljat stöd har sjunkit 

1 Som lokaliseringsbidrag redovisas här och i for:siittningen iivcn 5.1 milj. kr. 
kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industricentra. 
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fri'1n 908 milj. kr. budgetåret 1979/80 till 587 milj. kr. budgetåret 1982/83. 

Samtidigt har skett en omfördelning mellan lokaliseringsbidrag och lokali

scringslån. Del beräknade sysselsättningstillskottet för budgetf1ret 1982/83 

iir större iin för de två tidigare budgetåren. 

B11dgetf1r 1979/80 1980/8 I 1981/82 1982/83 

Antal arhctssUillcn 326 293 271 266 

Beviljat stöd Cmilj. kr.) 
avskrivningslfin/ 
lokaliseringsbidrag 1 332.1 298.7 375.4 410.2 
l11kaliseri ngsliin 575.9 516.6 401.9 176.9 

Summa 908.0 815.3 777,3 587,I 

Beriiknad sysselsiittningsökning 2392 1959 1706 2000 
varav kvinnor I 059 809 684 672 

~ubvenrion per nytt arbets-
t11lfallc Okri- 102 119 131 169 

1 Inkl. invcsteringsbidrag och offertstöd. 
2 I beloppet ingar inte stöd till industrilokaler för uthyrning. 

Den huvudsakliga förklaringen till att stöd under denna tidsperiod läm

nats till allt färre arbetsställen iir den nedgång som skett i industriinveste

ringarna. Omfördelningen från lokaliseringslån till lokaliseringsbidrag un

der senare r1r har fiera förklaringar. Den viktigaste torde vara att villkoren 

för lokaliseringslfmcn har förändrats och subventionsmomcntet i stöd verk

samheten överförts till bidragsvcrksamheten. 

Beviljat stöd budgetåret 1982/83 liinsvis fördelat på antal arbetsställen, 

investcringskostnad. stödform och beräknad sysselsättningsökning fram

gf1r av följande tabell. 

Liin Antal Investerings- Beviljade Beviljade Bcriiknad 
arbets- kostnad bidrag 1 lokalise- sysselsiitt-
ställen (milj. kr.) (milj. kr. l ringslån ningsökning 

tmilj. kr.) 

AH 4.2 2.1 
c 2 2.7 0.9 0.6 3 
D I 1.0 0.2 6 
E 4 2.0 0.4 12 
r I 0.7 0.1 3 
H I 2.7 0.2 4 
I 2 5.2 0.9 1.2 14 
K 14 67.3 15.8 0.9 146 
0 4 9.9 0.7 2.2 64 
p 4 18.5 4.4 7.3 54 
s 18 66.5 9.0 23.0 130 
T 10 19,2 5.3 5.9 51 
u 5 9.0 1.9 0.7 70 
w 31 90.8 30.9 13.3 194 
X 26 179,2 23.9 32.6 168 
y 32 97,9 28,5 15,3 280 
z 38 104.8 47.6 19.4 149 
AC 26 78.9 32.8 11.1 172 
BD 46 389.6 204,5 43.4 480 

S:a 266 l 150,l 410,2 176,9 2000 

1 Lokaliscringsbidrag, investcringsbidrag och offertstöd. 
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Som framgår av tabellen har nära hälften av bidragen samt en fjiirdedcl 

av lokaliseringslånen och av den hcräknadc syssclsiittningseffekten fallit 

på Norrbottens liin. Det största enskilda bidraget iir 76 milj. kr. till Skandi

naviska Satellitbild AB i Kiruna för mottagning, bearbetning och försiilj

ning av data från fjärranalyssatcllitcr. Denna verksamhet bcriiknas fullt 

utbyggd ge drygt 100 sysselsiittningstillfällen. 

En fördelning av stödet under budgetåret 1982/83 på stödomr~tdcn visar 

att mer än hälften. 228 milj. kr., av bidragen har beviljats företag i stöd om

råde A. som är det högst prioriterade området. Av nedanstående tabell 

framgår även fördelningen på antal arbetsställen, investcringskostnad, 

stödform. beräknad syssdsättningsökning och subvention per nytt arbets

tillfälle. 

Stödom- Antal lnveste- Beviljade Beviljade Beräknad 
råde arbets- rings kost- bidrag 1 lokal is.:- syssel-

ställen nad (milj. kr.I rings lån sättnings-
(milj. kr.) (milj. kr.) ökning 

A 6:? 401.1 2~8.:! 35,5 483 
B 69 288,4 91.9 41.7 403 
c 85 253,4 55,2 72,6 609 
Utanför 50 207.2 34,9 27, I 505 

Summa 266 l 150, l 410,2 176,9 2000 

1 Lokaliseringsbidrag. investeringsbidrag och offertstöd. 
2 I beloppet ingår inte stöd till industrilokaler för uthyrning. 

Av följande tabell framgår stödets fördelning under budgetåret 1982/83 

på olika branscher, arbetsställen, stödform och beräknad sysselsättnings

ökning. Turistnäringen har· näst metall- och verkstadsindustrin erhållit 

mest stöd och svarar för det näst största sysselsättningstillskottct. Under 

budgetåret har beviljats stöd till fler företag som sysslar med uppdrags-

verksamhet än under tidigare budgetår. 

Bransch Antal l:leviljade Beviljade l:leriiknad syssel-
arbets- bidrag 1 lokalise- siittningsökning 
ställen (milj. kr.) ringslän 

(milj. kr.) 

Livsmedel 12 3.9 4,9 99 
Textil. beklädnad 6 1,3 0,7 23 
Trä varu 27 23.1 17.2 152 
Massa. grafisk 15 4.3 6,6 107 
Kemisk 17 18,2 32.3 160 
Metall och verkstad 92 65,4 44.2 723 
Övrig industri 7 5,7 0,8 3'.! 
Partihandel 3 2.8 1.4 Il 
Turism 35 57.4 22.:! 267 
U ppdragsverksamhet 14 23.7 4,6 119 
Fastbränskframställning 3 7,6 0,6 43 
Övrigt 35 196.9 41,5 264 

varav industrihus 21 66. I 4.7 

Summa 266 410,2 176,9 2000 

1 Lokaliseringsbidrag, investeringsbidrag och offertstöd. 

Subvention 
per nytt 
arbetstill-
fälle (tkr)~ 

J49 
:m 

78 
65 

169 
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S_\·.1·sl'lsiifl11i11gsstiid lämnas per kaknderår för ett år i taget under högst 

sju år. För att få stöd måste företagen öka sysselsättningen och bibehålla 

ökningen. Antalet företag som fatt syssclsättningsstöd har under år 1981 

minskat något jämfört med ar 1980. Av följande sammanställning framgår 

heviljat syssclsiittningsstöd för ilren 1979-198:! fördelat på antal arbets

ställen, årsarbetskrafter samt beviljat belopp. 

År 1979 1980 1981 1982 1 

Antal arbetsstiillen 432 518 452 321 
Antal ärsarbetskrafler 2 520 3 356 3409 2 742 
Heviljat bt::lopp (milj. 
kr.) 31.3 54,5 59,5 48,2 

1 Då ansökningstidcn gick ut så sent som den 30 juni 1983 kommer ytterligare beslut 
alt fattas for är 1982. SIND bedömer all redan fattade beslut motsvarar 2/3 av det 
totala sysselsättningsstödet för år 1982. 

Det hittillsvarande utfallet för år 1982, dvs. beslut fattade under första 

halvåret 1983, tyder på att antalet årsarbetskrafter som berättigar till stöd 

åter ökar efter nedgängen under år 1981. 

Under budgeti\ret har 8 företag beviljats offertstäd med sammanlagt 17,2 

milj. kr. Från och med den 1 juli 198~ har även statens industriverk 

beslutanderätt i fråga om offertstöd. 

Den parl<tmentariskt sammansatta kommitten (1 1982: 05) om det regio

nalpolitiska stödet till näringslivet utreder rn'r närvarande den fnimtida 

utformningen av stödet. Kommittens förslag skall redovisas före utgtrngen 

av augusti 1984. 

Mot denna bakgrund föreslår jag endast smärre ./i"iriindringar m· det re

gionalpolitiska stc"idct till 11iirings/i1•ct. 

Som jag tidigare nämnt har regeringen möjlighet att utanför stödområdet 

ange orter_ eller kommuner i vilka under en begränsad övergångsperiod till 

följd av svi\ra strukturomvandlingsproblem lokaliserings~ti.id bör komma i 

fråga i vissa fall. Denna möjlighet iir ett flexibelt komplement till det fasta 

stödområdet, som omfattar de regioner som har de långsiktigt svåraste 

problemen. 

Enligt nuvarande regler får offertstöd endast liimnas inom stödområdet 

samt till produktutvcckling på annan ort inom landet, om tillverkningen av 

den färdiga produkten förläggs inom stödområdet. Vidare får medel för 

l:enlrala konsult- och utredningsinsatser endast disponeras för projekt 

inom stödområdet. 

Möjligheten att liimna lokaliseringsstöd i vissa orter eller kommuner som 

anges av regeringen bör nu kompletteras med möjligheter dels att lämna 

offertstöd även i dessa områden, dels att disponera medel för centrala 

konsult- och utredningsinsalser även för projekt som avses leda till utbygg

nad eller etablering i dessa områden. 
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Lokaliseringslån kan i dag lämnas med belopp som motsvarar högst 35 % 

av det godkända totala kapitalbehovet i samband med en investering. S0m 

ytterligare föreskrifter beträffande storleken av ett lokaliseringslän gäller 

att det inte får lämnas med högre belopp än som behövsför att investering

en skall komma till stånd och endast i den mån upplåning inte bedöms 

kunna ske på den allmänna kreditmarknaden. Om även lokaliseringsbidrag 

beviljas i samband med investeringen får lokaliseringslånet tillsammans 

med bidraget uppgå till högst 70% av kapitalbehovet. Om synnerliga skäl 

föreligger kan regeringen i undantagsfall besluta om lokaliseringslån till ett 

högre belopp. 

Begränsningen att lokaliseringslån får lämna:s med högst 35 %· av god

känt kapitalbehov kan i vissa fall innebära att d~t bedöms nödvändigt att 

bevilja lokaliscringsbidrag i samband med en investering trots att ett större 

lokaliseringslån egentligen är tillräckligt. Jag föresl:ir därför att länsstyrel

sen och statens industriverk fortsättningsvis skall kunna liimna lokalise

ringslån med ett belopp som motsvarar högst 70'/i:. av det godkiinda totala 

kapitalbehovet i samband med en investering. Övriga regler för lokalise

ringslån bör vara oförändrade. 

U11·eckli11gsi11satser /)(l regio11al 11ii·å 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 anvisas medel till länsstyrelserna för tre 

huvudändamål över ett gemensamt anslag, benämnt Regionalpolitiskt 

stöd: Regionala utvecklingsinsatser. Ändamålen är lokaliserings- och in

vesteringsbidrag till projekt där den totala investeringskostnaden uppgår 

till högst sju milj. kr.. glesbygdsstöd samt regionalt utvccklingsarbete. 

Under budgetåret 1982/83 disponerade liinsstyrelserna sammanlagt 275 

milj. kr. för sådana insatser. Cinsstyrelserna gör sjiilva avv~igningar mel

lan olika ändamål. Under budgetåret 1982/83 beslutade länsstyrelserna om 

insatser till ett sammanlagt belopp av 263 milj. kr. som fördelade sig på 

följande sätt: 

- lokaliserings- och investeringsbidrag 

- glesbygdsstöd 

- regionalt ut vecklingsarbetc 

82 milj. kr. 

134 milj. kr. 

47 milj. kr. 

Fördelningen pft olika ändam<°tl varierar starkt mellan liinen beroende på 

problemens karaktär och förutsiittningarna att nå positiva sysselsättnings

effekter. Ett av motiven för anslagskonstruktionen var att möjliggöra en 

sådan variation. Möjligheterna att anviinda medlen för olika ~indamål har 

under si.:nare tid, då invcsteringsvolymi.:n inom n~iringslivet varit läg, ut

nyttjats till att öka glesbygdsinsatserna. 

Från och med den I juli 1982 kan liinsstyrelserna fatta beslut om loka/i

serings.111:;J för investeringar med ett godkiint kapitalbehov av högst 7 milj. 

kr. Uinsstyrelserna har från samma tidpunkt dessutom möjlighet att bevil

ja i111•estai11gshidra1,: till mindre investeringar utanför stödomrfalet. 

Som framgt1r av följande tabell över länsstyrelsernas beslut under peri-
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oden 1979180-1982/83 har under budgetåret 1982/83 stöd lämnats till fler 

arbetsstilllen och bidrag beviljats med sammanlagt högre belopp än under 

tidigare budgetår. Det totala stödet under budgetåret 1982/83 ligger på 

ungefor samma nivå som budgetåret 1980/81. Av tabellen framgår iivt:n 

beräknad sysselsiittningsökning. 

13udgctår 1979/80 1980/81 1981/K2 1982/83 

Antal ;1rhetsstiillcn 109 128 91 166 
Hcviljat stöd I milj. kr.I 

hidrag 1 40.8 49,9 37,9 82, I 
lokaliscringslfm~ 73.5 82.2 47.9 55.8 

Summa 114,3 132,I 85,8 137,9 

lkriiknad syssdsiittningsökning 606 591 395 762 

' Lokaliserings- och invcstcringsbidrag. 
~ Utgifterna för lokaliseringslan belastar anslaget Regionalpolitiskt stöd: Lokalise
ringslan. 

Under budgetåret 1982/83 fattades beslut om gleshygdsstiid i form av län 

och bidrag till ett belopp om sammanlagt 134 milj. kr. Därtill kommer 

tecknade kreditgarantier för lån på 40 milj. kr. För budgetåret 1981/82 var 

motsvarande belopp 117 respektive 45 milj. kr. Glesbygdsstöd kan enligt 

förordningen ( 1979: 638) om statligt stöd till glesbygd lämnas till 

- investeringar vid företag 

- kommersiell service 

- intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser (I KS) 

- samhiillclig service 

- hemarbete. 

Beslutanderiitten ligger hos länsstyrelserna. som dock har möjlighet att 

överlämna vissa ärendegrupper till lantbruksniimnden eller ut vecklings

fonden för beslut. I det följande redovisas kortfattat me<lelsanviin<lningen 

för olika stödformer under budgetåret 1982/83. 

Ungefär hälften. eller ca 68 milj. kr.. av det totala glesbygdsstö<let 

anviindes till investeringar i företag - en ökning med 18 milj. kr. från 

t.udge1frre1 1981/82. Stödet lämnas i form av avskrivningslån. Därtill kom 

tecknade kreditgarantier för lån hos banker på 37 milj. kr. för detta ända

m:11. 

Under budgetåret 1982/83 lämnades avskrivningslån till I 200 företag i 

glesbygd. I en utvärdering av glesbygdsstödet som är under färdigställande 

inom industridepartementet har <len genomsnittliga subventionen per nytt 

arbetstillfälle i glesbygd, omräknat till heltid, beräknats till 88000 kr. 

Under budgetåret 1982/83 kan antalet nya arbetstillfällen uppskattas tiH 

niirmare 800. 

Stöd till kommersiell service kan lämnas för att trygga försörjningen med 

dagligvaror och drivmedel i glesbygder. Under budgetåret 1982/83 uppgick 

stödet till närmare 22 milj. kr. Härav svarade investeringsstödet (avskriv-
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ningslån/investeringslån) för 80 procent fördelat på 130 butiker. Vidare 

tecknades kreditgarantier för lån på sammanlagt 3 milj. kr. Driftstöd läm

nades med sammanlagt 1.2 milj. kr. till drygt 30 butiker. Till kommuner 

som subventionerar hemsändning av varor lämnades statligt stöd med ca 2 

milj. kr. 

Under budgetåret 1982/83 uppgick stödet till intensifierade kommunala 

sysselsättningsinsatser (IKS) till 34 milj. kr. Jämtlands, Västerbottens och 

Norrbottens län svarade tillsammans för två tredjedelar av IKS-verksam

heten. 

Stöd till samhällelig service kan lämnas till kommuner och har främst 

utnyttjats för iordningställande av samlingslokaler samt för särskilda insat

ser avseende godstransporter till och från företag i glesbygder. Under 

1982/83 utnyttjades sammanlagt 9 milj. kr. till sådant stöd, främst i skogs

länen. 

Stöd till hemarbete kan lämnas i stödområdet till företag med anställda 

som bor i glesbygder och som utför sitt arbete i hemmet. Stödet har liten 

omfattning, omkring 1 milj. kr. per år, och utnyttjas endast i ett fåtal län. 

Med hänvisning till att det regionalpolitiska stödet till näringslivet f. n. 

utreds föreslår jag endast smärre ändringar i gleshygdsstödet. 

Kreditgaranti för lån till kommersiell service får f. n. lämnas för lån vars 

amortcringstid uppgår till högst tio år. Eftersom kreditgaranti numera får 

användas även vid lån till investeringar i t. ex. byggnader, som har en 

längre avskrivningstid än så, bör bestämmelserna ge möjlighet att använda 

kreditgaranti som alternativ till investeringslån. Jag föreslår därför att 

lånetiderna för kreditgarantier anpassas till vad som gäller för investerings

lån, dvs. högst 20 år och om synnerliga skäl föreligger högst 30 år. Samti

digt föreslår jag, beträffande investeringslånen. att den räntefria period 

som kan beviljas om särskilda skäl föreligger, sänks från högst tre till högst 

två år. 

Inom iindamålct regionalt 11t1·ecklingsarhete har länsstyrelserna relativt 

fria möjligheter att i form av utrednings- och projektarbete samt åtgärder 

för regionalt nyföretagande initiera. utveckla och pröva olika angelägna 

insatser. 

Under budgetåret 1982/83 utnyttjade länsstyrelserna sammanlagt 47 

milj. kr. av anslaget för sådana. ofta projektbetonade. insatser. 

Verksamheten har en stor spridning mellan olika vcrksamhetsomdiden 

och varierar också beträffande det ekonomiska engagemangets storlek. 

Många projekt bedrivs tillsammans med och finansieras delvis av andra 

statliga organ. utvecklingsfonder. kommuner, landsting, företag m.11. 

De vanligast förekommande projektområdena var enligt liinsstyn:lscrnas 

redovisningar följande: 

4 Rik.l'dagcn 1983184. I sam/. Nr /OIJ. Bilaga 14 
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Projektvmråde % 

Industridl utveckling 33 

Kommun- och regionprojekt 12 

Jord, skog och glesbygd 11 

Energi 10 

Utbildning 10 

Turism 8 

Ett genomgående drag i verksamheten är att den syftar till att långsiktigt 

öka sysselsättningen, direkt eller indirekt, t. ex. genom olika infrastruktur

förbättrande åtgärder. 

Jag vill bl. a. nämna projekt inom utbildningssektorn som under de 

senaste budgetåren svarat för en ökande andel av länsstyrelsernas utvcck

lingsarbete. Länsstyrelserna bedriver tillsammans med olika utbildnings

och forskningsansvariga organ ett arbete soin omfattar såväl förbättrad 

planeringsverksamhet som konkreta utbildningsinsatscr och olika samver

kansformer mellan näringsliv och utbildningsväscndc. 

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till fördjupad sam

verkan mellan småföretag och högskola i samband med den tidigare 

nämnda propositionen om industriell tillväxt och förnyelse. 

Insatser i vissa regioner 

Vad gäller insatser i Norrbottens liin genomförs f. n. det program för 

utveckling i länet som riksdagen tidigare (prop. 1982/83: 120, AU 24. rskr 

305) fattat beslut om. Jag vill också erinra om att riksdagen nyligen har 

beslutat (prop. 1983/84: 38. AU 9, rskr 102) om nedsättning av socialav

gifter och allmiin löneavgift i Norrbottens län. Beslutet innebär att social

avgifterna under en längre tid sätts ned med tio procentenheter för verk

samheter inom vissa näringsgrenar som bedrivs i länet. Berörda närings

grenar är gruv verksamhet. tillverkning, produktionsvaruinriktad partihan

del. uppdragsverksamhet samt hotell-, pensionats- och campingverksam

het. Ett särskilt bidrag till kostnaden för socialavgifterna lämnas härutöver 

vid ökning av sysselsättningen. 

Verksamheter inom nämnda näringsgrenar som bedrivs i Svappavaara 

samhälle är helt befriade från socialavgifter och allmän löneavgift under 

tiden den I januari 1984-den 31december1993. 

Kostnaden, i form av minskade avgiftsinkomster. för nedsättningen av 

socialavgifter i Norrbottens län kan beräknas till ca 330 milj. kr. per ftr. 

Hiirtill kommer kostnaderna för bidrag vid sysselsiittningsökning. 

Bc:triiffandc den av riksdagen tidigare behandlade frågan om utredning 

av den centrala och regionala n.:nniiringsadministrationens lokalisering till 

Jokkmokk vill jag niimna att de av statskontoret resp. länsstyrelsen 

Norrbottens län gjorda utn:dningarna f. n. remissbehandlas. 
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Jag vill i detta sammanhang också nämna att planeringen av fjäll- och 

samemuseet i Jokkmokk fortgår. Staten har bildat en stiftelse. AJTTE -

Svenskt fjäll- och samemuseum, tillsammans med Norrbottens läns lands

ting, Jokkmokks kommun. Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och 

Same Ätnam. 

Malmfältsutredningen (I 1981: 06), som har i uppgift att utarbeta ett 

program för utvecklingen på liingre sikt i malmfältskommunerna, väntas 

redovisa sina förslag och _?verv_~~.'.:1-~?_en _ti~~.!:_e_!?~~inger:i_~~nd_~~ våren 1984. 
Den geografiska koncentrationen av problem och deras omfattning i 

Bergs/agen gör att regionen bör prioriteras vad gäller industri- och regio

nalpolitiska insatser. 
Regeringen har uppmärksammat situationen i regionen bl. a. genom att 

öka de medel för regionala utvecklingsinsatser som länsstyrelserna i 

Bergslagslänen disponerar till sammanlagt 87 milj. kr. - en ökning med 

20% jämfört med föregående budgetår. Vidare har regeringen angivit att 

lokaliseringstöd till större projekt under innevarande budgetår får lämnas i 
Kristinehamns, Degerfors, Karlskoga, Tierps och Östhammars kom

muner. Dessa kommuner ligger utanför det fasta stödområdet. De ändrade 

riktlinjer för offertstöd och medel för c.entrala konsult- och utredningsin

satser som jag nyss förordat innebär möjlighet till en ytterligare förstärk

ning av de regionalpolitiska insatserna i dessa kommuner. 

Övriga frågor 

Jag har även i andra regioner med sysselsättningsproblem tagit initiativ 

till ut vecklingsprojekt som syftar till att åstadkomma nyföretagande för att 

därigenom skapa ny sysselsättning. Som exempel på detta vill jag nämna 

att länsstyrelserna i Kalmar och Uppsala län fått i uppdrag att genomföra 

ett utvecklingsarbete mc::d syfte att stimulera den industriella utvecklingen 

i områdena kring kärnkraftverken i Oskarshamn resp. Forsmark. Teknisk 

och annan personal vid kiirnkraft verkc::n bör här kunna bidra till industriellt 

nytänkande i de mindre och medelstora företagen, sprida teknisk kunskap 

och stimulera till nyföretagande. 

Fr. o. m. den 1 juli 1983 bc::drivs verksamheten inom expertgruppen för 

forskning om regional utveckling (ERUl i delvis nya former. De regionala 

samverkansgrupperna har avvecklats samtidigt som den forskningsinitie

rande och samordnande delen av ERU:s ve.rksamhet har förstärkts. Verk

samhetsområdet har vidgats till att omfatta näringslivets strukturomvand

ling i vid bemärkelse. 

I mars 1983 uppdrogs åt ER U att lämna förslag i fråga om forskningspro

grammets framtida inriktning. ERU:s förslag innebär att följande fyra 

områden bör prioriteras i dc::n fortsatta forsknings verksamheten 

- nya beskrivningsmc::toder 
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- drivkrafter och anpassningsmöjligheter 

- konsekvensanalys 

- politikanalys och utvärdering. 

Jag avser att senare återkomma med förslag till regeringen beträffande 

denna fråga. 

Den I juli 1983 inrättades ett centrum för regionalvetenskaplig forskning 

vid universitetet i Umeå (CERUMJ. Verksamheten finansieras under inne

varande budgetår med medel dels från tolfte huvudtitelns anslag för sam

hällsvetenskapliga fakulteterna. dels från industridepartementets kommit

teanslag i form av ett bidrag från ERU till universitetet i Umeå motsvaran

de vad som tidigare disponerades av ERU-Nord (250000 kr.). Fr.o.m. 

budgetåret 1984/85 bör samtliga kostnader för CERUM belasta tolfte hu

vudtiteln. anslaget samhällsvetenskapliga fakulteterna. Jag har i denna 

fråga samrått med chefen för utbildningsdepartemcntet. 
Regeringens glesbygdsdelegation (I 1977: 02) arbetar med att på olika 

sätt stimulera en offensiv och utvecklingsinriktad politik för glesbygden 

med syfte att ta till vara glesbygdens produktiva resurser och skapa en 

livskraftig glesbygd. I detta syfte verkar delegationen för att initiera. stödja 

och sprida kunskap kring projekt på en mängd områden t. ex. produktions

system. lokala utvecklingsprojekt. utbildning och forskning. Under bud

getåret 1983/84 satsar delegationen särskilt på att utveckla skogen som 

resurs för glesbygden. motverka det passiva markägandet. stimulera kom

binationssysselsättning samt utveckla hemslöjd och hantverk som näring i 

glesbygden. 

Internationellt samarbete 

Det nordiska regionalpolitiska samarbetet är i hög grad inriktat på kon

kreta projekt. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att utveckla det gränsre

gionala samarbetet i elva samarbetsregioner. varav högsta prioritet ges 

samarbetet på Nordkalotten och i Västnorden (Island, Färöarna och Grön

land). Det viktigaste medlet för att nå konkreta resultat är de projektmedel 

som finns för stöd till bl. a. niiringslivsut vecklande insatser. 

Inom OECD inriktas det regionalpolitiska arbetet på frågor om hur 

regionalpolitiken skall bedrivas i ett besvärligt ekonomiskt läge. hur struk

turomvandlingsproblem skall hanteras och hur lokala och regionala re

surser och initiativ skall stimuleras. 

Inom EFTA finns en arbetsgrupp med uppgift att studera handels- och 

regionalpolitiska frågor. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna de ändrade riktlinjer för offertstöd, centrala konsult

och utredningsinsatser, lokaliscringslån samt kreditgarantier och 

investcringslån avseende kommersiell service i glesbygd som jag 

har förordat. 

C J. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhct 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

523 140267 

375000000 1 

350000000 

1 Riksdagen anslog 383 417 000 kr. Härav avsåg 8 417 000 kr. förvaltningskostnader 
hos arbetsmarknadsstyrelsen. I samband med att handläggningen av ärenden om 
regionalpolitiskt stöd överfördes från arhetsmarknadsstyrelsen till statens industri
verk har medel för förvaltningskostnader hos myndigheten i stället anvisats över 
anslaget B I. Statens industriverk: Förvaltningskostnader (prop. 1982/83: 113 
s. 63-65. NU W. rskr 376). 

Från anslaget bestrids huvudsakligen utgifter inom statens industriverks 

(SIND) huvudprogram Regional utveckling. De viktigaste ändamålen är 

regionalpolitiskt stöd till näringslivet i form av lokaliseringsbidrag, syssel

sättningsstöd och offertstöd. Utgifterna för lokaliseringsbidrag som bevil

jas av länsstyrelse belastar dock anslaget Regionalpolitiskt stöd: Regionala 

utvecklingsinsatser (jfr prop. 1981/82: 113, AU 23. rskr 388). Verksamhe

ten regleras av förordningen (1982: 677) om regionalpolitiskt stöd (om

tryckt 1983: 702). Anslaget Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet be

lastas även med utgifter för stöd som beviljats enligt tidigare förordningar 

som reglerat den regionalpolitiska stödverksamheten. 

Anslagsposten Lokaliseringsbidrag/ A vskrivningslån belastas även med 

utgifter för kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industricentra, för lån till 

privata regionala investmentbolag (jfr prop. 1981/82: 113. s. 125-126. AU 

23. rskr 388). för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenhcter i Kiruna (jfr 

AU 1981/82:.24 s. 33. rskr 305). för eventuell flyttning av Svenska Träim

pregnering AB:s verksamhet i Ludvika till ett närliggande industriområde 

(jfr prop. 1978179: 126 s. 24. AU 32. rskr 370) samt för ersättning till banker 

för deras administration av beviljat regionalpolitiskt stöd. 

Från anslaget bestrids dessutom utgifter för utbetalning av tidigare bevil

jade utbildningsstöd. för infriande av statliga garantier för lån i lokalise

ringssyfte till rörelsekapital och marknadsföringsåtgärder som beviljats 

enligt förordningen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd. för me-
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delstillskott till regionala utvecklingsbolag i Jämtlands (Z-Invest AB) och 

Västerbottens län (AC-Invcst AB) (jfr prop. 1979/80: 125, s. 58. AU 29. 

rskr 362) samt för centrala konsult- och utredningsinsatser för projekt som 

avses leda till utbyggnad eller etablering inom stödområdet (jfr prop. 1980/ 

81 bil. 17. s. 72. AU 23. rskr 233). 

1982/83 1983/84 1984/85 

Beräknad ändring 

Lokaliseringsbidrag/ A vskrivningslån 
Utbildningsstöd 
Syssclsättningsstöd 
Offertstöd 
Infriande av statlig garanti för lån i lokalise
ringssyfte till rörelsekapital m. m. 
Förvaltnings kostnader 
Regionala utvecklingsbolag 
Centrala konsult- 01.:h utredningsinsatser 

Summa 

1 Exkl. medel till regeringens förfogande. 

Utgift 

409831000 
7904000 

67635 000 
8 873 000 

I 289000 
8569000 

10000000 
9039000 

523140000 

Anslag 

2:19000000 
5 000000 

70000000 
40000000 

I 000000 

10000000 
10000000 

375000000 

SIND 

+41000000 
- 3 000000 
+ 9000000 

-10000000 
+ 5000000 1 

+42000000 

Riksdagen beslutade år 1979 att regionalpolitiskt stöd i form av avskriv

ningslån, utbildningsstöd. sysselsättningsstöd. offertstöd och lokalise

ringslån under budgetåren 1979/80-1983/84 får beviljas - utöver outnytt

jat utrymme av den ram för beslut om regionalpolitiskt ~töd som fastställts 

för perioden 1973/74-1978/79 - inom en ram av 7 400 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 112. s. 140. AU 23. rskr 435). Denna ram har riksdagen senare beslutat 

dels att utöka. dels att belasta med andra utgifter än de som ursprungligen 

avsågs. Utökningarna uppgår till sammanlagt 821 milj. kr. och belastning

arna till sammanlagt 187 milj. kr. En närmare redogörelse för dessa föränd

ringar har lämnats i prop. 1981/82: 113 om program för regional utveckling 

och resurshushållning (S. 182-183) samt i 1983 års budgetproposition 

!prop. 1982/83: 100. bil. 14, s. 76). I belastningarna ingår även de medel 

som riksdagen anslagit för budgetåret 1983/84 för regionala utvecklingsbo

lag i Jiimtlands och Västerbottens län, 10 milj. kr., för centrala konsult

och utredningsinsatser. 10 milj. kr. samt för förstärkt transportstöd, 33 

milj. kr. Eftersom utgifterna för centrala konsult- och utredningsinsatser 

under budgetåret 1982/83 endast uppgick till ca 9 milj. kr. mot anslagna 10 

milj. kr. har mellanskillnaden I milj. kr. återförts till ramen. 

Den femåriga beslutsramcns beräknade fördelning på stödformer. ian

språktaget belopp budgetåren 1979/80-1982/83 samt återstf1ende ram 

framgår av följande sammanställning. Ramen omfattar även beslut om 

lokaliseringsbidrag och investeringsbidrag som belastar anslaget Regional

politiskt stöd: Regionala utvccklingsinsatser. som jag återkommer till un

der punkt C 4. Beloppen är avrundade till milj. kr. 

Före
draganden 

-21000000 
- 3000000 
+ 9000000 

-10000000 

-25000000 
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Stödform 

Bidragsverksamhet 
Lokaliseringshidrag/ 
avskrivningslftn 
Utbildningsstöd 
S ysse I slit t ni ngsstöd 
Offertstöd 

Lokaliseringslån 

övrigt 4 

Summa 

1 Prcliminiira siffror. 

Beslutsram Ianspråktaget Återstår 
1979/80-1983/84 1979/80-1982/83 1 1983/84 

1670 I 3291 341 
284 49 23Y 

I 047 195 852 
200 3201 59 1632 141-' 

5020 1625 

187 

8221 3444 

1 I summan ingår 25 milj. kr. i lån till privata regionala investmentbolag. 

55 

1569 

3395 

-187 

4777 

-' Eftersom utbildningsstöd numera avskaffats som särskild stödform och ersatts 
med offertstöd får återstf1endc ram även disponeras för offertstöd. 
4 Av riksdagen hcslutade hclastningar med andra utgifter än som ursprungligen 
avsågs. 

Statens industriverk beräknar att beslut om dessa regionalpolitiska stöd

former under budgetåret 1983/84 kommer att fattas för sammanlagt 785 

milj. kr. i enlighet med följande fördelning: Lokaliseringsbidrag 375 milj. 

kr .. sysselsättningsstöd 70 milj. kr.. offertstöd 40 milj. kr.. lokaliseringslån 

300 milj. kr. 

Inför ramperiodens utgång kan alltså med stor sannolikhet konstateras 

att endast ungefär hälften av den av riksdagen fastställda flerårsramen på 

8221 milj. kr. kommer att ha utnyttjats. Av de olika delramarna är det 

endast den för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån som riskerar att över

skridas före ramperiodens slut. 

Den viktigaste anledningen till att de för regionalpolitiskt stöd disponibla 

beslutsramarna inte har utnyttjats är att industriinvesteringarna minskat 

under senare år och därmed även efterfrågan på stöd. En annan anledning 

är den skärpning av stödrcglerna som skett under perioden. 

Beslut om lokaliseringsbidrag/avskrivningslån har under budgetåret 

1982/83 fattats för 382, I milj. kr. I denna summa ingår 25 milj. kr. i lån till 

privata regionala investmentbolag. Dessutom har beslutsramen belastats 

med 5.1 milj. kr. för kapitaltillskott m. m. till Stiftelsen Industricentra. 

Ersiittningarna till banker för deras administration av beviljat regionalpoli

tiskt stöd uppgick till 4,8 milj. kr. 

Under budgetåret beviljades 20 företag utbildningsstöd med totalt ca 9 

milj. kr. Antalet personer som omfattades av utbildningen uppgick till 359. 

Besluten avser ansökningar som inkommit före den I juli 1982. 

för kalenderåret 1981 beviljades sysselsättningsstöd med 59,5 milj. kr. 

För kalenderåret 1982 beviljades under budgetåret 1982/83 sysselsättnings

stöd med 48,2 milj. kr. Eftersom ansökningstiden inte utgick förrän den 30 

juni 1983 har därefter ytterligare beslut fattats. Det stöd som beviljades 

under budgetåret 1982/83 uppgår uppskattningsvis till 2/3 av det totala 

sysselsättningsstödet för kalenderåret 1982. 
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Åtta företag har under budgetåret 1982/83 beviljats offertstöd med sam

manlagt 17,2 milj. kr. 

Utestående garanterad kapitalskuld på lån i lokaliseringssyfte till rörel

sekapital och marknadsföringsåtgärder som beviljats enligt den numera 

upphävda förordningen I 1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd uppgår 
till 1,4 milj. kr. 

Z-Invest AB och AC-Invest AB har under budgetåret 1982/83 tillförts 

vardera 5 milj. kr. som medelstillskott. 

Av medel för centrala konsult- och utredningsinsatser har arbetsmark

nadsstyrelsen utnyttjat 0,2 milj. kr. och regeringen 8,8 milj. kr. under 

budgetåret 1982/83. 

Statens industriverk 

Lokaliseringsbidrag/A 1·skril't1ingsltln. SIND har bertiknat att beslut un

der budgetåret 1983/84 kommer att fattas för totalt ca 375 milj. kr. Härav 

beräknas ca 100 milj. kr. avse lokaliserings- och investeringsbidrag varom 

beslut fattas av länsstyrelserna och som belastar anslaget Regionalpolitiskt 

stöd: Regionala utvecklingsinsatser. De 239 milj. kr. som förslagsvis ansla

gits för budgetåret 1983/84 beräknas inte helt räcka till för de totala utgif

terna. vilka ju huvudsakligen är en följd av tidigare fattade beslut. 

Även för budgetåret 1984/85 uppskattar SIND att besluten kommer att 

uppgå till totalt ca 375 milj. kr., varav dock 125 milj. kr. länsstyrelsebeslut. 

Behovet av medel för utbetalningar för beslut som fattas på central nivå 

beräknas till 280 milj. kr., varav 4 milj. kr. för bankavgifter. 

Utbildningsstöd. Utbildningsstöd upphörde som särskild stödform den I 

juli 1982. För budgetåret 1983/84 anvisade medel. 5 milj. kr., beräknas inte 

räcka till för eftersläpande utbetalningar med anledning av tidigare beslut. 

De~sa utbetalningar beräknas till ca 10 milj. kr. 

För budgetåret 1984/85 beräknar SIND ett medelsbchov av 2 milj. kr. för 

utbetalningar av stöd som tidigare beviljats. 

Sysselsätt11i11gsstöcl. Under budgetåret 1983/84 beräknar SIND att be

slut kommer att fattas för 70 milj. kr. Även utbetalningarna beräknas till 70 

milj. kr. vilket är lika med det förslagsvis anvisade beloppet. 

För budgetåret 1984/85 uppskattar SIND att besluten kommer att uppgå 

till 79 milj. kr. och behovet av medel för utbetalningar beräknas till samma 

belopp. 

Offertstöd. De för budgetåret 1983/84 c;nvisade 40 milj. kr. beräknas 

tillräckliga. 

På grund av stödets flexibilitet anser SIND det svårt att bedöma behovet 

av medel. Verket beräknar därför ett oförändrat medelsbehov för budget

året 1984/85. 

Centrala ko11s11/t- och 11tred11i11gsi11satser. Under innevarande budgetår 

disponerar SIND 8 milj. kr. och regeringen 2 milj. kr. för dessa ändamål. 
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SIND avser att med hjiilp av dessa medel ta initiativ till särskilda 

insatser för att pftskyncla nliringslivets utveckling i de regionalpolitiskt 

mest utsatta skogs- och bergslagsliinen. Verket beriiknar att dess medels

behov för budgetåret 1984/85 kommer att uppg[1 till 15 milj. kr. 

Fiiredrag1111de11s ö1•e1Tiiga11dc11 

. Metoden att fastställa en nerårig beslutsram för vissa stödformer har 

tillämpats i flera omgångar. Nuvarande ram och dess fördel~ing på olika 

stödformer giiller t. o. m. budgetåret 1983/84. 

Som jag tidigare nämnt behandlas f. n. det framtida regionalpolitiska 

stödet till n~iringslivet av en parlamentariskt sammansatt kommittc (I 

1982: 05). I avvaktan p{1 kommittens förslag föreslfö· jag att den nuvarande 

ramperioden förlängs med ett år. 

Våren 1982 beslöt riksdagen att kostnaderna fiir vissa försUirkningar av 

transportstödet skall avräknas mot den regionalpolitiska heslutsramcn 

(AU 1981182: 23 s. 73. rskr 388). Efter samr[1d med chefen för kommunika

tionsdepartementet beräknar jag att för budgetäret 1984/85 bör med anled

ning härav 37 milj. kr. avräknas mot beslutsramen. Jag kommer även att 

föreslå att 10 milj. kr. anslås för centrala konsult- och utredningskostnader 

för budgetåret 1984/85. Även detta belopp bör i enlighet med riksdagens 

·tidigare beslut vid beviljande av medel för dessa iindamål avriiknas mot 

beslutsramen. 

Som framgått av min tidigare redogörelse kan beslutsramen för lokalise

ringsbidrag komma att tas i anspråk i sin helhet under budgetåret 1983/84. 

Medel för nya lokaliseringsbidrag bör därför. i likhet med vad som redan 

gäller för de medel som disponeras av länsstyrelserna. fr. o. m. budgetåret 

1984/85 anvisas över ett särskilt reservationsanslag för centrala beslut. 

benämnt Regionalpolitiskt stöd: Vissa lokaliseringsbidrag m. m. 

De medel som beräknas under anslagsposten Lokaliscringshidrag/A 1·

skrivni11gs/å11 bör således fortsättningsvis ufnyttjas för utbetalning av loka

liseringsbidrag och avskrivningslån som beviljats av regeringen eller cen

tral myndighet före den I juli 1984 samt av länsstyrelse före den I juli 1982. 

Dessutom bör under anslagsposten beräknas medel för övriga ändamål 

som sker f. n .. förutom för lån till privata regionala investmentbolag. Jag 

beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 218 milj. kr. för budgetåret 

1984/85. varav 4 milj. kr. för ersättning till banker. 

Uthild11i11g.1·s16d har som jag tidigare nämnt upphört som särskild stöd

form. Liksom SIND beräknar jag för budgetåret 1984/85 ett medclsbehov 

av 2 milj. kr. för stöd som beviljats tidigare. 

Sysselsiitmingsstc'idet förstärktes kraftigt i vissa delar av landet genom 

riksdagens beslut om regionalpolitiken år 1979. På grund av stödets kon

struktion räknar jag med att medelsåtgången successivt kommer att öka 

under en sjuårsperiod. 
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Riksdagen har nyligen beslutat !prop. 1983/84: 38. AU 9. rskr 102) om 

ytterligare nedsiittning av socialavgifter i Norrbottens län. Beslutet inne

biir att 'utöver en allmän nedsättning av socialavgifterna med tio procenten

heter skall ett bidrag till kostnaden för avgifterna kunna liimnas när ett 

företags sysselsiittning ökar. Bidraget skall uppgå till 10000 kr. per helårs

arbetare och det skall kunna lämnas under hi)gst tre år. Kostnaden för 

niimnda bidrag skall belasta det regionalpolitiska sysselsättningsstödet. 

Eftersom medelsbehovet till en bör:jan blir begränsat för sistnämnda 

ändam<°1I heriiknar jag i likhet med SIND det totala medelsbehovet för 

sysselsiittningsstödet till 79 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Offi'rtstiidct har friimst kommit till användning i Norrbottens län. Riks

dagen har under våren 1983 beslutat om ett nertal åtgärder för att stärka 

sysselsiittningen i länet (prop. 1982/83: 120. AU 24. rskr 305). Vid genom

förandet av dessa kommer offertstödet iiven framdeles att vara ett viktigt 

instrument. Jag har tidigare dessutom föreslagit att offertstöd fortsiitt

ningsvis. förutom inom stödområdcna A-C. sk;ill kunna lämnas i de orter 

eller kommuner som regeringen anger skall komma i fri1ga för regionalpoli

tiskt stöd under en begränsad tid. För de utbetalningar som blir aktuella 

under budgetfaet 1984/85 beräknar jag ett medelsbehov av 40 milj. kr. 

Systemet med statliga garantia för lån i lokaliseringssyfte till rörelseka

pital och rnarknadsföringsinsatser avskaffades den I juli 1979. För att 

tiick<l flirluster som kan uppkomma på grund av tidigare utfärdade garanti

er för dessa iindamål beräknar jag i likhet med SIND för budgetåret 1984/85 

ett oföriindrat medelsbehov av I milj. kr. 

Beträffande kapitaltillskott till de regionala 1111·cckli11gsho/ag som bil

dats i Jämtlands och Västerbottens Hin <Z-Invest AB och AC-lnvest AB) 

har riksdagen beslutat om sådana t. o. m. budgetåret 1983/84. Jag beräknar 

diirför inte några ytterligare medel för detta ändamål. 

Under anslags posten Centrala ko11s11lt- oclr 11trec/11i11gsi11satser beriiknar 

jag för fortsatta centrala insatser i de frfln regionalpolitiskt synpunkt mest 

utsatta delarna av landet ett medelsbehov av 10 milj. kr. budgetåret 1984/ 

85. Detta innebiir. som jag n.yss föreslagit, att sådana insatser iiven bör 

kunna göras i de orter eller kommuner som regeringen anger skall komma i 

frf1ga för regionalpolitiskt stöd under en begränsad tid. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. medge att den ram för beslut om vissa regionalpolitiska stöd

former som har fastställts for perioden 1979/80-1983/84 förlängs 

till att omfatta även budgetåret 1984/85. 

2. till Regionalpolitiskt stiic/: Biclrags1·erk.rnmlret för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 350000000 kr. 
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C 2. Regionalpolitiskt stöd: Vissa lokaliscringsbidrag m. m. 

Nytt anslag (förslag) 264000000 

Jag har i det föregående under punkten C I. Regionalpolitiskt stöd: 

Bidragsverksamhet närmare redogjort för bakgrunden till att medel för 

lokaliseringsbidrag varom beslut fattas av statens industriverk eller rege

ringen från den I juli 1984 bör anvisas över ett nytt reservationsanslag. 

Utbetalning av lokaliseringsbidrag sker i allmiinhet under några i'1r efter 

det att beslut om stöd har fattats. Jiimfört med nuvarande ordning där 

medel för detta ändamål anvisas över ett förslagsanslag innebiir diirför den 

iindrade anslagskonstruktionen att en successiv uppbyggnad av det nya 

reservationsanslaget måste ske. Anslaget kommer härigenom även att 

fungera som en form av beslutsram. 

Som jag tidigare niimnt uppskattar SIN D <1tt summan av regeringens och 

SIND:s beslut om Jok<1liseringsbidrag under budgetfaet 1984/85 kommer 

att uppgå till rn 250 milj. kr. 

Den ram på 25 milj. kr. för h'm till privata regionala investmentbolag som 

riksdagen ställde till regeringens förfogande genom beslut våren 1982 

(prop. 1981/82: 113. AU 23. rskr 388) iir nu förbrukad. lån har beviljats till 

fyra bolag med huvudsaklig verksamhet i Kopparbergs. Västernorrlands. 

Jiimtlands och Västerbottens län. Erfarenheterna av dessa lån och de som 

tidigare beviljats Wermia AB är hittills goda. Jag föreslfir diirför att ytterli

gare lån med denna inriktning får lämnas inom en ram av 16 milj. kr. 

För dessa två ändamål. vissa lokaliseringsbidrag och lån till privata 

regionala investmentbolag. beräknar jag för budgetåret 1984/85 ett medels

behov av 264 milj. kr. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Rcgio11alpolitiskt stiid: \iissa lokaliscri11gshidrag m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 264000000 

kr. 

C 3. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

365896435 

500000000 

500000000 

Reservation I 946909653 

Från anslaget bestrids utgifterna inom statens industriverks (SJNDl 

huvudprogram Regional utveckling avseende Jokaliseringslån. Verksam

heten regleras av förordningen ( 1982: 677) om regionalpolitiskt stöd (om

tryckt 1983: 702). Utbetalning förekommer iiven av lån som beviljats enligt 

tidigare förordningar som reglerat den regionalpolitiska stödverksamhe

ten. Till skillnad mot lokaliseringsstöd i form av lokaliseringsbidrag helas-
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tas detta anslag iivcn med utgifter för lokaliseringsl!'tn som beviljas av 

liinsstyrelse. 

Som jag redovisat under punkten C I. Regionalpolitiskt stöd: Bidrags

verksamhet ingi'tr lokaliseringslt111 som en av stödformerna i den femårsram 

för heslut om regionalpolitiskt stöd under budgetftren 1979/80-1983/84 

som riksdagen faststiillt. 

Under hudgetf1ret 1982/83 har heslut om lokaliseringslån fattats för 177 

milj. kr. U111etidcn för lokaliseringslän faststiilldes till i genomsnitt 10.5 år. 

Avbetalningsanstf111d har medgivits med genomsnittligt 1,5 år. Ett fåtal 

företag har beviljats riintear1stånd. Nt1gon direkt statlig subvention i sam

band med lfingivningcn förekommer inte Wngre. 

Under budgetf1rct 1982/83 har vidare utbetalats 366 milj. kr. i lokalise

ringsli'tn. I riintor och avbetalningar har under budgetftret inbetalats 313 
milj. kr. resp. 290 milj. kr. 74.8 milj. kr. har avskrivits på grund av 

J;°111tagarens konkurs och 44,0 milj. kr. har eftergivits. Utestående fordring

ar p{i lokaliseringslfm uppgick den 30 juni 1983 till 3 612.5 milj. kr. varav 

87.2 milj. kr. beviljats enligt förordningen 11979: 59) om siirskilt regionalpo

litiskt stöd inom vissa varvsregioner. 

Statens i11d11stril'l!rk 

SIN D riiknar med att beslut om lokaliseringslån kommer att fattas för 

300 milj. kr. under budgetåret 1983/84. 

Under budgetåret 1984/85 räknar SIND med att beslut om lokaliserings

lfm kommer att fattas för 200 milj. kr. Verket räknar med att även utbetal

ningarna kommer att uppgä till 200 milj. kr. under detta budgetår. 

Fiiredraga m/ens ii1'l'n·iiga11dc11 

För utbetalning av lokaliseringslån under budgetåret 1984/85 beräknar 

jag ett oförändrat anslag av 500 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till Regionalpolitiskt stiid: Lokaliserings/ån för budgetåret 1984/ 

85 anvisa ett reservationsanslag av 500000000 kr. 

C 4. Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

263 100000 

298250000 

298250000 

Reservation 1 11900000 

1 De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för av länsstyrelserna beslutade lo

kaliserings- och investeringsbidrag enligt förordningen ( 1982: 677) om re

gionalpolitiskt stöd (omtryckt 1983: 702). Vidare bestrids från anslaget 
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kostnaderna för stöd i glesbygder till investeringar vid företag, kommersi

ell service. intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser (]KSJ, sam

hällelig service samt hemarbete enligt förordningen ( 1979: 638) om statligt 

stöd till glesbygd lomtryckt 1982: 678, lindrad 1983: 678). Kostnaderna för 

regionalt utvecklingsarbete, t. ex. projekt verksamhet och åtgärder för n:

gionalt nyföretagande, bestrids också från detta anslag. 

Medlen disponeras av länsstyrelserna som fördelar medlen mellan de 

olika ändamålen. Samtliga länsstyrelser har tilldelat-s medel från anslaget. 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med anslagsframställningar för bud

getåret 1984/85. Sammanlagt beräknar länsstyrelserna medelsbehovet till 

439 milj. kr. 

Föredragandens 1)1·en·iiganden 

Genom anslagskonstruktionen har länsstyrelserna fått möjligheter att 

inom en given medelsram göra avvägningar mellan olika insatser. Att rå 
detta siitt lägga ansvaret för avvägningar och prioriteringar till den regiona

la nivån har enligt min mening inneburit en effektivisering av det regional

politiska arbetet. 

De verksamheter som bedrivs med medel frfm anslaget bör därför fort

sätta med nuvarande inriktning. Jag beräknar medelsbehovet till oföriind

rat 298,25 milj. kr. för budgetåret 1984/85. Av detta belopp beräknar jag att 

högst 61 milj. kr. skall användas till regionalt ut vecklingsarbcte. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

all till Regionalpolitiskt stöd: Regionala 11tl'eckli11gsi11.1·arscr för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 298 250 000 

kr. 

C 5. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i gles

bygder m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 550944 

I 000 
I 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för att infria statliga garantier för lån 

till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service enligt förord

ningen (1979: 638) om statligt stöd till glesbygd <omtryckt 1982: 678, ändrad 

1983: 678). Vidare bestrids från detta anslag kostnaderna för att infria 

garantier för lån som har lämnats enligt förordningen ( 1973: 608) om statligt 

stöd till kommersiell service i glesbygd (omtryckt 1978: 186, upphävd 
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1980: 877), föronlningen ( 1976: 208, upphävd 1979: 6381 om statligt stöd till 

skärgärdsföretag och förordningen ( 1978: 465, upphävd 1979: 638) om sär

skilt stöd till lantbruksföretag i viss<t glesbygder. 

För innevarande budgetår uppgår den s. k. garantiramen till 52 milj. kr. 

Lii n ss /_\' re Is e rnll 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med anslagsframställningar för bud

getån:t 1984/85. Sammanlagt föreslår länsstyrelserna en ram för statlig 

garanti på 74,8 milj. kr. 

Föredrngt111dens ö1·en·iiga11de11 

Jag förordar att ramen för statlig kreditgaranti för lån till företag i 

glesbygder och för lån till kommersiell service för nästa budgetår sätts till 

oförändrat belopp, 52 milj. kr. 

Även anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, 

1 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetäret 1984/85 statlig kreditgaranti för lån 

till företag i glesbygder och för län till kommersiell service bevil

jas med sammanlagt högst 520()0000 kr. 

2. till Tiickt1nde av förlusrer på grund av kredirgara111ier rill företag 

i glc.1hygder m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

C 6. Ersättning för nedsättning av socialavgifter 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

39800000 

250000000 1 

330000000 
1 Varav XO milj. kr. på tilläggsbudget I. 

Från anslaget, som disponeras av riksförsäkringsverket, täcks f. n. bort

föll av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av lagen (1982:695) om 

nedsättning av socialavgifter. Denna lag upphör att gälla den I januari 

1984. 

Från anslaget skall från den I januari 1984 täckas det bortfall av avgifts

inkomster som blir följden av tillämpningen av den av riksdagen nyligen 

antagna lagen om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i 

Norrbottens län (prop. 1983/84: 38, AU 9, rskr 102). Enligt denna lag skall 

den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter resp. egenavgifter sam

manlagt utgår enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter sättas ned med tio . 

procentenheter för verksamheter inom vissa niiringsgrenar som bedrivs i 

Norrbottens liin. Berörda näringsgrenar är gruvverksamhet, tillverkning, 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 63 

produktionsvaruinriktad partihandcl, uppdragsverksamhet och hotell-, 

pensionats- och campingverksamhet. Ett särskilt bidrag till kostnader för 

socialavgifter lämnas vid ökning av sysselsättningen. 

Verksamheter inom nämnda näringsgrenar som bedrivs i Svappavaara 

samhälle är bdriade från socialavgifter och allmän löneavgift under tiden 

den I januari 1984 - den 31 december 1993. 

Fört'dragandens öven•iigandn1 

Bortfallet av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av den av riks

dagen nyligen antagna lagen om nedsiittning av socialavgifter och allmän 

löneavgift i Norrbottens län beräknas uppgå till 330 milj. kr. per år (prop. 

1983/84: 38 s. 14). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning får nedsiittning m· socia/avgi/'ter för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 330000000 kr. 
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I>. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Program för utökad prospektering m. m. 

Riksdagen anvisade i december 1982 ett reservationsanslag av 300 milj. 

kr. p{1 tilliiggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 (prop. 1982/ 

83: 50, NU 18, rskr 111) för en utökad prospektering i syfte att öka 

livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag och skapa förutsätt

ningar till nya sådana. . 

I februari 1983 höll regeringen överläggningar med berörd industri, myn

digheterna inom mincralomrädet samt de fackliga organisationerna om 

genomförande av ett prospekteringsprogram. 

Regeringen beslutade i juni 1983 anslå medel till vissa föreslagna projekt. 

Förslag beträffande vissa andra projekt remitterades till Sveriges geolo

giska undersökning ( SG U J för att beaktas i samband med det uppdrag SG U 

tidigare erhfillit att utarbeta en översikt över det forsknings- och ut veck

lingsarbete som bedrivs i Sverige och som iir av betydelse för mineralom

råde!. Forsknings- och ut vecklingsprojckt vars genomförande främjar ut

vecklingen inom mineralområdet kan erhålla stöd av anslagsmedlen. 

Regeringen gav vidare nämnden för statens gruvegendom (NSGJ i upp

drag alt svara för avrapportering, kontroll, uppföljning m. m. av de ak

tuella projekten och att före den I mars 1984 redovisa utfall m. rn. samt all 

utvärdera projekten och lämna förslag på hur del femäriga programmet 

skall fortsiitta. Nämnden skall därvid redovisa effekten av programmet på 

myndighetens egen prospektering. 

Av de anslagna me~llen om 300 milj. kr. har beslut fattats om anviindning 

av ca 121 milj. kr. Huvuddelen av dessa medel fördelar sig enligt följande. 

Niimnden har beviljats 52 milj. kr. för en djupundersökning i anslutning till 

Stekenjokkgruvan i Vilhelmina kommun, Viisterbottens liin. Ytterligare ca 

52 milj. kr. har beviljats olika företag för genomförandet av ett 30-tal 

projekt inom huvudsakligen Norrbottens och Västerbottens län och Bergs

lagen. Vidare har SGU beviljats drygt 14 milj. kr. för att fullfölja den 

svenska delen av det samnordiska Nordkalottprojektet. 

Pft förslag av regeringen har riksdagen nyligen beslutat !prop. 1983/84: 40 

bil. 10 s. 4, NU 8. rskr 94) att det stöd till prospektering som nämnden för 

statens gruvegendom kan liimna till svenska företag för utökad egen pro

spektering skall upphöra. 

Genom den satsning inom råvarupolitiken som nu påbö1jats ökar möjlig

heterna att trygga landets egen försörjning med mineralråvaror. Sverige 

tillhör de länder som har en hög förbrukning av mineralrfivaror per capita. 

För t. ex. nickel iir den högst i världen. Vi är i många avseenden helt 

beroende av import. men är för vissa råvaror relativt stora exportörer. 

t. ex. av jlirnmalmsprodukter. 
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Den svenska gruvindustrin, och då särskilt järnmalmsindustrin, har en 

mycket svår konkurrenssituation. En viss förbättring har dock under sena

re tid skett vad gäller järnmalmsproduktionen. Andra delar av gruv- och 

mineralindustrin har tidvis visat dålig lönsamhet på grund av låga metall

priser. Där linns emellertid möjligheter för industrin att långsiktigt växa i 

omfattning och betydelse. 

Utredningar m. m. 

Flera utredningar arbetar f. n. med att ta fram ytterligare beslutsunderlag 

inom råvaru- och naturresursområdet. 

Utredningen om vissa frågor inom mineralområdet tl 1982: 02) har under 

ilr 1983 lämnat ett förslag om att utöka kretsen av inmutningsbara mineral 

enligt gruvlagen. De frågor som nu utreds är hur arkivhållningen av borr

kiirnor bör organiseras samt om en ytterligare regionaliscring av SGU bör 

ske och om bergsstaten bör förstärkas. 

Utredningen om beredskaps- och fredskrislagring (H 1982: 05) arbetar 

med att utvärdera den nuvarande ordningen för lagringsverksamheten och 

överväger alternativa former för beredskaps- och fredskrislagring. Härvid 

berörs även mineralråvarorna. 

SGU har i uppdrag att i samråd med berörda intressenter utreda och 

belysa forsknings- och utvecklingsuppgifter inom mineralområdet samt 

överväga SGU:s egen roll inom detta område. SGU, som inom kort väntas 

<1vge rapport, kommer därvid också att lämna förslag till angelägna insatser 

inom detta område. 

Kommitten (I 1983: 04) med uppgift att göra en översyn av minerallag

stiftningen påbörjade sitt arbete under hösten 1983. I utredningens direktiv 

(Dir. 1983: 41) framhölls bl. a. att kommitten bör utreda hur den nuvarande 

lagstiftningen, som är splittrad i ett inmutnings- och ett koncessionssy

stem, bör förändras för att kunna ersättas av ett mer enhetligt rättsligt 

regel system. En utgångspunkt bör härvid vara att inmutnings- och konces

sionssystemen i deras nuvarande utformning ersätts av ett nytt system, 

.som i huvudsak bygger på koncessionsprincipen, men med inmutnings

rättsliga inslag. Det nämnda förslaget angående inmutningsbara mineral 

har överlämnats till kommitten. 

Kommitten skall med förtur behandla den tillståndsprövning vad avser 

torv som nu sker enligt minerallagen. Kommitten skall lämna förslag till en 

särskild lagstiftning om prövning av tillstånd till torvutvinning. I likhet med 

nuvarande bestiimmelser i minerallagen skall den möjliggöra en allsidig 

prövning av en ansökan. Kommunernas inflytande i samband med pröv

ningen skall stiirkas. Kommittens förslag vad avser torvlagstiftningen be

riiknas kunna avlämnas under vt1ren 1984. 

5 Rik.1dage11 /'N:U/8./. I sa111/. Nr /Oli. Bilaga /./ 
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Internationellt arbete 

I syfte att motverka prisvariatiom:r, som ger upphov till svårigheter för 

såväl företag som nationer, har under senare är allt flera krav ställts på att 

intt:rnationella öven:nskommelser skall träffas för att stabilisera råvaru

marknaderna. Dessa krav har förts fram främst av utvecklingsländer, vilka 

för sina exportintäktt:r och sin t:konomiska utveckling över huvud taget 

ofta är beroende av prisutvecklingen för ett fåtal råvaror. 

Under år 1982 trädde det sjätte internationella tennavtalet i kraft provi

soriskt. Avtalet skall bidra till stabilitet på tennmarknaden via buffertlager 

och kvoter. Sverige deltar i detta avtal. 

Vid UNCTAD:s <fN:s konferens för handel och utveckling) fjiirde kon

ferens år 1976 fattades ett principbeslut om ett s. k. integrerat program för 

råv<tror. De centrala delarna av programmet går ut på att stabilisera riiva

rupriserna på en rimlig nivå genom buffertlagring eller andra åtgärder. 

Under år 1980 har besli1t fattats om att bygga upp en gemt:nsam fond för 

bl. a. finansiering av buffertlager. Avtalet har dock ännu inte trätt i kraft 

som planerat på grund av otillräcklig anslutning från medlemsländerna. 

F. n. har ca 60 stater av nödvändiga 90 ratificerat avtalet. Sverige har 

ratificerat avtalet. 

Inom OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

pågår sedan flera år studier om råvaror. Studierna riktar sig mot såväl 

enskilda råvaror och deras skilda förutsättningar och eventuella restriktio-

. ner som mot råvaruproblem av mer generell karaktär. Analysen i studierna 

har en bred ansats och behandlar såväl producent- som konsumentintres

sen. Ett arbetsprogram har fastställts som bl. a. innebär att vissa utvalda 

råvaror - av företrädesvis strategisk karaktär - skall studeras. Studier har 

färdigställts om bl. a. krom, bauxit, mangan, kobolt, vanadin och volfram. 

Sverige deltar även i arbetet inom den internationella bly- och zinkstu

diegruppen. Med deltagande av även representanter för företag i bran

schen hålls överläggningar mellan producent- och konsumentländer i frå

gor av internationellt intresse. Förutom studier inom sektorer som iir 

viktiga för berörda industrier ägnas särskild uppmärksamhet åt att ge 

kontinuerlig information om utvecklingen av utbud och efterfrågan. Med

lemmar är, förutom de nordiska länderna, huvuddelen av OECD-länderna 

samt ytterligare ett antal liinder, bl. a. Sovjetunionen, Indien, Mexico, 

Zambia och Tjeckoslovakien. 

Samarbete mellan råvaruproducerande länder förekommer för flera me

taller och mineral. bl. a. koppar och bauxi1. Strävanden att genom samord

nat handlande uppnå högre priser har hittills dock endast haft begränsad 

framgfmg. 

Organisationen för jiirnmalmsexporterande länder (APEF) har som hu

vuuuppgift att friimja en balanserad global utveckling av jiirnmalmsindu

strin genom att skapa biittre förutsättningar för varje enskilt medlemsland 
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att vidta lämpliga å1gärder avpassade till de egna problemen. Sverige ingår 

i organisationen sedan dess grundande år 1975. Organisationen har ett 

mindre kansli och fastställer löpande ett arbetsprogram, i vilket ingår 

utredningar, sammanställningar av statistik, m. m. Utvidgade kontakter 

med konsumentländer av järnmalm, liksom en utvidgning av medlemskret

sen, står även på programmet. Medlemmarna är förutom Sverige, Algeriet. 

Australien, Indien, Liberia, Mauretanien, Peru, Sierra Leone och Vene

zuela. 

Genom initiativ främst från APEF:s medlemsländer har UNCT AD be

slutat om ett förberedande möte om järnmalm under våren 1984. Möten 

angående bauxit och mangan planeras även av UNCT AD under år 1984. 

FN:s tredje havsrättskonferens slutförde under år 1982 sitt arbete med 

en konvention om havets nyttjande bl. a. vad avser mineralutvinning. 

Sverige undertecknade konventionen i december 1982. 

Processutvcckling .i Ranstad 

Riksdagen har i anslutning till vad som anfördes i prop. 1981/82:99 om 

mineralpolitik (NU 60, rskr 430) samt i föregående års budgetproposi1ion 

(prop. 1982/83: 100, bil. 14, NU 32, rskr 277) uttalat att regeringen bör 

förelägga riksdagen förslag till riktlinjer för ett mer långsiktigt forsknings

och utvecklingsprogram än vad som hittills har förekommit. 

Den hittillsvarande verksamheten vid Ranstad har finansierats med stat

liga bidrag och lån och har varit inriktad på mineraltekniskt utveeklingsar

bete och utvecklingsprojekt som syftar till utvinning av fossilt bränsle. 

Under den senaste treårsperioden, som upphör den 30 juni 1984, har 

arbetet främst varit inriktat på metanolutvinning. 

1981 års energikommitte (EK 81 l har haft i uppgift bl. a. att belysa hur de 

svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan komma att utnyttjas (dir. 

1981: 62). EK 81 har den 26 oktober 1983 med eget yttrande överlämnat en 

rapport (Os I 1983: 20) om möjligheten att utnyttja svensk alunskiffer. 

Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp, den s. k. skiffergruppen. 

Av yttrandet framgår bl. a. att EK 81 anser att staten inom ramen för 

tillgängliga energiforskningsmedel bör stödja ett fortsatt utvecklingsarbete 

när det gäller s. k. slaggande förgasning för utvinning av fossilt bränsle och 

att staten inom ramen för tillgängliga mineralforskningsmedel bör stödja 

fortsatta rekultiveringsförsök i Ranstad. När det gäller statens särskilda 

stöd till utvecklingsarbetet avsccndi: utvinning av uran. andra metaller och 

industrimineral ur alunskiffer anför EK 81 att denna fråga ligger utanför 

kommittens kompetensområde. Av rapporten framgår att skifkrgruppcn 

anser att det särskilda stödet bör upphöra. 

De intressenter ~om driver verksamheten vid Ranstad Skiffer AB har 

förklarat att förutsättningar för kommersiell verksamhet inte längre förelig

ger. 
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Statsrådet Dahl avser att under våren 1984 lägga fram förslag om fortsat

ta insatser inom det s. k. Huvudprogram Energiforskning (jfr punkt E 12). 

Redan nu finns emellertid tillräckligt underlag för ett ställningstagande till 

frågan om fortsatt statlig finansiering från berörda forskningsprogram kan 

påräknas' i sådan omfattning att verksamheten vid Ranstad kan drivas 

vidare. Efter samråd med statsrådet Dahl gör jag den bedömningen att så 

inte är fallet vare sig för ett mineralinriktat utvecklingsarbetc eller för 

utvinning av fossilt bränsle. 

Jag finner därför att det saknas förutsättningar att föreslå ett nytt forsk

nings- och utvecklingsprogram för verksamheten i Ranstad. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten i Ranstad. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning !SGU) är den centrala förvaltnings

myndigheten för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineral

hantering. 

SGU skall 

- utföra allmän geologisk kartering, 

- bedriva prognos-, informations- och dokumentationsverksamhet på 

mineralområdet, 

- följa den svenska och internationella utvecklingen inom mineralområ

det, 

- handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen, lagstiftningen om kon

tinentalsockeln samt lagstiftningen om utländska förvärv av fast egen

dom m. m. vad avser gruvrättigheter. 

Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat material snabbt 

publiceras och i praktiska former görs lättillgängligt. SG lJ skall i övrigt på 

bästa sätt söka främja tillgodogörandet av landets mineralresurser. 

SGU åtar sig utrednings- och undersökningsuppdrag. Uppdragwerk

samheten skall ge full kostnadstäckning. 

SG U leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. Inom SG U 

finns fyra enheter, två för kartering och dokumentation, en för myndig

hets- och utredningsuppgifter samt information och en för administration. 

Inom SGU finns också ett planeringssekretariat. Till SGU är också knutet 

ett kartråd. ett mineralresursråd och ett prospekteringsråd. 

Fr. o. m. den I juli 1982 är SG U chefsmyndighet för bergsstaten. 

Enligt den från den I juli 1982 gällande organisationen är antalet tjänster 

vid SGU 267 st. 

SGU iir lokaliserat till Uppsala med lilialkontor i Lund och Göteborg. 

Vid SGU tilliimpas programbudgetering som från budgetåret 1984/85 har 

följande programindelning. 

I. Geologisk kartering och dokumentation 
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2. Myndighetsuppgifter och information 

3. Uppdragsvcrksamhet 

Verksamheten under programmen 1 och 2 finansieras från rescrvations

anslagct Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 

Verksamheten under programmet 3 finansieras genom direkt ersättning 

från konsumenterna. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Sveriges 

geologiska undersökning: Utrustning. 

D 1. s,·erigcs geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

156820263 

64065000 

66303000 

Reservation 16319958 

1 Anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering och dokumenta
tion samt myndighetsuppgifter och information. 

Anslaget delas från budgetåret 1984/85 upp på tre program, nämligen 1. 

Geologisk kartering och dokumentation, 2. Myndighetsuppgifter och infor

mation samt 3. Uppdragsverksamhet. Utgifter och inkomster för dessa 

program redovisas under anslaget. 

Program I. Geologisk kartering och dokumentation omfattar den verk

samhet som syftar till att - i form av kartor - tillhandahålla beslutsunder

lag för samhällsplanering rörande utnyttjandet av landskapet. berggrun

den. jordlagren och grundvattnet samt den verksamhet som syftar till att 

insamla, bearbeta och bevara uppgifter om geologiska förhållanden som 

inte innefattas i de geologiska kartorna. Programmet är indelat i delpro

gram för berggrundsgeologi, geofysik, jordartsgeologi, hydrogeologi samt 

geokemi. 

Program 2. Myndighet.rnppgijier och information omfattar vissa myn

dighets- och utredningsuppgifter på mineralområdet samt den verksamhet 

som syftar till att informera såväl internt som externt i frågor inom det 

geovetenskapliga området. 

Program 3. Uppdragsverksamhet omfattar den verksamhet som finansi

eras genom direkt ersättning från konsumenterna. Uppdragen skall ha nära 

samband me·d karterings- och dokumentationsverksamheten eller utred

nings- och informationsverksamheten. 

Av föijande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 

verksamheten fördelar sig på program. 
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I 000-tal kr. 

Program 1983/84 1984/85 beräknar 

Budget SGU Före-
draganden 

Pro!lram I. Geologisk kartering 
och dokumentation 55689 64663 57880 
Avgår i inkomster 155 180 180 

55534 64483 57700 

Program 2. M~·ndighetsuppgif-
ter och information 8576 9685 8823 
Avgår i inkomster 45 220 220 

8531 9465 8603 

Program 3. Uppdrags,·erk-
sam het 6152 6800 6800 
Avg;ir i inkomster 6152 6800 6800 

0 0 0 

Medelsbehov 64065 73948 66303 

.'frerii,:es geologiska 1mdersiik11ing 

Under de olika delprogrammen redovisar SGU - utöver medel i enlighet 

med huvudförslaget för pågående verksamhet - medel för förändring av 

verksamheten enligt följande redovisning. Rationaliseringsåtgärderna är 

främst förenklingar i produktionen och utökad ADB-användning. 

Program 1. Geologisk karte.ring och dokumentation 

Berggrundsgcologisk kartering 

Under budget{1rct 1984/85 planerar SGU att ge ut en berggrundsgeologisk 

länskarta. Tryckkostnaderna för en sådan karta är på grund av dess spe

ciella utformning mycket höga. För att täcka tryckkostnaderna och möjlig

göra utgivningen av denna länskarta begär SGU ett engångsbelopp om. 

400000 kr. 

Genom smärre kompletteringar och bearbetningar av befintligt prospek

teringsmaterial skulle s. k. malmgcologiska kartor kunna ges ut till en 

kostnad av !00000 kr. per kartblad. Kartorna motsvarar standardmiissigt 

de förenklade berggrundskartorna. SGU begär för framtagning av fyra 

sftdana malmgeologiska kartblad under budgetåret 1984/85 ett engångsbe

lopp om 400000 kr. 

Geofysik 

Genom att bearbeta befintligt geofysiskt material kan detta utnyttjas som 

underlagsmatcrial vid den förenklade berggrundskarteringen. För detta 

ändamål bcgiir SGU ett engångsbelopp om 600000 kr. 
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Jordartsgeologi 

Under budgetåret beräknas beskrivningen till en länskarta vara klar för 

tryckning. För att täcka tryckkostnadcrna och därmed undvika alltför 

stora störningar i arbetet med de övriga reguljära jordartskartorna begär 

SGU ett engångsbelopp om 125000 kr. 

SG U förfogar över ett omfattande kvartiirgeologiskt basmaterial från de 

inre delarna av Norrbottens län. Genom att kompletteringskartera och 

sammans@la delar av detta basmaterial kan kvartärgeologiska kartor över 

Lapplandsdelen av Norrbottens län tas fram. För detta ändamål begiir 

SGU I 500000 kr. som ett engångsbelopp. 

För att öka kunskaperna om bl. a. vftra torvmarkers kvalitet och liimplig

hct för energiproduktion vill SGU genomföra en torvmarksinventering. 

För detta ändamål begär SG U I 550 000 kr. 

Laboratorieverksamhet 

I samband med SGU:s delning den I juli 1982 förlorade laboratorierna vid 
SGU en stor del av sina avnämare. För att täcka de i stora delar fasta 

kostnaderna för verksamheten begär SGU I 000000 kr. 

Program 2. Myndighetsuppgifter och information 

Under budgetåret 1984/85 beräknas den treåriga uppbyggnaden av geore

gistret slutföras. För detta arbete som i huvudsak innebär att den system

tekniska utvecklingen av registret slutförs begär SGU 200000 kr. som ett 

engångshclopp. SGU begär också 350000 kr. för inventering, indexering 

och registrering av information till georegistret. 

Föredragandens öi·en•iiganden 

För nästa budgetår bör medel för SGU:s verksamhet beräknas enligt 

huvudförslaget. En omfördelning av medel till anslaget D 3. Bergsstaten 

har också gjorts. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att SGU i november 1983 har 

beviljats 14.4 milj. kr. från det under t]ortonde huvudtiteln för budgetåret 

1982/83 uppförda anslaget Program för utökad prospektering m. m. för att 

fullfölja den svenska delen av det nordiska geologiska samarbete som 

bedrivs på Nordkalotten, det s. k. Nordkalottprojektet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sveriges 1<eologiska under.w>kning: Geologisk kartering 111. 111. 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 66 303 000 

kr. 
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D 2. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

700805 

1277000 

I 010000 

Reservation 

T2 

2612476 

Anslaget är avsett att finansiera SGU :s investeringar i mer kostnadskrä

vande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalct belastar 

de program inom vilka utrustningen används. Utrustningen som anskaffas 

med anlitande av anslaget tillförs SGU:s utrustningskapital. Medel mot

svarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet omförs till 

särskild inkomstitel på statsbudgeten . 

. 'freriges f!eologiska undersökning 

Anslaget bör för budgetåret 1984/85 uppgå till 2 251 000 kr. lnvesteringsbe

hovet omfattar ersättning av avskriven och utrangerad utrustning samt 

ersättning av viss utrustning som vid delningen av SGU förts till SGAB. 

Dessutom innefattar investeringsbehovet nyanskaffningar för rationalise

ringar och kvalitetshöjning av pågående verksamhet. 

Föredragandens öFe1Tiiga11de11 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag medelsbehovet för ersättningsan

skaffning av utrustning till I 010000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till SveriRes geologiska undersökning: Utrustning för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 010000 kr. 

D 3. Bergsstaten 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 253 762 

2 209000 

2516000 

Bergsstatens verksamhet styrs i stort av den gruvrättsliga lagstiftningen. 

framför allt gruvlagen ( 1974: 342) och gruvförordningen ( 1974: 344). Bergs

statens myndighets- och kansliuppgifter omfattar i huvudsak ärenden om 

förvärv och försvar av gruvrättigheter, att anvisa områden för gruvdrift, 

torvutvinning m. m. och att utöva teknisk inspektion av och tillsyn över 

gruvdrift och undersökningsverksamhet. 

Genom den omorganisation som skett på mineralområdet är fr. o. m. den 

I juli 1982 Sveriges geologiska undersökning <SGU) chefsmyndighet för 

bergsstaten. Bergsstaten är organiserad på ett nordligt och ett sydlig~ 
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distrikt med expedition i resr. Luleå och Falun. Chef för var:ie distrikt iir 

en bergmästare. 

Personal 

Ansla~ 
Förvaltnings
kostnaJer 
Lokalkostnader 
Kungörelse
kostnader 

1983/84 

10 

1608000 
405000 

196000 

2209000 

BeriiknaJ iindring 1984/85 

SGU 

+313000 
+ (i) 000 

+ 18000 

+392000 

Fiire
Jrag:anJen 

+257000 
+ 32000 

+ 18000 

+307000 

Med stiid av minerallagstiftningen och motsvarande iildre lagstiflning tas 

genom bergsstatens försorg ut vissa avgifkr på det gruvriittsliga omd1dct. 

Vidare skall enligt förordningen (I 966: 351 l angående tilliimpningen av 

kontinentalsockellagen ( 1966: 314) avgift erläggas till Sveriges geologiska 

undersökning för tillstånd till sand-. grus- eller stentäkt på kontinental

sockeln. Samtliga dessa avgifter redovisas pä statsbudgetens inkomstsida 

under titeln 2528 Avgifter till bergsstaten. 

Inkomster och utgifter på statsbudgeten för bergsstatens verksamhet 

under budgetåret 1980/81-1982/83 framgår av följande sammanställning. 

I 000-lal kr. 

Utgifter 
Inkomster 

1980/81 1981 /82 1982/83 

1912 
5930 

2 217 
6691 

2 254 
5 183 

Sveriges geologiska undersiikning ( SGU) 

SGU föreslår i anslagsframställningen för bergsstaten bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +284000 kr. 

2. SG U har inte redovisat något huvudförslag för bergsstaten. SG U fram

håller att en liten myndighet som bergsstaten har begränsade möjlighe- . 

ter att genomföra en två-procentig besparing genom rationaliseringar. 

En tillämpning av huvudförslaget skulle enligt SGU innebiira att pro

spektering och torvbrytning m. m. bromsas upp och försenas. 

3. övriga expenser engångsanvisning 108 000 kr. 

Föredragandens iiverviiganden 

Jag har vid min beriikning av bergsstatens medelsbehov ej fullt ut tilläm

pat huvudförslaget. Medel har även tillförts från anslaget D I. Sveriges 

geologiska undersökning: Geologisk kartering m. m. Därutöver har jag för 

expenser beräknat en engångsanvisning om 5401)0 kr. 
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.lag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till lkrgsstaten för budgetf1ret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 2516000 kr. 

Verksamheten vid nämnden för statens gruvegendom 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den I juli 1973 av niimnden för 

statens gruvegendom. Frän att tidigare ha avsett i huvudsak endast gruv

riittigheter enligt gruvlagen ( 1974: 342) och dess föreg<°mgare omfattar nu 

niimndens förvaltning även andra typer av mineralfyndigheter. bl. a. indu

strimineral. Niimnden. som beslutar i frf1gor om upplttlelse av gruvegendo

men. svarar för att egendomen tas till vara på biista siitt och. diir så är 

liimpligt. utökas. Utökningen sker huvudsakligen genom prospektering. 

Niimnden skall siirskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde 

och ta initiativ till åtgiirder för att förbiittra det ekonomiska utbytet av 

gruvegendomen. 

Frfm budgetåret 1982/83 har niimnden iiven fattat beslut om bidrag till 

svenska företag för prospektering av vissa mineral !SFS 1982: 580). Under 

budgetåret 1982/83 beviljade niimnden bidrag till fyra projekt med ett totalt 

belopp om 9.2 milj. kr. 

Riksdagen beslöt hösten 1982 ( prop. 1982/83: 50 bil. 6. NU 18. rskr I I I J 

att anvisa 300 milj. kr. för ett femårigt program för utökad prospektering. 

Niimnden har av regeringen ffttt i uppdrag att svara för uppföljning av de 

projekt som beviljas medel. Nämnden skall också lämna förslag på hur det 

femf1riga programmet skall fortsätta. 

Nämnden leds av en styrelse på högst sju ledamöter. Inom nämnden 

finns tvit cnheher. en för prospektering. minerallekniska undersökningar 

och ekonomiska utvärdering samt en för ekonomi och förvaltning. 

Antalet anstiilkla den I juli 1983 var 13. 

D 4. Statens gruvegendom: Prospektering m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

160347738 

61238000 

38688000 

Reservation 17041193 

1 Anslaget Statens gruvegendom: Prospektering och brytviirdhetsundcrsiikningar. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för prospckteringsvcrksamhet. bryt

viirdhetsundersökningar samt under budgetåren 1982/83 och 1983/84 även 

statligt bidrag till prospektering av vissa mineral. 
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Nämnden för statens gm1·egendo111 

Den stora satsningen på prospektering som statsmakterna beslutade om 

hösten 1982 påverkar nämnden och dess verksamhet i flera avseenden. 

Den ökade prospekteringsverksamheten i landet kommer att hårt belasta 

viktiga avsnitt i entreprcnörsledet. Vidare kommer nämnden att som an

svarig myndighet p<I prospekteringsområdet spela en central roll i stats

makternas program för en utökad prospektering. vilket ~kärper kraven pi't 

organisationen för andra uppgifter än den egna prospekteringen. Mot bak

grund av detta föreslr1r niimnden en besparing om 3 97'2 000 kr. på prospek

teringsanslaget. En sådan besparing innebtir att prövningen av alla projekt 

måste bli utomordentligt hård. 

Nämnden kommer även i fortsiittningen att söka kompletterande finan

sieringsskiillor för enskilda prospektcringsprujekt. En annan möjlighet iir 

att begränsa den egna insatsen i projekt genom att driva dessa i samverkan 

med <rndra intressenter. 

Fiirl'draga 11de11.1· ii1·en ·iiga11de11 

I enlighet med riksdagens beslut !prop. 1983/84: 40 bil. 10, NU 8. rskr 94) 

om vissa ekonomisk-politiska t1tgärder upphör stödformen bidrag för pro

spektering av vissa mineral den 30 juni 1984. 

I min anmälan till propositionen anförde jag att med hänsyn till det 

ansträngda statsfinansiella läget bör en besparing av 25 milj. kr. göras på 

nämndens prospekteringsanslag. Jag framhöll därvid att niimnden genom 

sin aktiva medverkan i programmet för utökad prospektering biir erhålla 

rimlig kompensation för besparingen. Nämndens medverkan i programmet 

är av stor vikt och bör kunna underlätta samarbetsprojekt inom prospek

teringsområdet. 

Med hänsyn till behovet av en långsiktig planering av nämndens verk

samhet bör. liksom vad giiller innevarande budget<°tr. ett bemyndigande att 

göra fleråriga åtaganden ges. Jag förordar därför att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att under budgetåren 1984/85-1987/88 fatta be

slut om prospektering som innebiir åtaganden om högst 25 000000 kr. för 

budgeti'tret 1985/86. 16 000 000 kr. för budgetåret 1986/87 och 11 000 000 kr. 

för budgetåret 1987/88. 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslär 

riksdagen 

I. att bemyndiga regeringen att under budgetåren 1984/85-1987/88 

ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med nämndens 

för statens gruvegendom verksamhet som innehär åtaganden om 

högst 25 000 000 kr. för budgetåret 1985/86, 16 000 000 kr. for 

budgetåret 1986/87 och 11000000 kr. för budgetåret 1987/88, 

2. att till Statens gr111·egendo111: Prospektering m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 38688000 kr. 
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D 5. Statens gruvegendom: Egcndomsförvaltning m. m. 

1982/83 Utgift 

1983!84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7297105 

11 154000 

7 686000 

76 

Från anslaget hestrids kostnaderna för niimndens för statens gruvegen

dom kansli samt för förvaltning av statens gruvegendom. 

1983/84 Beriiknad iindring 1984/85 

Niimnden för Före-
statens draganden 
gruvegendom 

Personal 13 +2 

Anslag 

Fiirvalt ningskostnader 4004000 + 606000 + 177000 
Ltikalkostnader 250000 + 78000 + 55000 
I nmut ningskost nader 2000000 -I 000000 - I 000000 
Ut'mMsliiggningar 200000 
Kommunala skatter I 000000 +1000000 +I 000000 
Eng?mgsanvisning 4000000 -4000000 -4000000 

11454000 -3316000 -3768000 

Nii11111de11 .fi"ir statens ,::m1·cge!7(/0111 

Niimnden föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

1. Huvudförslag 8012000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning + 722 000 kr. 

3. Nämnden har under ek senaste åren fått ett allt större engagemang i 

strävandena att stimulera och effektivisera den totala prospckteringsverk

samheten i landet. De utökade och delvis nya arbetsuppgifterna har ökat 

belastningen på handläggarsidan inom den administrativa enheten. För 

vissa rutiner införs f. n. databehandling dessutom sköts delar av nämndens 

ekonomi- och personaladministration av kammarkollegiet. Trots detta 

kvarstår ett behov av personalförstärkning på den administrativa enheten. 

Även den gemensamma kanslifunktionen som f. n. endast har en tjänst är i 

behov av en personalförstärkning. För en tjänst som byrr1sekreterare samt 

en assistenttjänst + 240 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För nästa budgetår bör medel för nämndens egendomsförvaltning beräk

nas enligt huvudförslaget. 

Med hänvisning till samm<rnstiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens gruvegendom: Egendom.~förvaltning m. m. för bud

getfiret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 7 686 000 kr. 
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D 6. Delegationen för samordning av havsrcsursverksamhcten 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 356611 

2285000 

2 343 000 

Reservation 

77 

45 115 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall enligt sin 

instruktion ( 1979: 34, ändrad 1981: 593) verka för samordning av svensk 

verksamhet som innefattar nyttjande. skydd eller utforskande av havet 

eller som annars har anknytning till havet. Delegationen skall också verka 

för att havsresursverksamheten såviil vid myndigheter och organisationer 

som inom svenskt näringsliv friimjas och stöds. Det åligger ddcgationen 

särskilt att utarbeta ett förslag till program för svensk havsrcsursverksam

het samt lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningsta

ganden i frågor som rör utnyttjande eller skydd av havet. I delegationen 

ingår representanter för samhällsintressena och olika fackområden. Hos 

delegationen finns ett kansli, som är förlagt till Göteborg. 

1983/84 Beriiknad iindring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostnadcr 
Lokalkostnader 
Utrcdningskostnader 

5 

1496000 
166000 
623000 

2285000 

De le-
gationen 

+I 

+ 221000 
4000 

+I 377000 

+1594000 

Dell!Rlllim1e11 för sumord11i11g lll' iw1.•sres11r.1·verk.1·t1111hete11 

Delegationen föreslår i sin anslagsframstiillning bl. a. följande;. 

I. Pris- och löneomräkning + 187 000 kr. 

Före-
draganden 

+89000 
-14000 
-17000 

+58000 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en minskning med 50 000 kr. 

En sådan besparing faller väsentligen på anslagsposten utredningar efter

som delegationens verksamhet är sådan att möjligheterna att genom ratio

naliseringar göra besparingar är mycket begränsad. 

Till följd av resursbegränsningar har delegationen inte kunnat fullgöra 

sin uppgift att fortlöpande samla in och förmedla information om havsre

sursverksamheten inom och utom landet. Av samma skäl har delegationen 

inte heller kunnat bedriva aktiviteter i väsentlig omfallning för främjande 

av internationellt samarbete på havsresursområdet. 

3. I det förslag till övergripande program för svensk havsrcsursverk

samhet som delegationen utarbetat har delegationen pekat på ett antal 

delområden som bör aktiveras genom samverkan mellan myndigheter. 
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forskningsorgan och företag. För gemensamma utrednings-, forsknings

och utvecklingsarbeten på dessa områden begär delegationen en ökning av 

anslagsposten ur redningar med I 321 000 kr. 

Fiiredraga11de11.1· iiven·iigt1nde11 

Vid min anmälan till propositionen 1983/84: 10 om svensk havsresurs

verksamhet framhöll jag att vi i vår striivan att stimulera till en fortsatt 

ekonomisk tillväxt i vårt land måste utnyttja alla möjligheter till en effekti

vare resursanvändning. Havsresursområdet är i många avseenden ett 

obearhetat verksamhetsfält. Insatser på detta område bör kunna bidra till 

att öka sysselsättningen och stiirka vår ekonomi. Delegationens uppgift att 

främj<1 havsresursverksamheten och verka för effektivare insatser inom 

verksamhetens olika delområden genom bl. a. rådgivning, informations

spridning och övergripande långsiktig planering iir därvid av stor betydel

se. För att ge delegationen möjlighet att bättre utföra dessa uppgifter bör 

den ges utökade resurser för sin utredningsverksamhet. I den nämnda 

propositionen förordade jag därför att inom ramen för särskilt anvisade 

medel för havsindustriell kompetensutveckling högst 700000 kr. skall av

sättas för bl. a. en utökad utredningsverksamhet vid delegationen. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till vad jag 

anfört och till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till De/egationenfiir samordning av hm•.ffes11r.1·1·erksamhete11 för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 2343000 kr. 
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E. ENERGI 

Energianvändning 

Sedan år 1979 har västvärldens totala energianvändning minskat stadigt. 

Under år 1982 minskade OECD-ländernas energikonsumtion med ca 

3.6%. Orsakerna till detta var bl. a. den svaga ekonomiska tillviixten, en 

fortsatt låg aktivitet inom energiintensiva sektorer inom industrin och en 

fortsatt effektivisering av energianvändningen. Samtidigt ökade utveck

lingsländerna sin energikonsumtion med ca 3,5 ~'{. Detta innebiir samman

taget en total minskning av världens energianvändning med ca 2 %, under år 

1982. I första hand iir det användningen av petroleumprodukter som mins

kar. Användningen av kärnkraft och vattenkraft har ökat under senare år. 

Energianvändningen i Sverige har under 1980-talets bö1jan följt samma 

mönster som i övriga industrinationer. Mellan åren 1980 och 1982 minska

de vt1r encrgianviindning med sammanlagt ca 9%. Statens energiverk har 

gjort en bedömning av energianvändningens utveckling under år 1983 och 

dessutom e'.l prognos för år 1984. Denna visar att energianvändningen år 

1983 har minskat med drygt I % från föregående år. Av följande tabell 

framgår också energianviindningens fördelning på olika sektorer under 

åren 1982, 1983 och 1984. 

Användarkategori 

Industri 
Transporter~ 
l:losliider. service m. m. 

Total slutlig användning 

Föriindring frän föregii.:nde är. % 

1 TWh Oerawattimmt:l = 1 miljard kilowattimmar. 
~ Inkl. bunkring för utrikes sjöfart. 

Energi i TWh' 

198:! 

127 
73 

164 

364 

-4,9 

1983 
Prel. 

131 
72 

156 

359 

-1,3 

1984 
Prognos 

135 
73 

155 

363 

1,7 

Inom i11d11stri11 har oljeanvändningen under de senaste drygt tio åren 

minskat från ca 70 TWh/år till ca 40 TWh/år. Huvuddelen kan antas bero 

på energibesparingsätgärdcr, viss övergång till inhemska bränslen samt 

strukturella förändringar. 

Vad beträffar transporf.l'dtom har transportr:1det i en rapport nyligen 

redovisat att den genomsnittliga bensinförbrukningen för nya personbilar 

har sjunkit med 7 ,5 % under perioden 1978-1982. Under år 1983 förefaller 

den tidigare snabba minskningen att ha bromsats och förbrukningen verkar 

öka något. I sammanhanget kan nämnas de överenskommelser som har 

trMfats mellan transportrfidet och billeverantörerna och som inncbiir att 

den genomsnittliga briinsleförbrukningen för nya personbilar reduceras 

och år 1986 beräknas bli ca 0,82-0,83 liter per mil, mot f. n. ca 0,87. 
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Bensinförbrukningen tenderar f. n. att öka något. Detta kan bero på att 

hush{dlens n::sandc f. n. ökar efter en nedgång under rdigra :'tr. 

Som framgt1r av tabellen har sl'ktom hostiider. sen·ice m.111. siinkt sin 

energianviindning kraftigt. Dessutom ändras förprukningsmönstret. Av 

nettoviirmebchovet år 1983 svarade Gärrviirme för ca 25 'It och clviirme för 

15-20'/r, samt enskilda pannor av olika storlek för 55-60%. Oljeberoen

det inom uppviirmningssektorn är 1:a 75 % jiimfört mt:d 92 % för tio år 

sedan. 

Andelen nyproducerade lägenheter i tlerfamiljshus som ansluts till Gärr

viirme är knappt 80% medan 70'1C av de nybyggda småhusen förses med 

eluppvärmning. Oljeberoendet inom ljlirrvärmest:ktorn var drygt 60 cio un

der år 1983. Det har minskats genom bl. a. utnyttjande av clpannor. värme

pumpar och fastbriinslepannor. Under :lr 1983 har i befintliga smtthus ca 

55 000 värmesystem konverterats från oljeeldning till vattenburen elviirme, 

vilket är en kraftig minskningjiimfört mt:d år 1982. 

Samtidigt med att den totala energianviindningen har minskat har en 

förskjutning skett mdlan olika energislag. Ariviindningen av oljeprodukter 

har minskat, samtidigt som användningen av elenergi har ökat. I följande 

tabell med uppgifter hämtade från statens energiverk åskådliggörs föränd

ringarna i briinsleanviindningen och elanviindningen mellan i\ren 1982 och 

1983, samt den beräknade förändringen mellan åren 1983 och 1984. 

Användarkategori Energianvändning Beriiknad procentuell förändring 

Industri 
Transporter 
Bosliider, 
service m. m. 

Summa 

t1r 1982. TWh 

Briinslen El 

88 39 
71 2 

115 50 

274 91 

1982-1983 

Briinslcn El 

0.0 
1.4 

-9,6 

-4,4 

9,0 1 

5,0 
11.0 1 

IO,O 

1983-1984 

Briinslen El 

3.4 
1.4 

-1,9 

0,8 

4.8 
0.0 
3,9 

4,2 

1 Avkopplingsbara clpannor motsvarar totalt 3 ',i(, av ökningen. 

Hur den totala mergitillförse/11 fördelar sig p11 primära energislag fram

g:'tr av följande uppställning med uppgifter hämtade frän statens energi

verk. 

Olja 
Kol. koks 
Lutar. veu. avfall 
Vattenkraft (brutto) 
Kiirnkraft (brutto) 
Ncltoimport av el 

Totalt 

1 11,6 TWh = I milj. tnn olja. 

Energi i TWh 1 

1982 1983 
lprt"I.) 

222 199 
19 21 
48 53 
56 62 
39 41 
3 5 

387 381 

1984 
I prognos) 

196 
:!3 
56 
64 
45 
2 

386 
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Användning och tillförsel av energi har således minskat de senaste åren. 

En svag ökning förutses emellertid under år 1984 bl. a. som en följd av en 

förväntad högre ekonomisk tillväxt. Oljekonsumtionen väntas emellertid 

fortsätta att minska något. Prognosen för år 1984 är osäker både vad gäller 

total energianvändning och oljekonsumtion. delvis beroende på att 1983 

års utfall ännu inte är fullt känt. Oljans andel i energiförsörjningen var år 

1983 ca 52%. vilket kan jämföras med det uppsatta målet 40%. Detta 

betyder att kostnaderna för den svenska nettoimporten av olja, som år 

1982 uppgick till ca 32 miljarder kronor, utgör en oacceptabel belastning 

för landets ekonomi och handelsbalans. Oljeersättningspolitiken måste 

därför fullföljas med kraft. 
I riksdagens energipolitiska beslut våren 1981 ingick riktlinjer för ett 

samlat energihushållningsprogram för 1980-talet. Med ledning av erfaren

heterna av vidtagna energihushållningsåtgärder och utifrån bedömningar 

av behovet av ändrad inriktning av åtgärderna kommer programmet att ses 

över år 1985. Underlag för denna översyn utarbetas f. n. av statens energi

verk och - vad gäller energisparprogrammet för befintlig bebyggelse - av 

statens råd för byggnadsforskning. 

Det är emellertid angeläget att hushållningsåtgärderna - inte minst 

sådana som avser skötsel och underhåll - redan nu intensifieras. Detta 

betonas också i det program för förbättring av bostadsbeståndet (prop. 

1983/84: 40 bil. 9, BoU 12, rskr 95) som riksdagen nyligen har beslutat om. 

Programmet ger även' möjlighet att utföra större energihushållningsåt

gärder som inte är lönsamma att vidta separat men som blir ekonomiska 

om de samordnas med andra ombyggnadsåtgärder m. m. Det är därför ett 

villkor för statligt stöd till underhåll och reparatiom:r att sådana samord

ningsmöjligheter tas till vara. 

Kommunal energiplanering 

Enligt lagen ( 1977: 439) om kommunal energiplanering skall kommuner

na i sin planering främja hushållningen med energi och verka för en säker 

och tillräcklig energiförsörjning. Vidare åligger det kommunerna bl. a. att 

hålla en aktuell plan för att minska oljeanvändningen i kommunen. Planen 

skall vara beslutad av kommunfullmäktige. 

Oljeersättningsdelegationen (OED) har haft i uppdrag att bl. a. analysera 

dessa planer och lämna förslag till åtgärder för att bidra till att nå nationellt 

uppställda mål inom energiområdet. OED och statens industriverk (SINDJ 

har i en gemensam rapport (SIND 1983: 3) Redovisning och analys av 

kommunernas oljereduktionsplancr konstaterat bl. a. att kommunernas 

planer för oljeersättning stämmer viil överens med de mål som regeringen 

och riksdag har lagt fast. Följande tabell visar hur den minskade oljean

vändningen fördelar sig på olika t1tgärder enligt dels statsmakternas mål. 

dels kommunernas planer. 

6 Riksdai;t·11 /'Ni3/8-I. I s11111/. Nr IVU. Bilaga /.I 
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Minskad oljeanvändning till år 1990 (Jiimfört med är 1980) 

Energisparande 
Värmepumpar rn. rn. 
El konvertering 
Fasta bränslen 

Statsmakternas mål 
(exkl. storstäderna) 

15-:!5% 
5-15% 
5-15% 

20-40% 

Kommunernas planer 

18% 
s'.:i. 

18% 
23 'Yt. 

82 

Remissinstansernu har delade uppfattningar om slutsatsernu och möjlig

heterna att uppnå oljeersättningsmålen. bl. a. med hänvisning till den vari

erande konkretiseringsgraden i kommunernas planer. De är eniga om 

behovet av bättre samordning inom kommunerna av planering för energi

tillförsel och energihushållning. Ett samlat synsätt på energifrågorna om

fattande såväl produktion och distribution som unvändning är en nödvän

dighet för ett effrktivt resursutnyttjande. Ett förslag som syftar till en 

utvecklad kommunal energiplanering är f. n. under utarbetunde inom re

geringskansliet. Arbetet sker i en särskild grupp med representanter för 

berörda departement. 

Bränslen 

Riksdagen har nyligen beslutat om riktlinjer för den framtida energiskat

tepolitiken (prop. 1983/84: 28. SkU 9. rskr 96). Genom skatteändringar bör 

vid behov en viss realprisstegring på oljeprodukter åstadkommas. Skatten 

på kol bör - genom etappvisa höjningar - fr. o. m. år 1985 vara ca hälften 

av skatten på olja. Skatten på naturgas bör vara ca tre fjärdedelar av 

skatten på olja. Vidare gäller att vid skattehöjningar på bensin skatten på 

motoralkoholer skall höjas med hälften av denna. Skatten på motorgas bör 

höjas i etapper upp till 60% av skallen på bensin. Beslutet inneb~ir ockst1 

att inhemska bränslen skall undantas från mervärdeskatt och från förmåns

beskattningen vid inkomsttaxeringen. 

Den totala konsumtionen m• olja i världen fortsätter att minska. Mellan 

åren 1981och1982 sjönk således konsumtionen med 3% till 2819 milj. ton. 

För år 1983 bedöms efterfrågan på olja i världen utanför statshandelslän

derna minska med ungefär 65 milj. ton. 
Produktionen av råolja i viirlden minskade med 5 % mellan åren 1981 

och 1982. Mellersta Östern bidrog år 1982 endast med 23 l/f, till den totala 

viirldsproduktionen av olja. Av Viisteuropas råoljeflirsörjning år 1982 sva

rade Nordsjön för 20% och Mellersta Östern för 50%. 

Viktigaste ursprungsområdet för den totala svenska oljeimporten på 

drygt 24 miij. ton år 1982 var Viisteuropa med en andel p[1 niira 54% .. 

Dt:nna import bestod av dels färdiga oljeprodukter från kontinentala raffi

naderier, dels riiolja från Nordsjön. Viirdcmässigt uppgick den swnska 

importen av r<°1olja och oljeprodukter f1r 1982 till sammanlagt drygt 40 

miljarder kr. Exporten uppgick samma år till ca 8 miljarder kr. motsvaran

de niira 5 milj. ton. Oljeprodukterna svarade för 18.2 % av d..:t totala viirdet 

av varuimporten fir 1982. 
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Hur leveranserna för några 111valda petroleumprodukter (100-tal mJ) 

utvecklats mellan åren 1960 och 1982 framgår av följande sammanställ

ning. 

Produkt 1960 1970 1980 1981 1982 

Total volym 14656 33489 28321 24 786 22740 
varav motorbensin 2 125 3 782 4 751 4675 4 712 

dieselbriinnolja l 154 2093 2460 2 327 2277 
tunna eldnings-
oljor 3 597 8874 7499 6782 5826 
tjocka eldnings-
oljor 5860 14642 9492 7 500 6295 

Kii/111: Oljemarknaden SPK 19~3: 3. 
Under år 1982 gick 35,6% av samtliga oljeprodukter till fastighetsuppvärmning 
medan transportsektorn förbrukade 34,4 %. industrin 25.2 % och kraftproduktionen 
~,..t';i. 

Energimarknadsutredningen (I 1982: 0 I) lade i mars 1983 fram betänkan

det <SOU 1983: 19) Den stora omställningen - en analys av de internatio

nella energimarknaderna. Remissbehandlingen har avslutats hösten 1983. 

Statens energiverk har analyserat de i Sverige verksamma raffinade_riföre

tagens utvecklingsbetingelser och redovisat resultatet i rapporten Oljein

dustrin i omvandling (Statens t:nergiverk 1983: I). Utredningen och energi

verkets rapport kommer att behandlas i den proposition om vissa oljefrå

gor som avses föreläggas riksdagen under våren 1984. 

I viirmc:verk och kraftvärmeverk förbrukades drygt 0.35 milj. ton kol år 

1982, vilket var en fördubbling jämfört med år 1981. För år 1983 bt:räknas 

användningen av kol i vlirmeverk och kraftvärmeverk uppgå till mer än 0.7. 

milj. ton. Det senaste året har beslut fattats om att uppföra ett 10-tal nya 

koleldade anläggningar. Den svenska imporkn av ångkol uppgick år 1982 

totalt till 1.3 milj. ton. Kolet förutses svara för ca 10% av energiförsörj

ningen år 1990. 

Riksdagen beslutade våren 1983 att en kolmiljöfond skulle inrättas 

(prnp. 1982/83: 100 bil. 14, NU 22, rskr 166) för att underlätta investeringar 

i modern renings- och förbränningsteknik. Fonden inrättades den I juli 

1983 och finansieras mt:d en avgift på olja om 10 kr. per kubikmeter. 

Gt:nom fonden kan stöd liimnas till investeringar i reningsanläggningar 

eller modern förbriinningsteknik vid koleldade anläggningar med högst 

75 % av merkostnaden jämfört med konventionell teknik. 

Under våren 1983 överlämnade projekt Kol-Hälsa-Miljö sin slutrap

port till regeringen. Rapporten har remissbehandlats. Slutsatser av rappor

ten, dess omfattande underlagsmaterial. remissvaren samt andra under

sökningar avses tas upp i en proposition om vissa kolfrågor under våren 

1984. 

Förberedelser pågår för en introduktion av naturgas i sydvästra Sktme 

hösten 1985 på grundval av leveranser från Danmark, det s. k. Sydgaspro-
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jektet. I oktober 1983 ingicks en överenskommelse mellan staten och de 

dåvarande delägarna i Sydgas AB - Malmö, Helsingborgs och Lunds 

kommuner samt Sydkraft AB - i syfte att säkra genomförandet av projek

tet. I enlighet med överenskommelsen, som nyligen har godbnts av riks

dagen ~prop. 1983/84:47, NU 10, rskr 125), har staten trätt in som hälften

delägare i Sydgas AB. 

Statens vattenfallsverk redovisade i mars 1983 förslag till huvudsträck

ning Karesuando-Gårdsjö för en rörledning för transitering av nordnorsk 

naturgas till kontinenten. Rapporten har remissbehandlats under hösten 

1983. Vattenfallsverket har fått regeringens uppdrag att i viss omfattning 

fortsätta förprojekteringsarbetet. 

Flera åtgärder har vidtagits det senaste året för att öka användningcn av 

inhemska briins/en. Ett antal anläggningar för eldning med sådana bränslen 

har påbörjats eller uppförts under år 1983. Stöd har lämnats dels av 

oljeersättningsfonden (OEFJ, dcls av statens energiverk fr. o. m. den I juli 

1983. Det särskilda stödet under år 1983 till torvanliiggningar har givit goda 

resultat. Hösten 1982 fanns det totalt sex torvcldadc anläggningar i landet. 

Under år 1983 har närmare 50 nya anläggningar beviljats stöd. Dessutom 

finns inneliggande ansökningar för ytterligare ett tio-tal anläggningar. 

Riksdagen beslutade våren 1983 om åtgärder bl. a. för att öka använd

ningen av inhemska bränslen i Norrbottens län (prop. 1982/83: 120 bil. 6, 

NU 38, rskr 306). För fastbränsleanläggningar kan stöd med högst 40% av 

investcringskostnaden lämnas om anläggningarna beställs före 1985 års 

utgång. Vidare fick statens vattenfallsverk i uppdrag att tillsammans med 

länsstyrelsen i Norrbottens län utreda förutsättningarna för ett regionalt 

bolag för produktion och tillförsel av fasta bränslen i detta län. 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr 124) om ett 

fort'iatt stöd för åtgärder för att ersätta olja samt för investeringar inom 

energiområdet. Stödet är inriktat på projekt som leder till att olja snabbt 

ersätts med inhemska bränslen. Projekt som avser utveckling av hela 

system, t. ex. från bränsleutvinning till förbränning prioriteras. 

Stödet utgår i tre olika former, nämligen lånegarantier, bidrag och vill

korliga bidrag (utfästelse om bidrag). Stödet omfattar tiden den I januari 

1984-30juni 1987. 

Regeringen uppdrog våren 1983 åt skogsstyrelsen och statens industri

verk att gemensamt utreda effekterna på skogsindustrins virkesförsörjning 

av en ökad användning av skogsråvara för eldningsändamål. Uppdraget 

redovisades den 15 juni 1983 i rapporten (SIND PM 1983: 9) Ökad använd

ning av skogsråvara - nya möjligheter och konsekvenser. Av rapporten 

framgår att en ökad användning av ved för eldning kan förenas med ett 

skogspolitiskt mf1l att öka tillgången av barrvirke. 

Arbetet med introduktion av alternativa drim1edc/ fortsätter i enlighet 

med den redovisning som gavs i budgetpropositionen 1983 (prop. 1982/ 

83: 100 bil. 14, NU 33, rskr 280). 
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De svenska kraftföretagen har genom kontrakt försäkrat sig om leveran

ser av 11ra11 under större delen av 1980-talet. Största delen av uranet 

kommer från Kanada. Ett beredskapslager av anrikat uran har byggts upp. 

Elproduktion 

Av den beräknade totala produktionen av elektrisk energi i Sverige 

under år 1983. 105 TWh. beräknas vattenkraften ha svarat för 59% och 

kärnkraften för 37%. dvs. tillsammans för 96%. Kraftutbytet med de 

nordiska grannländerna resulterade under år 1983 i en nettoimport av ca 5 
TWh. 

Tio k;irnkraftblock är f. n. i kommersiell drift. De s. k. ånggeneratorerna. 

som finns i anläggningar av tryckvattentyp, har under år 1983 byggts om i 

blocken Ringhals 3 och Ringhals 4. Före ombyggnaden fick Ringhals 3 på 

grund av ett konstruktionsfel i ånggeneratorn under en tid drivas med 40 % 

effekt. Trots detta uppvisar de svenska kärnkraftblocken en vid en interna

tionell jämförelse mycket hög medeltillgänglighet. Tillgiingligheten var 

75 % under år 1982 och 82 % under första halvåret 1983. 

Under augusti och september 1983 överlämnades de båda vindkrajipro

totyperna om 2 MW resp. 3 MW till statens energiverk. Anläggningarna. 

den ena på Näsudden på Gotland och den andra i Maglarp i Skåne, drivs nu 

på energiverkets uppdrag av statens vattenfallsverk resp. Sydkraft AB 

inom ramen för det statliga energiforskningsprogrammet. En utvärdering 

av anläggningarna avses redovisas år 1984. 

Ett mindre vindkraftaggregat på 0.2 MW för placering i närheten av 

prototypen på Niisudden planeras användas för utprovning av olika kom

ponenter och tekniska lösningar. 

Beredningen (l 1982: 06) med uppgift att föreslå en plan för vattenkraf

tens utbyggnad avlämnade under år 1983 sitt betänkande (SOU 1983:49) 

Vattenkraft. Betänkandet remissbehandlas f. n. Betänkandet skall ligga till 

grund för en proposition om vattenkraft som avses läggas fram under våren 

1984. För att närmare belysa vissa frågeställningar som följd av betänkan

det gav regeringen i november statens energiverk i uppdrag att genomföra 

vissa utredningar på vattenkraftområdet. 

Elproduktionens fördelning p:'t olika kraftslag (uttryckt i TWh) framgår 

av följande sammanställning av uppgifter som under hand har lämnats från 

statens energiverk. 
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Kraftslag 1981 1982 1983 
Utfall Utfall Prcl. 

Vallen kraft 58.8 54.1 62.0 
Kärnkraft 36.0 37.3 38.8 
Mottrvck 4.6 4.7 3.7 
Kond~nskraft m. m. 0.5 0,3 0.3 

Summa nettoproduktion 99,6 96,4 104,8 

Import +3.5 +5.9 + 10.3 
Export 6.2 2.6 5.5 

Total användning 
inom landet 1 96,9 99,7 109,6 

1 Inkl. överförings- och distributionsförluster. 

Eldistribution 

1984 
Prognos 

63.0 
42,7 

5.1 
0.2 

111,0 

+4.0 
3.0 

112,0 

86 

Hösten 1983 har regeringen gett vattenfallsverket tillstånd att bygga och 

driva tvi1 400 kV ledningar i en gemensam stolpkonstruktion från Grantorp 

i Håbo kommun över bl. a. Ekerö och Munsö till Kolbollen i Salems 

kommun. Ledningen utgör fortsättningen på en ledning från Forsmarks 

kraftverk och är en viktig länk för elförsörjningen bl. a. i södra Storstock

holm. 

När det tredje blocket i Oskarshamns kärnkraftverk tas i drift under år 

1985 behövs nya 400 kV ledningar såväl norrut som söderut. Vattcnfalls

verket har d~irför fått regeringens tillstånd att bygga och driva den första av 

dessa ledningar som kommer att få en sträckning från Oskarshamn till 

Finspångs kommun. För den andra ledningen har vattenfallsverkct stude

rat nera sträckningar. Studierna anger Alvesta som den lämpligaste slut

punkten. 

1983 och 1984 års im·esteringsprogram 

Under år 1983 har särskilda ekonomiska stödåtgärder stått till förfogan

de för investeringar inom energiområdet. I anslutning till dessa tillkallades 

cnergiupphandlingsdelegationen (I 1982: 07) hösten 1982 med uppgift att 

bl. a. samordna kommunernas upphandlingsbehov och industrins produk

tionsförutsättningar. 

Investcringsprogrammet för år 1983 har nyligen utvärderats. Stödpro

grammet har medfört att volymen på fjärr-:ärmeinvesteringarna har ökat 

med 20 cl 25% vad gäller distributionsanliiggningar och 40".'i vad gäller 

torvcldadc an)[iggningar. lnvestcringsprogrammet har också gett stimu

lanseffekt till svensk industri. 

Riksdagen har nyligen godkänt förslag om ett fortsatt investeringspro

gram under år 1984 lprop. 1983/84:62, NU 9, rskr 124). Programmet 

innebär att stöd skall kunna lämnas till större eldningsanläggningar för 

inhemskt bränsle. värmepumpar. solvärmeanläggningar, terminaler för se-
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parering av skogsråvara, små vattenkraftverk samt elpannor i särskilda 

fall. Därtill införs under år 1984 ett stöd för fjärrvärmeanslutningar. Stödet 

skall i huvudsak handläggas av statens energiverk. Energiupphandlingsde

legationen har fått förlängt uppdrag för att bl. a. fullfölja arbetet med vissa 

strategiska energiprojekt. 

Kärnsäkcrhet 

Statens kärnkraftinspektion har under år 1983 liksom tidigare år givit ut 

kvartalsrapporter över driften i de svenska kärnkraftverken. I rapporterna 

redovisas driftförhållanden. tillgänglighet och s{1dana driftstörningar som 

inspektionen har bedömt som väsentliga från främst siikcrhetssynpunkt. 

Inga allvarliga störningar i driften av betydelse för siikerheten har inträf

fat i svenska kärntekniska anUiggningar under den senast redo_visade peri

oden. oktober 1982-september 1983. Under år 1983 har förekomst av 

vissa materialproblem. främst s. k. interkristallin spänningskorrosion, kon

staterats i några svenska reaktorer och föranlett åtgärder. 

Resultatet av den första s. k. återkommande säkerhetsgranskningen av 

ett svenskt kärnkraftverk har i juli 1983 redovisats för regeringen. Den 

avser blocket Oskarshamn I och redovisar den genomgång som gjorts i 

samverkan mellan statens kärnkraftinspektion och anläggningsinneha

varen av såviil anläggning som driftsorganisation mot bakgrund av driftser

farenheter och internationell utveckling på omrädet. 

Ansökningar om laddningstillst<'rnd för de två sista reaktorblocken i det 

svenska kärnenergiprogrammet. Forsmark 3 och Oskarshamn 3, inlämna

des till regeringen i maj 1983. Regeringens prövning av ärendet kommer att 

bygga på bl. a. en svensk och en utländsk remissbehandling av den till 

ansökningarna särskilt fogade utredningen om slutförvaring av clet använ

da kärnbränslet. den s. k. KBS-3. 

De lokala säkerhetsnämnderna vid de fyra kärnkraftverken har till upp

gift att sörja för bl. a. information på det lokala planet om drifts- och 

säkerhetsfrågor vid kärnkraftverket på orten. Nämnderna har till regering

en ingivit redogörelser för det andra verksamhetsåret ( 1982/83). 

Regeringen har i november 1983 till riksdagen överlämnat en proposition 

(prop. 1983/84: 60) med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet. 

Enligt förslaget samlas lagregler om ansvaret för kärnsäkerhet och om 

uppfyllande! av Sveriges internationella åtaganden på främst ickc-sprid

ningsområdet i en lag. Lagen lägger ett omfattande ansvar på kärnkraftre

aktorinnehavarna vad gäller åtgärder för kiirnavfallshantering. Reaktorin

nehavare åläggs också att bedriva en allsidig forskningsverksamhet inom 

detta område. 

En kommillc (I 1983:05) har tillkallats under år 1983 för att se över 

arbetsuppgifterna för nämnden för hantering av använt kärnbränsle. Kom

mitten har avgivit en delrapport (Os I 1983: 25) rörande samordningsmöj-
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lighcterna för den statligt initierade forskningen på kärnenergiområdet. 

Det linansieringssystcm som skapades genom statsmakternas beslut år 

1981 har under år 1983 trätt i full funktion. Tillgångarna, som förvaltas av 

nämnden för hantering av använt kiirnbränsle, uppgick vid utgången av 

budgetåret 1982/83 till I 540 milj. kr. 

En svensk-dansk kommitte arbetar f. n. med att belysa siikerhctcn vid 

Barsebäcksverket med hänsyn till verkets läge nära Danmark och den 

danska huvudstaden. Kommitten beräknas avge slutrapport under år 1984. 

Internationellt energisamarbete 

Inom det internationella energiorganet, IEA. hölls ett ministermöte i 

maj 1983. Vid mötet diskuterades läget på oljemarknaden och energipoliti

kens långsiktiga inriktning i medlemsländerna. Särskild uppmärksamhet 

ägnades frågor rörande trygghet i försörjningen med olika energislag. Från 

svensk sida underströks vid ministermötet vikten av att slå vakt om IEA 

·som energipolitisk organisation och av att beakta alla medlemsliinders 

ställning och omständigheter. Vidare underströks betydelsen av förbätt

rade relationer till de oljeproducerade länderna. 

På sedvanligt sätt har genomgångar skett av varje medlemslands energi

politik. Rapporten från dessa genomgångar har publicerats (OECD:s publi

kationsserie "Energy Policies and Programmes of IEA Countries - 1982 

Review"). 

Energidiskussionerna inom FN :s ekonomiska kommission för Europa. 

ECE, har präglats av läget i de allmänna relationerna mellan öst och väst. 

Siirskilda möten har ägt rum om bl. a. energisparande och om nya och 

förnybara energikällor. 

Verksamheten inom det internmionella atomenergiorganet. IAEA. har 

som tidigare varit inriktad på kärnenergisamarbete inom en stor krets av 

länder. Organet arbetar bl. a. fram internationella riktlinjer på kärnsäker

hetsområdet och svarar för den internationella s. k. safeguardkontrollen av 

klyvbart material. 

OECD:s kiirnkraftorgan. NEA, omfattar en mindre krets av länder. 

däri band Sverige, och är ett forum för expertsamarbete i fråga om kärnsä

kerhet, strålskydd. avfallshantering och studier av kärnbränsleekonomin. 

m. m. Under är 1983 har NEA bl. a. bedrivit ett antal större. gemensamma 

forskningsprojekt på områdena kärnsäkcrhet och avveckling av kärnencr

gianläggningar. 

Nordiskt .rnmarhete 

Det nordiska samarbetet inom energiområdet har sedan år 1980 intensi

fierats och utvecklats. Det drivs nu vidare i enlighet med en arbetsplan 

som beslutades av de nordiska energiministrarna i februari 1982. 
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Informationsutbyte och projektsamarbete pf1gåt bl. a. inom områdenit 

energihushållning. cncrgisystcmanalys och alternativa drivmedel. Med ut' 

gångspunkt i rapporten Nordiskt samarbete om olja och gas frt111 den 

nordiska ämbctsmannakommittcn för energipolitik har samarbetet inom 

olje- och gasomr{tdct ut vecklats. En nordisk kontaktgrupp för cncrgi

forskning har p<°1 försök bildats för att ta till vara koordinerings- och 

samarbetsmöjligheter inom energiforskningsområdct. De nordiska liin

derna har under år 1983 i det organ som bildades för att genomföra EC E

konvcntioncn om 1:111gvtiga griinsöverskrichinde luftföroreningar bedrivit 

ett intensivt arbete för att nå en allmiin minskning av svavclutsläppen i 

Europa. 

Det nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor tNKAl bedriver pro

jektsamarbete hl. a. vad giiller siikerhetsforskning inom cnergiproduktions

området. N KA har under hösten 1983 presenterat ett förslag till nordiskt 

program för projektarbete inom kärnsäkcrhetsområdet under i'1ren 1985-

1988. 

E I. Statens energiverk: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13 219424 1 

19987000 

19584000 
1 Anslaget Central förvaltning på energiområdet: Förvaltningskostnadcr. 

Statens energiverk är sedan den I juli 1983 den centrala förvaltnings

myndighcten för fr:°lgor om energiförsörjning. Det åligger verket - i den 

mån det inte ankommer på nf1gon annan myndighet - att verka för en 

rationell tillförsel. omvandling. distribution och användning av energi. 

Vidare åligger det verket att bevaka säkerhctsfrågor på energiomr[1det och 

att följa den internationella utvecklingen i fråga om energiförhållanden. 

Verket är chefsmyndighet för statens elektriska inspektion. 

Energiverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verket är organiserat på fyra avdelningar - en för bränslen m. m .. en för cl 

och värme m. m .. en för eldistribution m. m. och elsäkerhet m. m. och en 

för energianvändning, statistik och prognoser samt information och utbild

ning m. m. - samt en administrativ byrf1 och ett planeringskansli. 

Inom verket finns fyra nämnder. De är utvecklingsnämnden - som har i 

uppgift att besluta om stöd till forskning och utveckling inom cnergitillför

selområdet. till oljeersättning och till anordningar för att minska utsläppen 

av svavel vid förbränning av kol - samt prisreglcringsnämnden för elek

trisk ström. nämnden för värdering av eldistributionsanläggningar m. m. 

och krigsskyddsnämndcn för kraftanläggningar. 

Till verket är knutna ett eldistributionsråd och ett energihushållningsråd. 
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1983/84 Heriiknad iindrinµ 1984/85 

Personal 

An~lag 

Utgiftl'r 

I :iirvalt ningskost na<.lcr 
ldiira\' Jiinckosln;ider/ 
Lok~ilknstnader 
F.ngilngsan \'isning 

/11/.:omstcr 

J\kdcl slllll tillförs anslagd frtin 
al anslaget E 4. Utbildning 

och rf11.lgivning m. m. for 
att spara energi 

bl anslaget E 17. Stöd för ol.ic
er<ittandc {1tµiir<.ler. m. m. 

cl anslaget E 12. Encrgi-
forsknina 

A vgifler for-handläggning 
av ii1·endcn enligt Jagen 
11981: 13541 om all manna 
v~trn1csvsten1 

A \'gifte;. för kunccssions
l>Ch hehörighctsiircmkn 

Nettoutgift 

170 1 

31820000 
124495000) 

3 600000 
I 000000 

36420000 

975 000 

5 504000' 

5 504000 

25tltl00 

4 200000 

16433000 

19987000 

Statens 
energiverk 

or. 

+I 74fi0011 
1+30010001 
+ 9300011 
-I 000000 

+1676000 

of. 

+ sxo ooo' 

+ 580000 

or. 

of. 

+1160000 

+ Sl<1000 

Före
draganden 

+2 127000 
f + 2 007 0001' 
+ 930000 
- I 11110000 

+2057000 

of. 

+1230000 

+ 1230000 

of. 

of. 

+2460000 

- 403000 

1 I avvaktan på att stiillning tas till frågan om viss administrativ samordning me<.I 
stat~n" industriverk och styrelsen för teknisk utveckling har 7 t_iiinstcr inte inriittats. 
' Medel som tillförs anslaget från oljeersiittningsfon<.len. 
' Prcliminiirl i av,·aktan pf1 bcslul om administraliv samordning. 

St<1f1'11s cnergh·erk 

Siat ens energiverk föreslår i sin anslagsframställning bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. :?. 960000 kr. 

:?.. I enlighet med vad föredraganden har beriiknat i rrop. 1982/83: 100 

(bil. 14. s. 140) har verket räknat med att rationaliseringar skall kunna 

genomföras som innebär en minskning motsvarande 2.5 ';!{ av de reala 

resurserna till förvaltningskostnader. 

3. Statens energiverk kan lämna stöd enligt förordningen ( 1983: 589) om 

statligt stöd till åtgärder for att minska utsliippen av svavel vid förbränning 

av kol. Stödet utgår från kolmiljöfonden, som tillförs medel genom att en 

s~irskild avgift om 10 kr. per m-' olja tas ut. Verket beräknar att fonden 

under innevarande budgetår kommer att tillföras ca l 50 milj. kr. 

Beslut om stöd från kolmiljöfonden fattas i takt med att medel flyter in 

till fonden. Utbetalningen av stöd kommer dock att ske vid senare tillfälle. 

Verket framhåller att planeringen och den administrativa hanteringen av 

anslaget skulle underlättas väsentligt om en beslutsram. skild från den 
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kassamässiga behållningen p[t kol miljöfonden. lades fast. Vidare kan hris

tande tillgång på medel i fonden få till följd att kommuner eller företag som 

· planerar t. ex. avsvavlingsanliiggningar senarehigger investeringen för att 

kunna erhålla bidrag när medel har hunnit flyta in till fonden. Energiverket 

begär mot hakgrund härav att en beslutsram för stöd fri'tn kolmiljöfonden 

läggs fast för budgetåret 1984/85. För detta budgetår bör ramen motsvara 

omkring tvft års intäkter pft fonden. dvs. 300 milj. kr. Verket påpekar att 

detta inte innebiir någon begiiran om höjning av den oljeavgift som finansi

erar verksamheten. 

Fiircdragandens ii1·cn·iiga11i/('/l 

Innan jag går in p[1 beriikningar av resurser för statens energiverks 

förvaltningskostnader vill jag ta upp energiverkets hemställan om en be

slutsram för stöd från kol miljöfonden. 

Statens energiverk administrerar stödet enligt förordningen ( 1983: 589) 

om statligt stöd till t1tgärder fi.\r att minska utsläppen av svavel vid förbriin

ning av kol. Stödet finansieras med en avgift för oljeprodukter. vilken 

tillförs kolmiljöfonden. Utbetalningarna får inte överstiga tillgiingliga me

del i fonden. Energiverket har beg~irt att en beslutsram för stöd frf111 

kc1lmiljöfonden liiggs fast för budgetåret 1984/85. Det finns enligt verket en 

risk att kommuner och företag för att kunna få bidrag senarcliigger sina 

ph111erade investeringar i avsvavlingsanordningar till dess medel har hunnit 

flyta in till fonden. 

Jag anser att det är angeläget att investeringar i anordningar för att 

minska utsliippen av svavel vid förbränning av kiil inte senareliiggs. Sta

tens energiverk bör diirför under budgetf1ret 1984/85 ha möjlighet att fatta 

beslut om stöd från kol miljöfonden som innebiir ianspri'tktagande av medel 

under de följande två budgetåren. Jag förordar med hiinsyn hiirtill att 

regeringen inhiimtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 1984/ 

85 ikliida staten ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till anordning

ar för att minska utsliippen av svavel vid förbriinning av kol som - utöver 

tillgängliga medel i kolmiljöfonden under budgetåret 1984/85 ~ innehiir 

åtaganden om högst 65 milj. kr. för budgetäret 1985/86 och högst 30 milj. 

kr. för budgetftret 1986/87. Det bör ankomma p~t regeringen att meddela de 

närmare föreskrifter som behövs. Jag vill för klarhets skull understryka att 

nämnda bemyndigande inte innebär något avsteg från kravet att utbetal

ningarna frftn kolmiljöfonden vid varje enskild tidpunkt måste hållas inom 

ramen för kassabehållning. 

För nästa budgetår bör medel för statens energiverks förvaltningskost

nader beräknas med utgångspunkt i verkets huvudförslag. Det innebiir att 

en rationalisering och effektivisering av verksamheten motsvarande 2.5 %· 

av verket~ reala resurser bör ske. Detta ligger helt i linje med vad jag 

förordade i 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 140-

141) om en rationalisering av verksamheten motsvarande en minskning av 
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verkets reala resurser med sammanlagt 6% under perioden 1983/84-

1985/86. 

Kegcringen har uppdragit t1t statens industriverk. statens energiverk och 

styrelsen for teknisk utveckling att redovisa förslag till samordning av 

administrativa funktioner vid myndigheterna p{t Liljeholmen i Stockholm. 

Utg:°tr1gspunkten för förslaget skall vara att det skall leda till en resursbe

sparing motsvarande de ca 20 tjiinstcr som ett förslag från statskontoret om 

adrninistrativ samordning av myndigheterna rå Liljeholmen antas leda till. 

En samordning av vissa administrativa funktioner för myndigheterna på 

Liljeholmen ger enligt min mening goda möjligheter att minska de reala 

n:surserna enligt beriiknade huvudförslag för de berörda myndigheterna. 

Beroende på hur den administrativa samordningen kan komma att organi

seras kan emellertid vissa resurser behöva föras över mellan myndigheter

na. Det ankommer pf1 regeringe!1 att besluta hiirom. 

Jag beriiknar utgifterna för statens energiverks förvaltningskostnader till 

sammanlagt 38 477 000 kr. för niista hudgetf1r. Medel bör tillföras anslaget 

pf1 i princip samma siitt som under innevarande budgetår. De sammanlagda 

inkomsterna beräknar jag därför till 18 893 000 kr. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1984/85 ikläda staten 

ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till anordningar för 

att minska utsläppen av svavel vid förbränning· av kol som. 

utöver tillgängliga medel i kolmiljöfonden under budgetåret 1984/ 

85. inncbiir åtaganden om högst 65 000 000 kr. för budgetåret 

1985/86 och högst 30 000 000 kr. for budgetåret 1986/87. 

2. till Statens ener~il'erk: Fiirvaltningskos/nader för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 19 584 000 kr. 

E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. och information 

1982/83 Utgift I 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7635000 

1061I000 

10929000 

Reservation 121134752 

1 Anslaget Central förvaltning på energiområdet: Utredningar m. m. och informa
tion. 
'Hiirtill kommer 2500000 kr. som enligt regeringens beslut den :!6januari 1983 skall 
till foras anslaget. Av den kassamässiga reservationen iir ca 4 6.'iO 000 kr. bundna 
genom tidigare fattade beslut. Enligt regeringens beslut den I december 1983 skall 
10 000 000 kr. av reservationen föras över till inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av 
statens verksamhet. 

Frrm detta anslag bestrids kostnader för utrednings verksamhet m. m. 

inom energiområdet och for energiinriktad information inom statens ener

giverks verksamhetsområde. Anslaget tillförs medel som fiyter in dels vid 
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försäljning av publikationer och annat material. l. ex. informationsmatcrial 

som bekostas från anslaget, dels som ersiittning för utredningar och infor

mationsuppdrag som utförs åt annan myndighet, organisation eller företag. 

Ucgifier 
I. Utredningar m. m. 
2. Energiinriktad 

information m. m. 

Inkomster 
3. Medel som tillförs 

anslaget från anslaget E 17. 
Stöd för oljeersiillande åtgär
der. m. m. 

4. Medel -;om tillförs 
anslaget fn1n anslaget 
E 12. Energiforskning 

Nctt011tgifl 

1983/84 

8906000 

11869000 

20775000 

6162000 1 

4002000 

10164000 

10611000 

BeriiknaJ iinJring 1984/85 

Statens 
energiverk 

+ 891000 

+1187000 

+2078000 

+ 616000 1 

+ 400000 

+I 016000 

+1062000 

Före-
Jraganden 

+267000 

+356000 

+623000 

+ 185000 

+ 120000 

+305000 

+318000 

1 Medel som tillförs anslaget från oljeersättningsfonden. 

Statens e11ergi1·erk 

Statens energiverk anser att utrednings- och informacionsvcrksamheten 

under nästa budgetår bör bedrivas i huvudsakligen samma omfattning som 

hittills. Verket begär därför ett prisomräknat anslag. 

· Verket har den 30 september 1983 redovisat planerna för sin utrednings

verksamhet under innevarande budgetår. 

Föredraga11de11.1· ii1·en ·äganden 

För nästa budgetår bör medel för statens energiverks utrednings- och 

informationsverksarnhet beräknas med utgångspunkt i ett prisornräknat 

anslag. För utredningar m. m. beräknar jag 9 173 000 kr. och för energi

inriktad inforination m. m. 12 225 000 kr. 

Medel bör tillföras anslaget på i princip samma sätt som under inneva

rande budgetår. Jag kommer därför under punkt E 17. Stöd för oljeersät

tande åtgärder. m. m. att försitt att 6347000 kr. förs över till detta anslag. 

Vidare riiknar jag med att 4 122 000 kr. kommer att föras över från anslaget 

E 12. Energiforskning. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens energil'erk: Utredningar 111.111. och it!ft>mwtion för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 10929000 kr. 
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E 3. Statens elektriska inspektion 

1982i83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

7374 258 

7 362000 

7706000 

Elektriska inspektionens verksamhet avser att främja säkerhet 1 sam

band med framstiillning. överföring och användning av elektrisk ström. 

Enligt sin instruktion ( 1983: 592) är inspektionen den lokala statliga organi

sationen för iirenden om tillsyn över elektriska starkströmsanliiggningar 

och diirmed sammanhängande fri'igor. Inspektionen ansvarar hiirigenom 

för lien statliga tillsynen över <:fterlevnauen av den elektriska speciallag

stiftningen. 

Elektriska inspektionen är organiserad på fem distrikt med kontor i 

Hiissleholm, Kristinehamn. Stockholm. Hudiksvall och Skelleftcft. Chef 

för varje usitrikt iir en överinspektör. Statens energiverk iir chefsmyn

dighet för inspektionen. 

Personal 

Anslag 

Förvaltni ngskostnaJer 
ldiirnv liinckostnader) 
I ,okalkostnad.:r 

Statens e11ergin·rk 

198V84 

35 

0501000 
(5 002 000) 

861 

7 362000 

BeriikrwJ iindring 1984/85 

Energi
verket 

+ 1255000 
( + 987 00()) 
+ 214000 

+1469000 

före
dragandt'n 

ns6ooo 
1+286000) 
- 12000 

+ 344 

Om huvudförslaget skall tillämpas för inspektionen även för budgetåret 

1984/85 kommer detta att innebära att en tjiinst måste hållas vakant och 

under ilterstoden av li'rngtidsbedömningsperioden måste antalet tillsatta 

tjiinster minskas med ytterligare fyra. 

Statens energiverk har inte funnit det möjligt att nu planera för en s[t 

omfattande nedskiirning eftersom lien inte torde vara förenlig med en 

meningsfull och effektiv verksamhet vid inspektionen. som iir organiserau 

i fem regionala arbetsenheter. Redan nu arbetar tvil av enheterna meu 

endast tre handläggare. inklusive överinspektören, vilket iir en klar unuer

bemanning. 

Energiverket utgår u~irför från att resurserna för statens elektriska in

spektion för budgetåret 1984/85 ges en omfattning som motsvarar 40 tjäns

ter plus erforuerliga mcuel för verksamheten. 

Konsekvenserna av en minskning av resurserna är beroende av hur Je 

föruelas mellan de fem inspektionsdistrikten och mellan olika personalka-
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tegorier. Erfarenheterna från innevarande och niirmast föregående år visar 

emellertid att dl!! - åtminstone med nuvarande organisation - blir omöj

ligt att på ett tillfrcdsstiillande siitt genomföra erforderliga inspektioner av 

anläggningar i distrikten och samtidigt möta den efterfritgan pf1 tjiinster 

som riktas till inspektionen frän anläggningsiigare, elinstallatörer. bt:sikt

ningsingenjörer m. n. 
Verksamheten med bt:siktning av elanlliggningar i Svt:rige bedrivs till 

helt dominerande dekn genom anliiggningsiigarna sjiilva, gt:nom de lokala 

elverken och på helt kommersiell grund gt:nom Brandförsvarsförcningcns 

elektriska nämnd. Statens ckktriska inspåtion har emcllt:rtid en nyckel

roll som den instans som precist:rar innebörden i konkreta fall av gällande 

säkerhetslörcskrifter och bevakar all besiktningsvt:rksamheten bt:drivs på 

en tillfredsstiillandt: kvalitetsnivå. Del iir uppt:nhart att det nu rådande 

resursläget har så försvårat inspektionens arbete, att det på sikt måste få 

negativa konsekvenser för dsiikcrht:ten i landet, iiven om det av naturliga 

skäl är omöjligt att k vantiliera dessa effekter. 

Statens energiverk avser att under innevarande :lr närmare undersöka i 

vad mån inspektionens resursbehov kan begränsas genom organisatoriska 

eller andra förändringar. 

För statens dektriska inspektion bör enligt statens energiverk för bud

getåret 1984/85 anvisas ett förs lagsanslag om 8 831 000 kr .. vilket motsva

rar ett utifrån ovan angivna nivån <40 tjiinster plus erforderliga medel för 

verksamheten) löne- och prisomriiknat anslag minskat med 2 %. 

Fiiredraganden.1· ii1·en ·iiga11den 

Under senare år har en fortlöpande minskning skt:ll av resurserna vid 

statens elektriska inspektion. Med hänsyn hiirtill iir det enligt min uppfatt

ning nödvändigt att överviiga på vilkd sätt inspektionen med nu tillgäng

liga resurser framdeles biist skall ht:driva sin verksamhet. I detta sylh: har 

statens energiverk påbörjat en utredning som syftar till att redovisa olika 

tiinkbara förändringar och bedöma deras konst:kvenser for verksamhetens 

effektivitet och resursbehov. I avvaktan på resultatet av utredningen anser 

jag att för nästa budgetår bör medel för statens elektriska inspektions 

verksamhet heriiknas med utgångspunkt i ett för inspektionen pris- och 

löneomriiknat anslag. 

Med hiinvisning till sammansliillningen hemstiiller" jag all regeringen 

föreslår riksdagt:n 

att till Srntens elektriska inspektion för budgt:ti1ret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 7706000 kr. 
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E 4. t:thildning och rådgivnini,: n~. m. för att spara energi 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12634 257 

I 000 

I 000 

Reservation 22 150848 1 

1 Av Jen kassam;issiga rescrvationen iir 13 352000 kr. bunJna genom tiJigarc fat
taJe beslut. Enligt regeringens beslut Jen I december 1983 skall 7000000 kr. av 
reservationen föras över till inkomsllitdn 2811 Övriga inkomster av statens verk
samhet. 

Från detta anslag bestrids kostnader för statligt stöd till dels utbildnings

åtgärder'i syfte all minska energianviindningen vid uppvärmning och venti

lation och att förbättra energihushållningen i industriella processer. dels 

energirådgivnirrn till näringslivet m. m. Statens energivt.:rk disponerar me

del till utbildningsiltgän.ler och statens industriverk (SINDJ disponerar 

medlen till encrgirådgivning. 

Riktlinjer for verksamheten har angivits i riksdagens energipolitiska 

beslut våren 1981 lprop. ! 980/81: 90 bil. I s. 43-48. 50- 51. 69. 74 och 430. 

NU 60, rskr 381). 

Verksamheten finansieras med medel från oljcersiittningsfondcn. Ansla

get förs därför upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Utg!fia 
I. UtbilJningsåtgiirder i 

syfte all minska energi
anviindningen vid lokal
uppviirmn!ng och inom 
olika in~iustriprocesser 

~ Rådgivningsverksamhet i 
energifr~gor m. m. 

Finllnsit•ring 
Medel som tillförs anslaget 
fn'\n anslaget E 17. Stöd för 
oljecrs~illandc åtgärder. m. ni. 

1983/84 

11000000 

17 300000 

28300000 

28300000 1 

Heräknad ändring 1984/85 

Statens energi- Före-
verk. SJND Jragandcn 

+I 000000 + 330000 

or. -'.! 300000 

+I 000000 -1970000 

+1000000 1 -1970000 

1 M.:del som tillförs anslaget från oljeersiillningsfonden. 

Stutc11.1· energii·erk 

· Preliminära bedömningar av cnergibesparingseffekten av utbildningsin

satser antyder en mycket god lönsamhet. Det bör på sikt innebära att 

kostnaderna för uthildningen bör kunna bäras av herörda företag eller 

andra organisationer och statsbidragen begränsas till att svara mot mer 

långsiktig utvecklingsverksamhet. Det nuvarande utbildningsstödets hu

vudfunktion är att få igång en verksall)het med betydande bredd. Under 
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hösten 1983 kommer en utredning att genomföras inom statens energiverk 

för att belysa olika handlingsalternativ. Därvid kommer behovet av ett 

fortsatt stöd att kunna preciseras. 

Detta arbete kan komma att visa på ett ökat behov av utbildningsinsat

ser. Verket har dock valt att för anslaget för budgetåret 1984/85 räkna med 

ett realt sett oförändrat belopp i avvaktan på resultatet av den utredning 

som verket planerar. 

Stödet till utbildning finansieras från oljeersättningsfonden. Om energi

besparingarna genom utbildning uppvisar ytterligare goda möjligheter att 

bli effektiva kan det inför budgetåret 1984/85 finnas anledning att överväga 

om medel från oljeersättningsfonden i större utsträckning bör kunna ut

nyttjas för utbildningsinsatser. 

Stutens industrin·rk 

SIN D redovisar i sin anslagsframställning att verksamheten med ener

girådgivning via energikonsulter vid de regionala utvecklingsfonderna un

der budgetåret 1982/83 har byggts ut så att den nu omfattar samtliga 

fonder. Vid nära hälften av fonderna kom emellertid verksamheten i gång 

först i slutt:t av budgetåret. Detta är t:n av ankdningarna till den stora 

kassamässiga reservationen från förra budgetåret. En annan anledning är 

att verksamheten med branschrftdgivningsaktiviteter har varit av ringa 

omfattning. bl. a. med hänsyn till att SIND har avsatt mycken tid åt att 

etablera energirådgivningen vid utvecklingsfonderna. 

I en skrivdse den 16 september 1983 till industridepartementet har 

SIND lämnat en redogörelse för användningen av medlen till utbildning 

och rådgivning m. m. för att spara energi under budgetåret 1982/83. 

SIND räknar med att under budgetåren 1983/84 och 1984/85 kunna etab

lera rådgivning inom llera branscher. Detta bör enligt SIND delvis ske 

inom ramen för dd nordiska samarbete inom energihushållningsområdet 

som leds av nordiska ministerrådet. 

SIND uppskattar att medelsbehovet för budgetåret 1984/85 blir oföränd

rat 17 ,3 milj. kr. med hänsyn till reservationen från budgetåret 1982/83. 

Fiiredragundens ii1·en•iigalllle11 

Stöd till kurser avseende uppvärmning av byggnader inleddes våren 

1974 (prop. 1974:69. CU 21. rskr 180). Genom 1975 års energipolitiska 

beslut (prop. 1975: 30 bil. Is. 355. NU 30. rskr 202) utvidgades verksamhe

ten till att omfatta stöd ~i ven till kurser om gud energihushä!lning i industri

ella processer och till rf1dgivning i energifrttgor till framför allt de mindre 

och medelstora företagen. 

Enligt riktlinjerna för det samlade cnergihushftllningsprogrammet för 

1980-talet som beslutades av statsmakterna vf1ren 1981 (prop. 1980/81: 90 

bil. I. NU 60. rskr 381) iir bl. a. utbildning och rådgivning viktiga styrmedel 

för att nå målen för programmet. Riksdagens beslut omfattade en ökad 

7 Riksdt1g1·11 198318./. I st1111l. Nr /Ull. llilt1gt1 /./ 
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satsning på dessa styrmedel. För treårsperioden 1981/82- 1983/84 beräkna

des behovet av medel för insatser inom de områden som finansieras från 

detta anslag till sammanlagt 65 milj. kr. Vt:rksamheten har byggts ut 

successivt under den nämnda treårsperioden. För innevarande budgetår 

har sammanlagt 28,3 milj. kr. anvisats. 

Det samlade energihushållningsprogrammet för .1980-talct skall omprö

vas år 1985. Verksamheten bör under nästa budgetår i avvaktan på denna 

omprövning bedrivas i huvudsak enligt nu gällande riktlinjer och i ungefär 

samma omfattning som under innevarande budgetår. Vad gäller rådgiv

ningsverksamhcten bör inför den nämnda omprövningen några modeller 

med avgiftsfinansierad rådgivning prövas. Jag avser däiför i annat sam

manhang föreslå regeringen att uppdra åt SIND att under våren 1984 inleda 

försöksverksamhet med avgiftsfinansierad rådgivning vid några utveck

lingsfonder. 

För nästa budgetår beräknar jag behovet av medel till sammanlagt 

26 330000 kr. Av detta belopp beräknar jag 11 330000 kr. för utbildningsät

gärder och 15 milj. kr. för rådgivning m. m. Med hiinsyn till vad jag har 

förordat om försöksverksamhct med avgiftsfinansiering, bör detta enligt 

min mening innebära att rådgivningsverksamheten i sina huvuddelar kan 

bedrivas på en i princip oförändrad ambitionsnivå. Vid min medclsberäk

ning har jag tagit hänsyn även till kostnaderna för att administrera verk

samheten. Jag har vid beräkningen av medel för rttdgivningsverksamhetcn 

m. m. vidare beräknat medel för kostnader för till industrin riktad informa

tion om energianvändning, för stöd till utveckling av energitekniska prov

nings- och mätmetoder och utarbetande av energis parhandböcker m. m. 

Verksamheten bör även under nästa budgetår finansieras via stödet till 

oljeersättning. Jag kommer därför under punkt E 17. Stöd för oljeersät

tande ätgärder, m. m. att IOreslå att 26330000 kr. förs över till detta anslag. 

I statsbudgeten för nästa budgetår bör anslaget föras upp med ett formellt 

be lupp av I 000 kr. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till U1hilcl11i11g och rtldgil·ning fil. fil . .får all spara enagi för 

budgctftret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

E 5. Främjande av landsbygdens clcktriliel'ing 

1982/83 utgift 

1983/84 An~lag 

1984/85 Förslag 

4960206 

4 500000 

4500000 

Rt:servation 3974259 

Friin anslaget bestrids utgifter till stöd enligt förordningen ( 1959: 369, 

orn1ryl:kt 1977: 348, ;1ndrad 1983: 546) om statligt stöd åt landsbygdens 
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elförsörjning. Stöd kan heviljas till nyanläggning, bl. a. för elektrifiering av 

äldre helårshebodda fastigheter i glesbygd, och upprustning av eletriska 

distributionsnät pil landsbygden inbegripet anläggningar för lokala elverk. 

såsom vattenkraftverk och dieselaggregat vid avsides helägna fastigheter. 

Stöd kan utgå i form av bidrag och lånegarantier. Beslut om sådant stöd 

fattas av statens energiverk. 

Från anslaget bestrids också kostnader för arvoden till ledamötcr i rådet 

för eldistributionsfrågor och ersättning för resor m. m. för rådets ledamöter 

samt övrig expertis i elkraftsfrågor och andra utredningskostnader i sam

band med energiverkets verksamhet på området. 

Riksdagen fastställde våren 1976 riktlinjer för strukturomvandlingen på 

eldistributionsområdet (prop. 1975176: 100 bil. 15 s. 150-165, NU 45. rskr 

263). Riktlinjerna innebär bl. a. att rationaliseringen av eldistributionen bör 

bedrivas utifrån förutsättningen att de enskilda elkonsumenterna skall 

tillförsiikras gynnsamma distributionsförhållanden. 

Riksdagen godtog våren 1979 nya riktlinjer för den fortsatta stödverk

samheten (prop. 1978179: 115 bil. I s. 245-250, NU 60 s. 53-60, rskr 429). 

Dessa innebär bl. a. att även nyetableringar på äldre fastigheter undantags

vis skall omfattas av bidragssystemet oc.h all statliga bidrag till upprustning 

av nedslitna och oräntabla elnät i vissa speciella fall skall kunna utgå även 

framdeles. Så skall kunna ske i glesbygdsområden som saknar inslag av 

tätare bebyggelse och där huvudsakligen mindre, ekonomiskt svaga distri

butionsföretag är verksamma. Bidrag avses kunna utgå till svaga lokala 

och kommunala företag som tagit över eller står i begrepp att ta över andra 

svaga företag. 

Statens enagil'erk 

Energiverket föreslfö· att för budgetäret 1984/85 anvisas 2 milj. kr. for 

stöd till upprustning äv nedslitna och oräntabla nät och 2.5 milj. kr. för 

stöd till nyanläggningar, dvs. sammanlagt 4,5 milj. h.r. 

Fiircdmga lllll'ns ,:;, ·en·ägallllen 

I prop. 1978179: 115 (bil. I s. 245-250) redovisade~ principerna för den 

fortsatta stödverksamheten. 

Såvitt avser stödverksamhetens omfattning bedömde föredraganden i 

budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 223-224) det i'tter

stäende behovet av statliga bidrag till upprustningar av nedslitna och 

oräntabla nät till sammanlagt 10 milj. kr. I propositionen förordades all 

sådana bidrag lämnades under fem budgetår all utgä med 2 milj. kr. per 

budgetår. Enligt propositionen borde vidare bidrag för nyanläggningar 

fortsiittningsvis liimnas under en tioårsperiod med 2.5 milj. kr. per budget

år. Riksdagen godtog regeringens förslag !NU 1979/80: 36 s. 7-9, rskr 

248). 
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Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget för nästa budgetår 

till (2,0+ 2,5 =) 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av landsbygden.~ elektrUlering för budgetåret 

1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 4 500 000 kr. 

E 6. Ersättning för försenad idrifttagning av kärnreaktorer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

482351000 

375000000 

290000000 

Från detta anslag utbetalar statens energiverk ersättning till Forsmarks 

Kraftgrupp AB och statens vattenfallsverk för försenad idrifttagning av 

kärnreaktorerna Forsmark I och Forsmark 2 resp. Ringhals 3 och Ringhals 

4 ( prop. 1980/81: 25 bil. 9, NU 23, rskr 112) samt Forsmark 3 (prop. 1982/ 

83: 101 bil. 9, NU 33. rskr 280). · 

Ersättningen utbetalas i efterhand på basis av verkliga förhållanden. 

Förslaget till anslag för budgetåret 1984/85 grumlas därför på en prognos av 

de crsättningskrav som kan uppstå under budget-året 1984/85. 

Statens energiverk redovisar i sin anslagsframsWllning för budgetåret 

1984/85 att ersättningen för budgetåretl 984/85 för reaktorerna Forsmark I, 

Forsmark 2, Ringhals 3 och Ringhals 4 beräknas uppgå till sammanlagt 50 

milj. kr. För Forsmark 3 kan ersättningen för budgetåret 1984/85 beräknas 

uppgå till 240 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Ersiittning ji)r försenad idrUitag11i11g av kiimrcaktorer för · 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 290000000 kr. 

E 7. Visst internationellt energisamarbete 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9736537 

11942000 

14574000 

Från anslaget bestrids Sveriges rcguljiira medlemsavgift i Internationella 

Atomenergiorganet (IAEAl samt bidraget till dess Technical Assistance 

and Cooperation Fund. kostnader för deltagande i IAEA:s dokumenta

tionssystem IN IS. kostnader i samband med deltagande i det nordiska 

kontaktnrganet flir atorm:m:rgifr{1gor (NKAJ. dock inte projektkostnader, 
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samt resekostnader i samband med visst internationellt kärnenergisamar

bcte. 

Från anslaget bör fortsättningsvis bestridas även kostnaderna för dele

gationen (I 1982: 08) för vissa IAEA-frågor. 

Jag beriiknar medelsbehovct för nästa budgetår under detta anslag till 

14574000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Visst internationellt energisamarhete för budgetåret 1984/85 an

visa ett förslagsanslag av 14 574 000 kr. 

E 8. Statens kärnkraftinspcktion: Förvaltningskostnader 

1982/83 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Reservation 

1 Utgifterna för verksamheten har uppgått till 21!!93866 kr. 

4178939 1 

Statens kärnkraftinspektion skall enligt sin instruktion (1977: 427) som 

central förvaltningsmyndighet bl. a. följa utvecklingen på kärnenergiområ

det, särskilt beträffande säkerhetsfrågor, pröva frågor om tillstånd och 

utöva tillsyn enligt atomenergilagen ( 1956: 306). Inspektionen skall vidare 

pröva behovet av och ta initiativ till viss forskning på kärnsäkerhetsområ

det samt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om kärnsäker

hetsarbetet i landet. 

Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en generaldi

rektör. Till inspektionen är f. n. knutna tre rådgivande nämnder: reaktorsä

kerhetsnämnden, safeguardnämnden och forskningsnämnden. Inspektio

nen är organiserad på två tekniska huvudenheter - för tillsyn och för 

utredning - samt en administrativ enhet och ett informationssekretariat. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förordningen 

( 1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Avgifterna 

avses medföra full kostnadstäckning för såväl förvaltningskostnader som 

kärnsäkerhetsforskning. Anslaget förs därför upp med ett formellt belopp 

av I 000 kr. 
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Personal 

Stat 

UT!-:iJier 
Förvaltningskost nader 
!varav löner) 
Lokalkostnader 

/11k.0111stcr 
Tillsyn av atomenergi
anliiggningar m. m. -

Nettoutgift 

Sw tens kii rnkrafi inspektion 

1983/84 

85 

21688000 
(14615000) 

2002000 
23690000 

23 689000 

1000 

Beräknad andring 1984/85 

Inspektionen Förr-

of. 

+2485000. 
(+ 939000) 
+ 640000 
+3125000 

+3125000 

of. 

draganden 

of. . 

+ 1542000 
(+1234000) 
- 251000 
+1291000 

+1291000 

of. 

I statens kärnkraftinspektions gransknings- och tillsynsverksamhet kan 

urskiljas bl. a. siikerhetsgranskning av nya anHiggningar. tillsyn och lö

pande granskning av anliiggningar i drift, uppföljning och analys av drifts

erfarenheter och rillhud samr återkommande säkcrhetsgranskning av an

läggningar. Härtill kommer uppföljning av utvecklingen inom olika säker

hetstekniska fackområden. 

Under förutsättning att inspektionen godkänner färdigställandet av 

kärnkraftsblocken Forsmark 3 och Oskarshamn 3 och att regeringen vid 

sin prövning av ansökningarna om laddningstillstånd för reaktorerna finner 

att frågan om avfallshanteringen är löst kommer dessa block att inleda 

nukleär provdrift. Granskningen av KBS-3-studien. som ansökningarna 

om laddningstillstfmd åberopar. har remitterats till bl. a. kiirnkraftinspek

tionen och kriiver i sig betydande insatser från inspektionens sida under 

budgetåret 1983/84. 

Under budgetåret 1984/85 inleds provdriften vid mellanlagret för anviint 

kiirnbriinsle i Oskarshamn ICLAB). Provdriften kommer att medföra en 

utökad tillsynsverksamhet från inspektionens sida. Uppl"örandet av ett 

slutförvar för reaktoravfall i Forsmark ISFR-1) kommer under inne.varan

de och följande budgetår att kräva betydande löpande granskningsinsatser. 

inledningsvis friimst avseende berg- och betongarbeten. Vidare kommer 

betydande granskningsinsatser att erfordra:.; beträffande den niirmare ut

formningen av det kontroll- och verifikationsprogram som inspektionen 

krävt för SFR. inklusive tillhörande informations- och referensgrupps verk

samhet. 

Arbetena med en anliiggning för filtrerad tryckavlastning av reaktorin

neslutningarna vid Barsebiick I och 2 (FIL TRAJ har igångsatts. Slutlig 

säkerhetsrapport beriiknas hli inlämnad till inspektionen under juni 1985. 

Fönit.siittningarna för åtgiirder för att minska konsekvenserna av eventuel-
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la haverier vid övriga svenska reaktorblock skall också klarläggas enligt de 

riktlinjer som givits av statsmakterna (prop. 1980/81:90 bil. Is. 312-313. 

NU 60. rskr 381). 

Ansökan om förnyad koncession för R2-reaktorn i Studsvik inlämnades i 

slutet av september 1983 och medför såväl granskning av konstruktionsun

dcrlag som utredning av driftsfrågor sttsom kompetenskrav och ändring av 

de säkerhetstekniska ·föreskrifterna. Installationen av ny reaktortank i-ir 

planerad till hösten år 1984. Därefter skall inspektionen ta ställning till 

frågan om driftstillstånd. 

För AB Asea-Atoms bränslefabrik förutses i stort sett oförändrad drift 

under perioden och således oförändrad arbetsinsats från inspektionens 

sida. 

Inspektionens beredskapsorganisation är nu uppbyggd. För att kunna 

avgöra organisationens iindamålsenlighet och förmåga att fullgöra sin upp

gift kriivs dock relativt betydande insatser i form av övningar. där inspek

tionens egen beredskap övas liksom samverkan med övriga organisationer. 

Statens kiirnkraftinspektion genomför s. k. återkommande säkerhets

granskningar (ASAR). som syf"tar till att genomföra en överblickande och 

systematisk avstämning av säkerhetsläget vid varje reaktor. Denna av

stiimning görs mot bakgrund både av vunna driftserfarenheter och· av 

utvecklingen inom olika säkerhetstekniska fackområden. Den första 

granskningen av detta slag har gällt blocket Oskarshamn 1 och rapport 

härom inlämnades till regeringen under år 1983. Under budgetåret 1983/84 

planeras granskningen av Ringhals 2 bli slutförd. Därefter kommer Ring

hals I och ännu längre fram Barsebäck I och 2 samt Oskarshamn 2 att 

granskas. Inspektionen anför att inom ramen för tilldelade resurser den 

förutskickade takten i ASAR-granskningarna. ca tre gra11skningar genom

förda per tvåårsperiod. inte kan hållas. Den troliga takten torde enligt 

inspektionen bli i genomsnitt en anläggningsgranskning per budgetår om 

inte ytterligare resurser erhålls. 

De anliiggningsspecifika säkerhetsanalyserna inom ramen för ASAR

programmet. uppföljning och analys av driftserfarenheter samt analyser 

och uppföljning av utvecklingen inom olika säkerhetstekniska fackområ

den utgör tre aktiviteter som griper in i varandra och tillsammans formar 

inspektionens långsiktiga reaktorsäkerhetsarbete. 

De viktigare säkerhetstekniska fackområdena är tillförlitlighetsanalys, 

elektriska system. tryckbärande system m. m., systemteknik och termo

hydraulik. bränsle- och härdfrågor samt människa-maskinfrågor. 

En omfattande tillförlitlighetsanalys för Ringhals 2. som pågår under 

budgetåret 1983/84, kommer att vara vägledande för de därefter följande. 

Mot bakgrund av förekomsten av materialproblem. såsom sprickbild

ning till följd av s. k. interkristallin spänningskorrosion, kommer arbete att 

utföras i syfte att förbättra tillförlitligheten vid oförstörande provning av 

tryckhärande system. 
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I fråga om anläggningar för förvaring av kärnkraftsavfall anför inspektio

nen. att granskningen av Forsmarksförvaret. SFR-1, har givit synnerligen 

värdefulla erfarenheter vad gäller arbetsformer samt kompetens- och re

sursbehov inför granskning av kommande. mer kvalificerade slutförvar. 

Granskningen av KBS-3 väntas tillföra ytterligare erfarenheter. Inspektio

nen konstaterar dock att dess granskningskapacitct på avfallssidan behö

ver långsiktigt förstärkas inför granskningen av kommande. kvalificerade 

slutförvar. varvid vissa för avfallshanteringen unika och centrala fackom

råden bör ges samma bemanning inom inspektionen som de på reaktorsä

kerhctssidan. Som viktiga fackområden på avfallssidan kan preliminiirt 

urskiljas säkcrhetsanalytiska modeller, kemi- och kon-osionsfrågor samt 

geologi med anknytande hydrologi. 

Med hiinvisning till sina positiva erfarenheter av de tre rådgivande 

nämnderna för reaktorsäkerhet. forskning resp. safeguardfrågor föreslår 

inspektionen att en rådgivande nämnd för säkerhetsfrågor rörande kärnav

fall inrättas. Nämndens uppgift skall vara att ge inspektionens linjeorgani

sation råd och synpunkter från en grupp fristående experter med veten

skaplig och teknisk-praktisk erfarenhet. Liksom i fråga om övriga nämnder 

knutna till inspektionen bör även den nya nämndens ordförande utses av 
regeringen och övriga ledamöter av inspektionens styrelse. 

För redovisning av klyvbart material inom landet (bl. a. i samband med 

safeguardredovisning till det internationella atomenergiorganet IAEAJ fö

reslår inspektionen på grundval av en genomförd utredning en modernise

ring av rutinerna genom anskaffning av ny datorutrustning. Anskaffning 

kan ske antingen genom direkt köp eller via statens datamaskinfond. 

Kärnkraftinspektionens förslag för anslaget för förvaltningskostnader 

för budgetåret 1984/85 innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning +I 637 000 kr. 

2. Tillkommande kostnader för 

beredskapsorganisation 

3. Tillkommande kostnader för 

rådgivande nämnd i säkerhets

frågor rörande kärnavfall samt 

ytterligare en ledamot i inspek

tionens styrelse 

4. Tillkommande kostnader för 

datorutrustning (via data

maskinfonden) 

5. Ny tclefonviixel 

6. Ökade kostnader för inspek

tionens lokaler 

+ 350000 kr. 

+ 83000 kr. 

+ 100000 kr. 

+ 325 000 kr .. 
eng[ingsutgift 

+ 630000 kr. 
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r'c"iredrug1111de11.1· ii1·cn·iig1111dc11 

Riksdagen fastlade våren 1981 riktlinjer för bl. a. arbetet med kiirnkraf

tens säkerhctsfrågor (prop. 1980/81: 90 bil. I. NU 60. rskr 381). 

Utgifterna för inspektionens myndighetsverk<;amhet iir beriiknadc med 

iitgångspunkt i huvudförslaget. Resurserna för inspektionen hör dock st:ir

kas med hänsyn till att tvft ytterligare reaktorhlock i det svenska kiirn

kri1ftsprogrammet är under fördigstiillande. 

För att möjliggöra snabba insatser av inspektionens beredskapsorganisa

tion samt effektiv samverkan med scrålskyddsin~titutets verksamhet vid 

ett eventuellt haveri har jag beriiknat medel för transportberedskap och 

viss vidgning av beredskapsorganisationen med 350000 kr. för niista bud

get<°tr. 

l avvaktan p<I bl. a. förslag frän kommitten (! 1983: 0.51 för översyn av 

kiirnbriinslenämndens verksamhet är jag inte beredd att nu ta stiillning till 

inspektionens förslag om inrättande av en rådgivande nämnd för siikcr

hetsfrågor rörande kiirnavfall. 

Som framgår av sammanstiillningcn bcriiknar jag utgifterna för inspek

tionen under detta anslag till 24981 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

till Statens kiimkn(ftin.1pcktio11: Fiirl'lllt11i11gskost1111dcr för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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E 9. Statens kiirnkraftins1>cktion: Kärnsäkcrhctsforskning 

19!C/!n 

1982183 Anslag 

I 'J81,/84 F iirslag 

I 000 

I 000 

Reservation 

lon 

11 300054 

Statens kiirnkraftinspektion har ansvaret for att bestiilla det forsknings

l.lCh ut vceklingsarhete som in-;pektionen finner nödv~imligl för att trygga 

<ikcrht:tcn i heslutade brnkraftsanläggningar. Det [iligger ·dessutom in

spekt ioncn att pröva hehovet av forsknings- och ut vecklingsarhcte av ma 

bngsiktig karaktiir. 

V crks;imheten finansieras med avgifter enligt förordningen ( 1975: 421) 

om vissa avgifter till statens kiirnkraftinspektion. An-;laget förs diirför upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. Det frir inte helastas. 

Fi.ir--·dag till fiiriindringar för hudgetiiret 1984/85: 

Bcriiknas f<ir brn
siikerhetsforo;kning m. m. 
:\ v~i1r: 
i\ vgiftcr for kiirn
siikl'rhi::t-,for-;k ning 
t\ettoutgift 

S ta li' 11 s /.:.ii rn /.:.ra(i i11spekt io11 

l9XVX4 

42 700000 

42 h99000 
I 000 

lkr;iknad ;indring l'IK4/8~ 

Inspektionen Före-

+4 100000 

+4 100000 
of. 

draganden 

+I h7hOOO 

r-1 hihl\00 
of. 

Inom anslaget Kiirnsiikcrhetsforskning finansieras det svenska deltagan

det i OECD:s s. k. Haldenprojekt och forskning inom ramen för det nordis

ka kon\ aktorganet för atomcncrgifritgor t N KA I. Vidare finansieras verk

samheten vid de lokala säkerhet~niimnderna vid de fyra kiirnkraft verken 

frttn delta anslag. 

I övrigt framgår huvuddragen av den planerade forskningen och des~ 

hakgrund i nu pågfiende projekt av det följande. 

I. Mii1111is/.:.11-mas/.:.in. Inom Halden-projektct kommer ett nytt lahorato

rium upphyg!,!t runt en simulator att tas i bruk. En viktig uppgift är utveck

lingen av experimentellt verifierade viirderingsmetoder för stiirningsanaly

scr och siikerhetspaneler. 

2. A1atcria/tl'/.:.nik. Som allt viktigare forskningsprohlem framstår feno

menen interkristallin spänningskorrosion och korrosionsutmattning. För 

upptiickt och värdering av s?tlunda orsakade sprickor krävs utveckling av 

metoder for oforstörande prövning. framförallt med sikte p{1 tillförlitlig 

bestiimning av defekternas storlek. För den återkommande hesiktningen 

skall urvalskriterier för provning diskuteras. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 107 

J. Tcm1ohvdra11/ik. En löpande verksamhet som innehiir anpao;sning av 

utliindska datorprogram så att de iir tilliimpbara p{1 svenska reaktorkon

struktioner pågår. Jiimforelser görs meu inhemska datorprogram llCh meu 

experiment. Bland sådana experiment kan niimnas en treuje försöksserie i 

FIX-Il-kretsen i Studsvik och de avslutande experimenten med kylmedels

forlust i den amerikanskas. k. LOFT-anliiggningen. 

4. Brii11.1ll'. Detaljerade studier av fi-;sionsgasfrigörelse. speciellt vid hög 

uthriinning av kiirnbriinslet. planeras för att klarliigga de grundliiggande 

mekanismerna för detta fenomen. 

5. Svs1e11u111alys. Metodutvecklingen kommer att inriktas p;°1 yttre hän

delser som hrand och jordskalv samt på utviirdering av driftserfarenheter. 

Det senare innehiir att analyser av fel med gemensam orsak och miinskligt 

felhandlande alltjilmt ilr aktuella frilgor. Kompletteringen av tillflirlitlig

hetsdatabasen iir en fortlöpanue. grundliiggande verksamhet. Siikerhets

analyser diskuteras för andra uclar av kiirnbriinslecykeln. t. ex. avfallshan

tering. 

Till for~kningsomr[u.Jet förs iiven experimentella nch teoretiska studier 

av olyckor med smiilt hiird. De avslutande försöken med aerosoltransport 

<1v klyvningsprodukter vid en simulerad hiirdskada görs i Marvikenanliigg

ningen. RAMA-projektet skall analysera radioaktivitetsutsliipp i samband 

med en svf1r olycka och viirdera konstruktionsändringar som kan minska 

utsliipp. Projektet skall ge heslutsunderlag for eventuella modifieringar av 

reaktorerna i Ringhals. Forsmark och Oskarshamn enligt de riktlinjer som 

givits av statsmakterna. 

6. Regler- oc:!t dteknik. Inom detta omrt1de studeras instrumenterings

principer. framförallt med tilliimpning p?1 onormala driftstillst{ind. Ålll

ringsfenorncn hos cl- och reglerkomponenter iignas särskild uppmiirksam

het. Fråg11r i samband med datorisering av kontrollrumsinstrumentering 

avses hli behandlade som grund för inspektionens siikerhetshedömningar. 

7. Kiima1:f{ifls/11111tcri11g. Forskningsarbctet inriktas på karaktiirisering 

av egenskaper hos olika former av kiirnavfall i de anliiggningar som iir eller 

kan hli aktuella för mellanlagring eller slutlig förvaring. Större undersök

ningar pågf1r av lagrat reaktoravfall vid de svenska kärnkraftverken. I 

internationellt samarhetc görs jiimförclseberiikningar av transport av ra

dioaktiva iimnen från ett slutförvar samt av hydrologiska förlopp. I nor

diskt samarbete undersöks hur kiirnavfall skall kunna tas om hand efter en 

större härdskada. om övriga reaktorsystem iir intakta. 

I övrigt redogör statens kiirnkraftinspektion för resursbehov for det 

svenska bidraget till den forskning som utförs inom ramen för NKA

samarbetet. för bedömning och uppföljning av forskningsprojekt samt för 

anordnande av seminarier och symposier. Vidare anges en reserv av 

ofördeladc medel och kostnaderna i samband med professuren i reaktorsii

kerhet vid tekniska högskolan i Stockholm. 

Under buugetäret 1984/85 förutses en viss tyngdpunktsförskjutning ske 
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mellan olika forskningsomd1den med hiinsyn till bedömd framtida utveck

ling. Omr;lden som forviintas kriiva ökade insatser iir si'1vitt nu kan bcdö-

mas 

- materialteknik, med hiinsyn till att en rad identifierade problem. bl. a. 

korrosion. kriivcr omfattande och dyra experimentella insatser och da

torberiikningar. 

- kiirnavfallsomr{1det. diir behov av ökade insatser fijrutses som grund för 

kommande granskningar av olika svenska avfallsfiirvar och behand

lingsprocesser. 

De ökade insatserna inom dessa omrf1den viintas kunna tillgodoses ge

nom en viss nedtrappning av insatserna inom vissa områden i och med att 

nt1gra stiirre. kostnadskriivande projekt avslutas under 1984/85. niimligen 

termohydraulik. diir bl. a. projektet med FIX-Il avslutas. och på omrädct 

systemanalys. 

Under budgetåret 1983/84 iir medelsramcn för kärnsiikerhetsforskning 

41.9 milj. kr. dft 0,8 milj. kr. för de lokala säkcrhctsnämnderna har frrmriik

nats. Under budgetfaet 1984/85 förutses att ett ökande antal projekt med 

experimentell inriktning genomförs i internationellt samarbete. Dels bero

ende p[1 detta förhållande. dels till följd av fördyringar genom bl. a. ökade 

lönekostnader hos konsulter och inom forskningsorganisationer erfordras 

enligt kiirnkraftinspektionen en uppräkning av kostnadsramen med 4.1 

milj. kr. till 46 milj. kr. Då bidragen till de lokala siikerhetsniimnderna 

inräknats iiskas s;°tlunda 46,8 milj. kr. 

Lo/.:11/11 siikerhctsniim!lller vid kiimkrqfiFcrkcn 

Lokala siikerhetsniimnder vid kiirnkraftverken inrättades våren 1981 

(prop. 1980/81:25 s. 48-51. NU 23. rskr 112). Nämnderna skall enligt sin 

instruktion <SFS 1981: 10) bl. a. föija och informera om säkerhetsarbetet 

vid kärnkraft verken. Nämnderna har under hösten 1983 inlämnat verksam

hets rapporter till regeringen. 

Kostnaderna för de lokala säkerhetsniimndernas verksamhet bestrids 

från förevarande anslag. För innevarande budgetfir har för nämndernas 

verksamhet under detta anslag beräknats 0.8 milj. kr. 

Fiir<~draganclc•ns ii1 ·en ·iiga11cle11 

Inspektionens samlade ansvar för kärnsäkerhetsforskningen ger goda 

möjligheter att överhlicka pågf1ende och planerad forskningsverksamhet. 

En sftllan överblick ger i sin tur grund för att samordna och prioritera 

sådant forskningsarhete som är av särskild vikt för inspektionens tillsyns

och kontrollvcrksamhel. Den av inspektionen initierade forskningsverk

samheten iir en förutsättning för att inspektionen skall kunna hedriva en 

effektiv tillsynsverksamhet. 

Medelsramen f"ör kiirnsäkerhetsforskningcn bör räknas upp enligt sam

ma grunder som övrigt statligt stöd till teknisk forskning, vilket innebär 

med I 676000 kr. 
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Kiirnsäkerhetsforskningcn har behandlats av kommitten (I 1983: 05) for 

översyn av kiirnbränslenämndens verksamhet. Jag riiknar med att iiter

komma med förslag, som kan beröra iiven den forskning. som statens 

kärnkraftinspektion svarar för, sedan kommitten slutfört sitt arbete. 

För lokala siikerhetsnämnder vid kiirnkraftverken beriiknarjag för nästa 

budgetår ett oförändrat medclsbehov av sammanlagt 800000 kr. 

De stiillningstaganden som jag har redovisat innebiir sammanfattningsvis 

att jag för den verksamhet som finansieras över anslaget under budgetfiret 

1983/84 beräknar 44 376 000 kr. Anslaget tillförs medel frftn kiirnkraftpro

ducenterna genom avgifter. Det bör därför. liksom for innevarande budget

år, föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

till Statens kiirnkrqftinspektio11: Kiirnsiikerhct.\ji1rsk11ing för bud

getåret 1984/85 anvisa ett reservatiunsanslag av I 000 kr. 

E 10. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall 

1982/83 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

l 000 

Reservation 108920 

Över anslaget, som tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr.. redovi

sas kostnader vid nämnden för hantering av använt kiirnbriinslc. 

Nämnden skall enligt sin instruktion ( 1981: 672) bl. a. följa ut vecklingen 

på kiirnenergiområdet, särskilt vad giiller anviint kiirnbriinsle och radioak

tivt avfall från detta samt avveckling och rivning av reaktoranläggningar. 

Den skall vidare avge förslag till de avgifter som reaktorinnehavarna skall 

erliigga till staten och svara for en betryggande förvaltning av inbetal<tde 

avgifter. Nämnden skall sålunda pröva frågor om utlåning och ersiittning 

till reaktorinnehavarna från fonderade. inbetalade avgifter. 

Nämnden skall även svara för viss kompletterande forsknings- och 

utvecklingsverksamhet rörande hantering av anviint kiirnbränslc och ra

dioaktivt avfall från detta och liimna en översikt övt:r Je åtgärder som kan 

behövas for att övervaka och kontrollera slutförvar. 

En kommitte (I 1983: 05) har under tir 1983 tillkallats för att se över 

nämnuens verksamhet, bl. a. mot bakgrund av uen iindradc ansvarsfördel

ning mellan staten och kiirnkraftsindustrin i frilga om kiirnavfallshantering 

som följer av den nya lagstiftning p;! kärnenergiområdet som föreslagits av 

regeringen (prop. 1983/84: 60). Enligt sina direktiv (0ir 1983: 54) bör kom

mitten bl. a. överväga lämpligheten av att organisatoriskt tilskilja de bäda 

nuvarande huvuduppgifterna för nämnden. niimligcn fondförvaltning och 
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-finansiering respektive teknisk-vetenskaplig bevakning. Kommitten har i 

november 1983 avgivit en delrapport avseendc möjlighcterna till viss sam

urdning av den statliga forskningsverksamheten på kärnsäkerhetsområdet 

rn. m. 

FLirslagen i niimnden ... anslagsframstiillning liksom mitt förslag till för

ändringar för budgetiiret 1984/85 framgår av följande sammanställning. 

Personal 

Stat 
Fiirvalt ni ngsko't nader 
/vara\" liincr) 
l .. <ikalkostnader 
Projektmedel 

19K3/K4 

6 

I 812000 
(I 42J 000) 

290000 
7 500000 
9602000 

Bt:r;iknad ;indring 198-1/85 

N~imndcn Före-

+I 

+336000 
1+241000) 
+ 13000 

of. 
+349000 

draganden 

ul°. 

+ 70000 
<+ 63 ()()OJ 

+ 15000 
- 996000 
- 911000 

Niim11dc11 /är lw11tcri111: m• <1111·(i11t kiimhrii11.1k 

Egen verksamhet 

Närnm.lcn utgår i sin anslagsframställning från nuvarande förhtdhtndcn i 

fråga om rollfönklning mellan myndigheten och kraftindustrin. I den miin 

dessa skulle päverkas av den nyss niimmla översynen räkmir niimnden 

med att den i annat sammanhang bereds tillfälle att redovisa sina syn

punkter. Mot bakgrund av översynen av niimndens resurser liigger niimn

den inte nu mlgot förslag om ytterligare förstiirkning i enlighet med vad 

atllmlagstiftningskommitten anfört i sitt betänkande (SOU 19t0: 9) utan 

riiknar med att denna fråga får priivas i iiversynen. Niimnden finner det 

emellertid nu oundgiingligt, för att de insatser den har att göra pr1 det 

tekniska området skall kunna genomföras, att nämnden !illför~ ytterligun.: 

en tjiinst för handläggare för tekniska uppgifter. En tjiinst som avdclnings

direktör i högst F 23 bör diirför inriittas vid nämnden den I juli 1984. 

Till niimndens uppgifter hör all utfornrn och pä lämpligt siitt sprida 

information om arbetet med att hantera och slutförvara det anviimla kiirn

bränslet och med att riva kärnkraftverken. Om siirskilda kostnader för 

infurmationsverksarnhet skulle bli aktuella under budgetåren 1983/8--1 och 

1984/85 bedöms dessa av niimnden kunna rymmas inum ramen för projekt

medlen. 

Enligt nuvarande ansvarsfördelning har nämnden att. utöver den verk

samhet som kraftindustrin sjiilv bedriver i fr<°1ga om förvaring av kärn

bränslt:avfall och rivning av anliiggningar. utföra övergripande studier 

kompletterade med forskning för att bredda statens bcslutsundcrlag. Bland 

viktiga delomrftden miirks studier som underlag för lokalisering av slutför

var. fortlöpande granskning av kraftindustrins ut vecklingsprogram och 

granskning av program i andra länder. 
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Nämnden fi.iresliir för anslaget en medclsra_m om 9 951 000 kr.. varav 

2 451 000 kr. för nämndens egen verksamhet och 7 .5 milj. kr. som projekt

medel. 

Finansieringsfrågor 

I samband med nämndens bildande angavs i prop. 1980/81:90 (bil. Is. 

326) att det var en uppgift för nämnden att, ef\er hörande av kiirnkraflforc

tagen, utforma system för utnyttjande av de hos fön:t<1gen redan fonderade 

medlen, som sk<1ll förbrukas innan ersättning utg{ir av avgiftsrnedlen. Efter 

undersökningar konstatt:rndcs att det skulle vara mest iindamålsenligt med 

hänsyn till såväl enhetlighet som redovisning att niimnden övertog hela 

finansieringen. Genom uttagande av en siirskild avgift vid slutet av år 1982 

tillfördes nämnden niirmare 2 JOO milj. kr., vilket svarade mot vad som då 

fanns fonderat hos företagen. Hiirigenom skapades ett enhetligt finansi

eringssystem som administreras av niimnden. Samtidigt ersattes företagen 

för sina kostnader under år 1982 och av kärnkraftsföretagcn till Svensk. 

Kärnbränsleförsörjning AB <SKBFJ liimnaJc forskoll avvecklades. Ersiitt

ningen uppgick till närmare I 100 milj. kr. Återstående medd kvarstår hos 

företagen som riintebärande fordringar för nämnden och avbetalas i samma 

takt som ersiittning liimnas till SKBF. Med den höga utbetalningstakt som 

förutses för de närmaste åren beriiknas huvuddelen av dessa medel betalas 

in under åren 1983 och 1984. 

Under år 1982 och för de b[ida första kvartalen 1983 har till nämnden 

erlagts sammanlagt 958 milj. kr. i avgifter, vilket svarar mot en nettopro

duktion vid kärnkraftverken av 56,4 TWh. Av dessa avgiftsmedcl, som 

betalats in till Sveriges riksbank, har under budget{1rct 1982/83 ersiittning 

utgtilt entlast för Forsrnarks Kraftgrupp AB:s kostnatler med 250 milj. kr. 

Per den 30 juni 1983 uppgick de av nämntlcn förvaltade tillgtmgarna till 

I 540 milj. kr. 

Nämnden har vidare beslutat om utlåning av medel inom de givna 

ramarna till OKG AB. statens vattenfallsvcrk och Sydsvensk<1 Värmekraft 

AB för energi investeringar. 

NAK Plan 83 och förslag till avgift för år 1984 

Nämnden har i oktober 1983 överliimnat NAK Plan 83 och förslag till 

avgift för i\r 1984. Nämnden föreslår 2.1 öre per kilow<1ttimme. Förslagct 

iir baserat pf1 att reaktorerna drivs i 25 i\r och på en real avkastning av 2 % 

över hela perioden till omkring 2060. De totala ilterstlicnde kostnaderna 

har beriiknats till 37 miljarder kr. i prisliiget januari 1984. 

F1irl'Jragam/e11s <)1·en ·iig1111de11 

Enligt de principer som giillcr för hanteringen av kiirnkraftens radioak

tiva avfall hör samtliga kostnader för avfallets hantering biiras av dem som 

ger upphov till dem. dvs. kiirnkraftsföretagen. Detta gäller iiven statens 

kostnader för hanteringen av avfallet. 
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Regeringen har den 15 december 1983 beslutat att den avgift enligt lagen 

( 1981: 669) om finansiering av framtida utgifter för anviint kiirnbriinslc 

m. m. som tas ut pf1 frän brnkraftverken lcven:rad elkraft under 1984 skall 

vara 1.9 öre per kWh. Avgiften skall tiicka de kostnader i framtiden för alt 

la hand om det anviinda kiirnbriinslet och för alt avveckla och riva kiirn

kraftverken som svarar mo! produktionen av elkraft under ilr 1984. 

Som en följd av bestiimmelscrna .i den föreslagna lagen om kärnteknisk 

verksamhet (prop. 1983/84: 60) kommer ansvaret för betydande delar av 

forskningen pii kiirnavfallsområdet a!t (iv\!rtas av kraftindustrin. Jag heriik- · 

nar diirför ett minskat beht~v av medel fq,1möver for kiirnhränslcnämndens 

projekt verksamhet. Jag är mot bakgrund av den pågtiende översynen av 

kärnbränslenämndens verksamhet inte beredd alt nu la ställning till niimn

dens förslag rörande inrättande av en ny cjiiilst. 

Som framgfir <~v sammanställningen beräknar jag utgifterna för niimnden 

till 8691 000 kr. för nästa budgetår. varav 6504000 kr. för projekt verksam

heten. Utgifterna iir beräknade 1ned utgångspunkt i huvudförslaget. Efter

som finansieringen av nämnden~ verksamhet sker genom avgiftsmedel bör 

unslaget liksom hittills tas upp meq ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föresl<°ir riksdagen att 

till Åtgärderji'ir hantering a1· rndioa/.:til·t mjidl för budgetilret 1984/ 

85 anvisa etl reservatio11sanslag av I 000 kr. 

Statens rnttenfallsvcrk 

Statens vattenfallsverk inriittades sµm affärsdrivande verk år 1909 och 

fick sin nuvarande organisation år 198~ lprop. 1981182: 125. NU 53, r.~kr 

405). 

Vattenfallsverkec handhar enligt sin inscrµkcion ( 1982: 705l statens kraft

vcrksrörclse och diirmed sammaf!hängan(]e verksamhet, handhar kanal

rörelsen vid Trnllhäue kanalverk. v9rkar för en rationell elcnergiförsö1j

ning inom riket, uppför' och driver självt eller i samverkan med anJn.1 

anl~iggningar för el- eller v~rmcförsörjning. bedriver forsknings- och ut

vccklingsverks\tmhet för em;rgiförsö1jning samt utför demonstrationsan

läggningar. Verket ombesörjt';r beredskapsplanläggning av rikets elcnergi

försörjning. 

Vactenfallsverket beslutar om leverans av elenergi från verkets anliigg

ningar och faststiillcr avgifter för sädan leverans. Anläggningar och bygg

nader som behövs för verksamheten uppförs av verket. 

Utgifterna för vattenfallsverkecs investeringar bestrids f. n. dels från 

reservationsanslaget Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m .. dels 

genom medel som i övrige ställs till verkets förfogande. 

Vatccnfl\llsverkel förvaltar statens aktier i elproduktionsbolagcn Bastu

sels Krafl AB, Bcrgeforsens Kraft AB. AB Bergslagens Gemensamma 
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Kraftförvaltning. 13råvallakraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB. Fyriskraft 

AB. AB Grytforsen, AB Kattstrupeforsen. Korsselbänna AB, Ljusfors 

Kraft AB. Rc:bnis Kraft AB, Stockholms Kraftgrupp AB, Söderfors Kraft 

AB och AB Umcforsen. 

Vattenfallsverket förvaltar dessutom staten~ aktier i distrihutionsbLJla

gcn Björkö-Arholma Elektriska AB. Grundsunda Elektriska AB, Kol

bäcks Belysnings AB, RoslagsEnergi AB, Rönninge Elektriska AB, 

Svensk Energivcrksgrupp AB (SEABJ. Umeå Elektriska Distributions 

AB. Valbo Kraft AB och Vikbolandets Elektriska Kraft AB. Härutöver 

har vancnfaflsvcrket aktier i Bodens Torvvärme AB, Fagersta Energipro

duktion AB, Götakraft AB, Jokkmokks Värmeverk AB. AB Kärnkraftut

bildning. Lilla Edets Fjiirrvärme AB. AB Saltsjöbauens Elverk. Svensk 

Kärnhriinsldörsörjning AB. Svenska Petroleum AB, Svenskt Kolkonsor

tium AB. Swedcgas AB och SweuPower AB. _ 

Via förvaltningsbolaget Svensk Energivcrksgrupp AB !SEAB) förvaltar 

valtcnfallsvcrket indirekt aktierna i distributionsdottcrbolagen AB Box

holms Elverk. Oomneäns Krali AB, AB Finspiings Elverk. Gotlands Ener

giverk AB. Kalix Elverk AB. Motala Ströms Kraft AB. AB Skillingaryds 

Elverk. Vingåkers Elverk AB. Viskans Kraft AB, AB Viirmdö Elverk, 

Viisterbergslagens Energi AB och AB Ånge Elverk samt i de s. k. "intres

sebolagen" Bodens Energiverk AB. Luleä Energiverk AB, Pitcortens 

Eldistributions AB. AB Stenungsunds Elverk och Östhammars Energiverk 

AB i vilka bolag SEAB iigcr minoritetsandelar. 

E/.:11110111i.1·/.; iil'l'rsi/.:t 111. 111. 

Tillgängarna i11Lrn1 kraftvcrksrörelsen uppgick den 30 juni 1983 till sam

manlagt ca 35069 milj. kr .. varav ca 30225 milj. kr. hänförde sig till 

naturtillg;\ngar och anhiggningar samt aktier och lån. 2 727 milj. kr. till 

lager och förr~id och t1tcrstodcn till poster av finansiell natur. Sedan skul

derna friinriiknats var behållningen ca 31610 milj. kr. inkl. balanserade 

överskoltsmcdcl. 

Kraftverksrörclscns resultatriikning för de tvt1 senaste budgetåren Llch 

driftstat för budgctilret 1983/84 framgilr av följande sammanställning (i 

milj. kr.). 

1981182 1982/83 1983/841 

Riirdscintiiklcr 9227 9753 10847 
diirav int;ikter lhin 
c:ngrosforsiiljning 5 993 6 747 7.159 
diirav inti1ktcr från 
delaljförsiiljning 802 948 I 032 

Rlireh.:n:sultat före 
avskrivningar 2 804 3 014 3 623 
Resultat fiire skall 1824 1841 2 140 
Rcsult;1t fiirc riinta p~i 
statskapitalct I 574 I 743 1%5 
Riinta r•i statskapitakt 1428 1677 1%5 

Ards resultat 146 66 () 

1 Drifhtat 

8 Rik1d<1gc11 1983!8.J. I .\l/111/. Nr 100. /Jila.i.:a l.J 
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Rörelsens intäkter för budgetåret 1982/83 uppgick till 9 753 milj. kr., en 

ökning med 526 milj. kr. Borträknas arbeten åt utomstående var ökningen 

946 milj. kr. Arbeten åt utomstående omfattar i huvudsak verkets bygg

och driftentreprenad för Forsmarks Kraftgrupp AB. 

Rörelsens kostnader för budgetåret 1982/83 uppgick till 6 739 milj. kr., en 

ökning med 316 milj. kr. Borträknas arbeten åt utomstående var ökningen 

736 milj. kr. En särskild skatt på vattenkraft infördes den I januari 1983. 

Kostnaderna härför uppgick till 240 milj. kr. Devalveringen av den svenska 

kronan hösten 1982 medförde kursförändringar på uthindska lån. Detta 

fördyrade kraftinköpen frtin Forsmarks Kraftgrupp AB. Extrakostnaderna 

för devalveringen uppgick till 225 milj. kr. 

Avskrivningar enligt plan för budgetåret 1982/83 uppgick till 737 milj. kr. 

Årets kalkylmässiga avskrivningar uppgick till 1652 milj. kr. Skillnaden 

mellan dessa och planenliga avskrivningar redoviS<>s som bokslutsdisposi

tion. 

finansiella och extraordinära poster innebar en resultatförbättring med 

606 milj. kr. Verket har under budgetåret 1982/83 för Ringhals erh[1llit 

ersättning för fördyrad kraftproduktion på grund av försenad idrifttagning 

av kärnreaktorer med 158 milj. kr. 

Under budgetåret 1982/83 betalades 175 milj. kr. i skatter till de kom

muner där verket har verksamhet. I resultaträkningen redovisas dock 

endast 98 milj. kr. beroende på äterföringar av för höga skatteavsättningar 

under tidigare är. 

Arets riinta pä disponerat statskapital var 1677 milj. kr., vilket motsva

rar fastställt forriintningskrav eller 12 % pii det i medeltal disponerade 

förriintningspliktiga statskapitalet. För budgetåret 1983/84 är förriint

ningskravet 13 <:;{;. Årets överskott utöver avkastningskravet, 66 milj. kr., 

har avsatts till disponibla medel. 

Intäkterna i kanalrörelsen uppgick till 37,4 milj. kr., som fördelade sig på 

kanalverkets egna intäkter med 8,5 milj. kr. och på driftbidrag från staten 

med 28,9 milj. kr. Efter driftkostnader, avskrivningar, kommunalskatt och 

ränta pt1 statskapitalet återstod 0.3 milj. kr. Beloppet har anviints för alt 

tiicka del av tidigare års underskott. 

Antalet anstiillda har under de senaste sex rtren varierat mellan ca 12 150 

m:h l l 150. Under samm<i period har verkets pero;onal rt11t en iindrad 

sammansiittning. Medan antalet anställda inom anliiggningsenheterna -

friimst byggnadsarbetare - har minskat med ca I 500, har antalet tjiinste

miin i driftorganisationen för viirmeprnduktion och i administrationen ökat 

ungcfiir lika mycket. Den I juli 198) uppgick antalet anstiillda till 11 807 

personer. 

Hur den totala elkonsumtionen inom det statliga avsiillningsomriidet 

iriklusive överföringsförluster har ut veålat sig under d1:n senaste tio<irspe

rioden framgiir av följande sammanstiillning. 
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Hudgctår Fasta Tillfälliga Totala Leveranser cxkl. 
levt- leveranser leve- tillfällig export 
ranser ranser 

Export Övrigt Års- Ökning rnln 
viirde föregående 

år 
GWh GWh GWh GWh GWh GWh 

197~1/74 36 787 2 380 I 147 40314 37934 2 134 
1974175 39 331 I 174 I 042 41547 40373 2439 
197'ii76 41914 2513 I 283 45710 43197 2824 
1976177 43 181 2 347 I 191 46719 44372 I 175 
1977i78 41244 2 261 790 44295 42034 -2338 
1978179 44227 1691 880 46797 45 I07 3 073 
1979/KO 44888 2697 I 057 48642 45945 838 
19K0i81 44 702 3 282 I 185 49169 45 887 58 
1981/82 47674 3 291 2462 534:!7 50 136 4249 
1982/83 50247 2140 2969 55 356 53 216 3080 

Försiiljningen till kraftföretag ökade under budgetåret 1982/83 med 

7 .8 %. Leveranserna till åtcrdistributörer. som är den dominerande katego

rin. ökade med 6,9%. Leveranserna inom vattenfallsverkets egna detalj

distributionsområden ökade med 5.2 %. Försäljningen av kraft till företag 

utom landet ökade med 25 .2 %. 

Yattenfallsverkets produktion av elenergi inkl. andels- och ersättnings

kraft uppgick under 1982/83 till 48.6 TWh, vilket motsvarade ca hälftet1 av 

landets totala elproduktion. Vattenkraftproduktionen uppgick till 28.7 

TWh. Innehållet i vattenmagasinen ökade med ca 4 TWh. Produktionen i 

kärnkraftverken uppgick till 19,5 TWh. Produktionen av el i egna fossilel

dade anliiggningar var den Higsta under senaste tioårsperioden och uppgick 

till 0.4 TWh. Kraftutbytet med de övriga nordiska liinderna resulterade i en 

nettoimport av 3.2 TWh. 

E 11. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

1982/83 Utgift 3160943417 Reservation 434 757 463 

1983/84 Anslag 13318 700 000 

1984/85 Förslag 3 323 000 000 
1 Varav 14.7 milj. kr. öva finansfullmakten enligt regeringsbeslut den 6 okwber 
1983 och 8.'i milj. kr. på tilliiggsbudget I. 

Al/111ii1111a energiji·tlgor 

I anslagsframställningcn för budgetåret 1984/85 behandlar statens vat

tenfallsverk inledningsvis sa111ha11iil'l 111ella11 el- och 1·iirmeji'irsii1:j11i11g. 

Detta samb<md förstärks alltmer gc.:nom ökad anviindning av dviirme och 

värmepumpar samt behov av kraftviirmcproduktion. Elförsörjningen bör 

diirför inte lösas fristiiende från övriga energifrågor utan ingt1 som en 

integrerad del av den totala cl 0 och viirmeförsörjningen. 

--- -
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Vad gäller elanvändning för uppvärmning är det mycket fördelaktigt från 

samhällsekonomiska utgångspunktt:r att ersätta olja med d för uppvärm

ning, så länge vi har tillgång till billig vatten- och kärnkraft och inte dyrare 

kraftslag behöver utnyttjas för längre perioder. Det finns möjlighet att göra 

detta under sådana former att möjligheterna till framtida kraftvärmcpro

duktion tas till vara och avvecklingen av kärnkraften inte försvåras. Den 

ökade elanvändningen för uppvärmning bör ske genom installation av 

stora avkopplingsbara elpannor i värmeverk och industrier. utnyttjande av 

el i mindre och medelstora panncentraler under tider med låg efterfrågan 

samt genom konvertering från olja till el i småhus. 

Stora clpannor bör installeras i värmeverk och industrier. Det kan ske 

snabbt med relativt låga investeringar och kort avskrivningstid om frågan 

om beskattningen av elanvändning i dessa pannor löses på ett tillfredsstäl

lande sätt. Avtal om elleverans bör medge riitt til! avkoppling när oljeel

dade kraftverk behöver tas i anspråk för elproduktion. 

I mindn: och medelstora panncentraler bör cl utnyttjas för uppvärmning 

under tider med låg clcftcrfrågan. dvs. under sommar, höst och vår samt 

eventuellt helger och nätter under övrig tid av året. Alternativ uppvärm

ningsanordning bör av ekonomiska skäl finnas för att klara uppvärmningen 

under övriga delar av året. En sådan anordning bör också finnas med 

hänsyn till behovet av pannreserv. Investering i en elpanna beräknas vara 

avskriven på kort tid. 

·I befintliga småhus som värms upp med olja bör övergången till elvärme 

ske antingen genom att oljepannan kompletteras med elpatron, elkassett 

eller värmepump eller - då investering i ny värmeanläggning är aktuell -

genom att elpanna. allbränslepanna eller värmepump installeras. Det vat

tenburna systemet bör behållas i de flesta fall. Därmed bevaras möjlighe

ten till uppvärmning med andra energislag iin cl. Investering i övergång 

från olja till elvärme är för många fastighetsägare ett förmånligt alternativ. 

Kostnaderna för att producera och distribuera el varierar under året 

samt mellan dag och natt beroende på variationerna i elefterfrågan. I syfte 

att minska dessa variationer och därmed kostnaderna för kraftföretaget 

och för kunden har vattenfallsvcrket. liksom vissa andra kraftföretag, 

infört möjlighet för konsumenten att välja en särskild eltariff för kombina

tionsdrift av cl och olja eller andra bränslen. Denna gör det ekonomiskt 

motiverat för kunden att installera värmesystem som drivs med elenergi 

under tid df1 clbelastningen är låg och med bränslecldad panna då belast

ningen pil elnätet är hög. 

I frf1ga om prisl'I pil elektrisk kraji uttalar vattcnfallsvcrket att elpriset 

und.:r 1980-talet i vart fall inte kommer att stiga realt, dvs. det kommer att 

utvecklas högst i takt med intlationen. Utvecklingen under 1990-talcl iir 

osiiker. Den pi'tverkas av miinga olika faktorer sf1som utvecklingen av 

defterfriigan, kostnaderna flir att bygga och driva nya prnduktionsansliigg-

.j 
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ningar. kärnkraftens tillgänglighet samt resultatet av den tekniska utveck

lingen. Priset på el kan under flera år in på 1990-talet förväntas realt ligga 

på 1980-talcts nivå eller stiga mycket långsamt. 

Beträffande jl)rsifrjningen med hriinslen anför verket. 

Under budgetåret 1982/83 har vattenfallsverket förbättrat försörjningslä

gct för natururan. Behovet är helt täckt t. o. m. år 1987 och till 35 % för 

åren 1988 till 1990. Detta har uppnåtts genom nya kontrakt med kanaden

siska leverantörer. Under år 1984 beräknas ytterligare kontraktering ske 

för perioden efter år 1987. Tillgången på natururan i världen iir fortfarande 

god. vilket förväntas bestå de närmaste åren. 

Vattenfallsverkets behov av anrikningstjänster är täckt genom långtids

kontrakt med US Departement of Energy för leveranser fram till mitten av 

1990-talet. 

Vattenfallsverket framhåller att de motiv som ursprungligen funnits för 

deltagande i engagemang inom oljeområdet har fallit bort i och med att 
oljekraften har fått en allt mindre del av elproduktionen. Verket vill mot 

denna bakgrund avveckla sitt ägarintresse i Svenska Petroleum AB. 

Möjligheterna att i nord-sydlig riktning överföra naturgas genom Sverige 

i en rörledning har på regeringens uppdrag belysts genom det arbete, som 

vattenfalls verket bedriver i samarbete med" Swedegas AB inom ramen för 

Projekt Gastransitering. Verket har i mars 1983 lämnat rapport till rege

ringen med förslag till huvudsträckning i Sverige av en sådan ledning. 

Projektet utgör ett delprojekt inom en norsk-svensk studie för en eventu

ell gasledning från Nordnorge till kontinenten, inom vilken det norska 

swtsägda företaget Statoil samarbetar med vattenfallsverket. 

Beroende bl. a. på omfattningen av de ytterligare gasfynd. som kan 

göras utanför Nordnorge. är transportvägen genom Sverige ett av flera 

alternativ. Först om några år kan klarhet vinnas. om projektet kan komma 

till genomförande. Projekteringen i Sverige måste dock drivas vidare, för 

att transiteringen skall bestå som reellt alternativ. 

Vattenfalls verket utarbetar årligen en femårsplan för forskning, utveck

ling och demonstration. 1983 års plan omfattar satsningar om sammanlagt 

nära 160 milj. kr. (exkl. bidrag från forskningsstödjande organ) per år de 

närmaste åren. Verksamheten finansieras med medel ur verkets driftbud

get. 

Nära hälften av satsningen avser värmepumpar och solenergi. Andra 

stora delar avser energiomvandlingsteknik. ny energiteknik och rationell 

energianvändning, elteknik och elektriska system samt byggnads- och 

materialteknik. 

Planen innebär en utökad satsning på framför allt torv jämfört med 

tidigare plan. 

En del av forsknings- och utveeklingsverksamheten sker på uppdrag av 
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utomstående. Exempel på sådana engagemang är uppdraget från dåvaran

de nämnden för energiproduktionsforskning om uppförande av vindkraft

anläggningen på Gotland. samarhete med styrelsen för teknisk utveckling 

om ett svenskt clfordonsprogram och samarbete med svensk industri avse

ende bl. a. datoriserade driftcentraler. 

Härutöver hidrar vattenfallsverket till forsknings- och utvecklingsverk

samhct inom kärnkraftområdet genom finansiering av viss del av verksam

heten inom Svensk K~irnbränslcförsörjning AB och årliga avgifter för 

finansiering av sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som admini

streras av statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut. Des

sa bidrag uppgår för 1983/84 till sammanlagt omkring 70 milj. kr. 

U I hygg 11adspla 11eri11g 

Vattenfallsverket räknar med samma elkonsumtionsprognos som i"förra 

årets anslagsframställning. Med de produktionsresurser som vattenfalls

verket har och som tillkommer enligt gällande utbyggnadsplan inklusive 

föreslagna nya anliiggningar erhålls för budgetåren 1984/85- 1990/91 ener

gihalanser i det statliga kraftsystemet enligt följande sammanställning (i 

T\Vh). 

1984/85 1985/86 1986/87 1987 /88 1988/89 1989/90 1990/91 

Fiirhrukning 

Primaförbrukning enligt 
normal;irsprognosen 54,0 56.4 58.3 59.5 60.9 6:?..:?. 63.5 
Tillkommande primaförhrukning 
vid exceptionella torriir~-
fiirh?1llanden 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Fi\rsiiljning: till andra 
kraftforetag: :!.2 1.2 0.3 

Summa förbrukning: 56.7 58.1 59.1 60.0 61.4 6:?..7 64.0 

l\ruf11ill.E:1i11g 

Fri'tn egna befintliga och be-
slutade vattenkraftanliig:gningar. 
medeli1r 30.3 30.5 30.6 30.6 30.7 30.7 30.7 
Friin föreslagna nya vattenkraft-
anliigg:ning:ar. medeliir 
Fr[in egna befintlig:a och be-
slutade värmekraftanliiggning:ar 
vid medeltillg:iing:lighet 

fo,sileldad kraft 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
kiirnkraft 29.2 32.3 33.1 33.5 33,5 33.6 33.8 

Köp fr:in andra kraftföretag: 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Tillfiillig:a ki\p fr~in egna 
ahtmncnter samt import 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Summa krafttillgång enligt 
energikriteriet 1 63.3 66.2 66.8. 67.2 67.3 67.4 67.(1 
Brist enligt energikriteriet 

1 Energikriterium: Total pwJuktionsförmåga = 0.8xvattenkraftproduktion+0.9x viirmekraftproduktion 
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I balanserna har räknats med 70 % tillgänglighet för kärnkraftblocken. 

Lägre värden tillämpas dock för de första årens mognadsförlopp. 

Beträffande Ringhals 3 och 4 har i balanserna räknats med full produk

tionsförmåga fr. o. m. 1985/86. Problemen i dessa block p. g. a. felaktig 

konstruktion av ånggeneratorerna bedöms ha fått en tillfredsställande lös

ning genom att s. k. matarvattenfördelare nu har inmonterats. 

Forsmark 3 som är under utbyggnad beräknas kunna tas i kommersiell 

drift maj 1985. 

Som framgår av energibalanserna kan den beräknade elförbrukningen 

tillgodoses med önskad leveranssäkerhet under samtliga år. 
Ur balanserna kan också utläsas att elförbrukningen under normalårs

förhållanden kan tillgodoses med vattenkraft- och kiirnkraftproduktion. 

Under torrår kan utöver kraftvilrmeproduktion även oljekondensproduk

tion bli nödvändig. Produktionen i oljekondensanliiggningar blir i genom

snitt låg och gasturbiner kommer endast att utnyttjas för tilifälliga speciella 

produktionsbehov. 

Beslut om nya produktionsanliiggningar behöver inte fattas under inne

varande budgetår för att elförsörjningen inom det statliga avsättningsområ

det skall kunna klaras under 1980-talet. 

Av andra än omedelbara elförsörjningsmiissiga skäl kan emellertid ytter

ligan~ produktionsenhcter komma att färdigställas under den berörda peri

oden. Detta gäller t. ex. inom kraftvärmeområdet, där verket tillsammans 

med vissa kommuner f. n. projekterar nya anläggningar avsedda för eld

ning med fasta bränslen. Tidpunkten för idrifttagning av dessa bestäms i 

första hand av kommunernas värmebehov. strävan att minska oljeberoen

det och önskemålet att vinna erfarenhet av eldning med fasta bränslen. 

Tidigareläggning av vattenkraftobjekt motiveras av minskat oUeberoende 

och av sysselsättningsskäl. 

Totalt bedöms antalet egna anställda inom verkets anläggningsverksam

het minska med ca 1600 personer under perioden 1983/84-1987/88. En 

viss fortsatt nedgång kommer att ske under resten av 1980-talet. 

Situationen vad gäller Sveriges framtida el- och energiförsörjning är till 

stora delar föriindrad jämfört med den tidpunkt då riktlinjerna för vatten

kraftens utnyttjande lades fast. Detta måste beaktas vid bedömningar om 

framtida vattenkraftutbyggnad. Vattenfallsverket anser att det finns anled

ning att överväga en utbyggnad av vattenkraften utöver den av riksdagen 

fastlagda nivån 66 TWh och att en förstudie i form av översiktsplan bör 

genomföras för två större outbyggda älvar, förslagsvis Vindelälven och 

Piteälven. 
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Verkets 11rh_\'.~R11adspla11 upptar f. n. följande projekt. 

Utbyggnadsprojckt Planerad Redovisad i 
idrifttagning proposition 
budgetår 

\/11/tenkrqfi 

Mcssaurc 3 Luleälven 1983/84 1977/78: 116 
Stenkullafors Ångcrmanlilven 1983/84 1974: I bil. 15 
Vietas. tunnel Luleälven 1985/86 1979/80: 33 
Stornonfors 4 Umeiilven 1985/86 1980/81: 90 
Säd va Skellefteälven 1985/86 1981/82: 100 bil. 17 
LaxeJc 3 Luleälven 1986/87 1982/83: I 00 bil. 14 
Porsi 3 Luleälven 1987/88 1982/83: I 00 bil. 14 
<Fat sjö Ångermanälven 1990/91 1982/83: (()() bil. 14) 
UpperuJ lJ pperudsälven 1984/85 1983/84: 25 

K ii rn kraft 

Ringhals 4 1983/84 1973: I bil. 15 
Forsmark 3 1984/85 1975/76: I 00 bil. 15 

Pmjektresen· 

Stadsforscn 4 lndalsälven 1982/83: 25 

Fatsjö kraftstation med en beräknad energiproduktion om ca 220 GWh 

per år från år 1990 ingår inte i de nyss redovisade kraftbalanserna. Fatsjö

projektets kostnader är mycket höga i relation till andra vattenkraftprojekt 

som kan bli aktuella under motsvarande tid. Enligt vattenfallsverket bör 

Fatsjöprojektet inte nu komma till stånd om man ser till kraftförsörjningen 

och ekonomin. Verket anger att det avser att återkomma till denna fråga i 

samband med yttrande till regeringen avseende projektets tillåtlighet och i 

remissyttrande över vattenkraftberedningens betänkande (SO U 1983: 49) 

Vattenkraft. 

Behovet av att komplettera och förnya anläggningsdelar i äldre vatten

kraftstationer ökar. Arbete pågår med att upprätta ett program för förnyel

se av kraft- och transformatorstationer. Bl. a. studeras metoder för att med 

större säkerhet än nu kunna bedöma återstående livslängd på generatorer

na i vattenkraftstationer. 

Förnyelser genomförs successivt. Åtgärderna under budgetåret 1984/85 

omfattar t. ex. upprustning av generatorer och turbiner, byte av transfor

matorer och kraftkablar samt modernisering av kontrollanläggningssy

stem. 

Vattenfallsverket hade vid ingången av budgetåret 1983/84 fyra små

kraftverk. vardera med en effekt understigande I 500 kW. som tagits i drift 

år 1976 eller senare. Arbetet med projektering och byggande av ytterligare 

fyra småkraftverk pågår och under budgetåret 1984/85 beräknas även 

dessa ha tagits idrift. Totalt beräknas energitillskottet från småkraftverk 

idrifttagna år 1976 eller senare uppgå till 13 GWh/år. 

Verket har befogenhet att själv besluta om utbyggnad av små vatten

kraftverk om högst 1.5 MW inom ramen för anvisade medel. För att 

åstadkomma en biittre anpassning av verksamheten till aktuell sysselsätt-
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ningssituation bör denna befogenhet utökas till att giilla iiven om- och 

tillhyggnader av vattenkraftanHiggningar om högst 20 MW. 

Projektreserven för verkets normala verksamhet består eller hiir hestå 

av anHiggningar för produktion och överföring av elkraft. vilka syftar till 

att så snabbt som möjligt öka kraftsystemets prestanda om och nar behö\' 

härav uppstf1r. Otirutöver finns en projektreserv. som kan utnyttjas i 

sysselsiittningssyfte. 

Projekteringsprogrammet för vattenkraft innehåller elva mindre projekt 

med di'tlig lönsamhet. Detta beror pt1 att större delen av outhyggda fall

höjder i statlig iigo f. n. iir undantagria fr<°m prövning enli!!t vattenlagen 

samt att regeringen i flera fall inte har gett tillstånd till utbyggnad av ett 

antal projekt som fttr prövas enligt vattenlagen. 

Proje/.:1cring.1planc11 .fi'ir riir111dr1(/i inneh<'1ller bl. a. följande tiinkhara 

värrnekraftverk. 

För det befintliga kraftvärmeverket i Oxelösund har något förslag till 

ombyggnad för kol inte kunnat framliiggas ri'1 grund av att Nyköpings 

kommun har valt att till!!odose sitt produktionsbehov av hetvatten med 

egna utbyggnader. I stiillet studeras möjligheterna att minska oljeförbruk

ningen hos Svenskt St~1l AB lSSAB) och i Oxelösunds fjiirrvärmenät 

genom utbyggnad av en ny koleldad panna. Förhandlingar har inletts med 

SSAB och Oxelösunds kommun om i'mg- och värmeleveranser. Om dessa 

leder till positivt resultat avser vattcnfallsverket att inkomma tned särskild 

skrivelse med hemställan om beslut för utbyggnaden. 

Projekteringen av ett koleldat kondenskraftverk i Oxelösund har avslu

tats. 

Tekniska Verken i Eskilstuna och vattenfallsverket projekterar tillsam

mans ett kraftvärmeverk i Eskilstuna. Förhandlingar om et.t konsortialav

tal om gemensamt uppförande av anläggningen pågår. Om förhandlingarna 

leder till en överenskommelse avser vattenfallsverket att inkomma med 

särskild skrivelse med hemställan om godkännande av avtalet. 

Studier µågår om möjligheterna för ombyggnad till fasta bränslen av 

vattenfalls verkets oljeeldade kraftstationer. Den anläggning som f. n. be

döms kunna bli aktuell för ombyggnad är kraftviirmeverket i Uppsala som 

ägs av Fyriskraft AB i vilket statens vattenfallsverk äger 50% av aktierna. 

Verket riiknar med att <°1terkomma i en siirskild skrivelse när frågan har 

blivit närmare klarlagd. 

När det gäller utbyggnad av di.1·1rih111ion.rnnläggni11gar anför verket att 

det f. n. pågår en omfattande utbyggnad av 400 kV-nätet. Sådana ledningar 

i övre Norrland. i Stockholmsregionen och för anslutning av Oskars

hamnsverkets kärnkraftblock 3 kräver de största investeringarna inneva

rande och nästa budgetf1r. Därefter minskar investeringsbehovet markant. 

Verket utreder hur en ombyggnad av stamnätets äldsta delar kan genomfö

ras. Enligt preliminära planer skall ombyggnaden påbörjas i slutet av 1980-

talet och pågå under en tioårsperiod. 
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En fortsatt utbyggnad av driftövervakningsanliiggningar iir nödviindig, 

vilket medför ökade investeringar de närmaste åren. Till följd av den 

successiva utbyggnaden av produktionssystem, storkraftniit och distribu

tionsniit har den operativa driften blivit alltmer komplicerad. Äldre uttjän

ta ljiirrkontrollsystem behiiver ersiittas. För ;1tt uppriittht11Ja driftsiikerhe

ten kommer styrning och övervakning framgent att utföras från regionala 

datoris..:rade driftcentraler. De nya centralerna möjliggör ett biittre utnytt

jande av befintliga produktions- och distributionsanliiggningar. De tre do

minerande projekten budget<°1ret 1984/85 berör Yiistsverige. Östsverige och 

Norrbotten. 

Distributionsniiten dimensioneras för att kunna klara den förviintade 

hclastningsutvecklingen med tillfrcdsstiillandc öve1i'öringsekonomi och för 

att kunna klara upptriidandc störningar utan alltflir l?1nga avbrott for abon

nenterna. Allt större investeringar kriivs för att bygga om och förnya iildre 

anliiggningar. 

Yattenfallsvcrket har um.ler hudget<°1rct 1982/8;\ kiipt eldistributionsför

eningar i Skaliölandct och Ålberga. De övertagna rörelserna skall inordnas 

i verkets egen dctaljdistributionsverksamhet. Verket har vidare under år 

198;\ s;°1it en del av sin detaljdistribution till Kalix Elverk AB. som ingår i 

Svensk Encrgivcrksgrupp AB tSEAB). 

\I ii n111'.f;·;,.sii1:i11i 11g 

Vattenfallsverket har till uppgift bl. a. att sjiilvt eller i samverkan med 

andra uppföra och driva anliiggningar för värmcförsör:ining. 

Ett viktigt vcrksamhetsmål för verket är att i samverkan med kommuner 

arbeta för att minska oljeberoendet i landet. Verket medverkar i flera 

kommuner i arbetet med inventering av olika alternativ för energiförsörj

ning m:h med energiplanering. Samarbete p[1går med ett flertal kommuner 

angi'iende friimst viirmeanl~iggningar bascraJe p;\ fasta bränslen såsom kol. 

torv och flis. U ndcr år 1983 har följande konsortialavtal träffats. 

Med Bodens Energiverk AB har vattenfalls verket slutit ett konsortialav

tal om att gemensamt bilda ett bolag med uppgift att i Boden uppföra. äga 

och driva en 20 MW hetvattenpanna eldad med i första hand torv och med 

idrifttagning 1985. 

Med AB Fagersta Kommuns Energiverk har vattcnl'allsvcrkct slutit ett 

konsortialavtal om att gemensamt bilda ett bolag med uppgift att i Fagersta 

uppföra. iiga och driva en hetvattencentral. Basproduktionen skall ske 

med en panna, som kan använda mycket fuktig torv. eller med annan 

panna för fast bränsle. 

Med var och en av kommunerna Haparanda, Kalix. Övertorneå. Över

kalix och Pajala i östra Norrbotten har Vattenfall slutit konsortialavtal om 

att bilda bolag med uppgift att handha huvudortens fjärrvärmeförsörjning 

och att för basproduktionen bygga pannor för inhemskt bränsle. 

Stora värmepumpar har nu fått sitt kommersiella genombrott. I Lidingö 
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och Visby har stora värmepumpar om ca 10 MW tagits i drift genom 

samarbete mellan vattenfallsverket och resp. kommun. Bt1da dessa viirmc

pumpanliiggningar tar sin värme ur havsvatten. Värmepumpen i Visby 

utnyttjar dessutom viirme från avloppsreningsverket. Den alstrade viirmen 

matas i bt1da fallen in i resp. fjiirrviirmesystem. 

Ml'dclshthc11· 

För hudgetåret 1984/85 har vattenfallsverket heriiknat behov av en in

vesteringsram om 3 444.5 Mkr. Behovet har heriiknats utifr~ln forutsiill

ningen att innationen kan hcgriinsas till 4 t:;·(. 

Investeringarna ligger under innevarande och ni·ista budgett1r kvar p[1 en 

hiig nivf1 och inriktas i stor utstriickning p?1 distrihutionsanliiggningar. De 

stora investeringarna i kiirnkraftanliiggningar iir under slutförande medan 

vissa större. tidigare senarelagda. investeringar i storkraftniit nu hilller p{1 

att genomföras. 

Följande sammanstiillning visar medclsförbrukningen under de tv{1 se

nast förflutna budgetåren samt i anslagsframstiillningen beriiknad förbruk

ning för innevarande och nästa budget[1r. 

Beloppen iir i milj. kr. och inkluderar s[1viil mcdelsförbrukning inom 

ordinarie invcstcringsram som medel anvisade med stöd av finansfullmak

ten. 

Verklig medels- Beriiknad medels-
förbrukning förbrukning 

1981/82 1982/8:1 1983/84 1984/85 

Vat tenkraftanliiggningar 687.3 538.1 801.5 850.9 
Kiirnkraftanliiggningar 591.6 722.3 714.8 li09.7 
Övriga viirmckraft-
anliiggningar 8.6 0.6 20.2 109.7 
Yiirmqm1duktions-
anHiggningar 2.5 7.f. 69.9 100.0 
Di st ribut ionsanläggningar I 057.6 I 432.1 1745.3 I 721.6 
()vriga iindamfil 520,2 460.2 167.2 52.6 

Summa 2867,8 3160.9 3518.9 3444,5 
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För rn11e11krafia11/iigg11i11).!ar fiiresliir vattcnfallwcrkct följande inwstc

ringsrrogram (i milj. kr. I. 

1983/84 1984/8.' 

\kssaure kraftstation 
Aggregat 3 70.8 10.2 
Vieta., tillnppstunnl'I 141.9 lfi2.5 
Stcnkullaliirs kraflslalion 120.8 ~J.~ 
StnrnPrrfor'i krnfhtation 
:\g[!regat 4 58.'i 104.3 
L1.xcde krafhtation 
Aggn:gat .\ .18.1 55.'I 
Pnrsi krnftstatinn 
:\ggrcgal 3 7 .'J 4'.2 
l.'ppcrnds kraftstation 10.() Il .7 
KapitaltiliskPll till 
valit:nkraftbolag 10.'I L'.3 
Anliiggning'imcdl'I till 
rcglcringsforctag h.7 3.2 
Efterarbeten lll.:h skade-
regleringar 34.tl 14.'J 
Kompletterinµar och 
sm<'1 kraftverk 21l(i. I 247.8 
Prnjekterint,?splan R.2 12.h 
hir\'iirv och fim1nsierint,? 
av vattenkral"tanliit,?t,?ningar 75.0 100.0 
Tillkommande anliigµningar 12.6 46.I 

Summa 801,5 850,9 

Behovet avser medel för att fullfölja rågilendc utbyggnader samt för att 

genomföra erforderliga efterarbeten och kompletteringar i idrifttagna sta

tioner. Många av verkets vattenkraftstationer iir äldre stationer som nu 

börjar kriiva mer genomgripande upprustnings- och rcinvcsteringsinsatser. 

Ett ökat medclsbchov hiirför kan iiven förutses framöver. Vidare ingår 100 

milj. kr. för förvärv och finansiering av vattcnkraftanliiggningar. Förvärvs

möjligheterna uppstår ofta med kort varsel och måste beslutas snabbt. 

varför det skulle vara värdefullt för verket att - efter regeringens medgi

vande - snabbt kunna träffa avtal. Förviirvcn skapar möjligheter till 

moderniserings- och utbyggnadsittgärdcr som annars inte skulle komma till 

st<lnd men som iir angelägna från sf1väl energiproduktions- som syssclsätt

ningssynpunkt. Förviirven medger iiven strukturrationaliseringar och bi

drar till att skapa en rationell produktionsapparat. 

För kiirnkraJia11/ii).!g11inRar beräknas ett medelsbehov om 609.7 milj. kr. 

För riirdigstiillandct av Ringhals kraftstation inkl. erforderliga efterarbeten 

och kompletteringar bcriiknas 279. 7 milj. kr. I beloppet ingår iivcn 6.0 milj. 

kr. som avser kvarstående utgifter för initialbriinsle. För kapitaltillskott till 

Forsmarks Kraftgrupp AB avseende block 3 beräknas 330.0 milj. kr. 

Medelshehovct för kapitaltillskott förutsätter normal lånefinansiering av 

Forsmarkshyggnationen. för vilken horgen erfordras. 
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För IJFriga Fiirmekrajta11/ii,;g11i11gur uprgår meuelshchovet till 109.7 

milj. kr. Av beloppet hiinför sig 72.8 milj. kr. till planerat kraftviirmevak i 

Oxdösund. Under kompletteringsarheten. som svarar för 13.5 milj. kr.. 

upptas mcuel för ett llertal kvalitetsförbättrande iitglirder i idrifllagna 

anläggningar. För projekteringskostnader upptas 10,4 milj. kr. Dessa hiin

för sig till ett llcrtal nya projekt för cl- och viirmeproduktion. Vidare 

upptas 13,0 milj. kr. som kapitaltillskott till kraftvlirmcbolag. Dessa medel 

är avsedda att användas i de fall verket i samarbete meu andra intressenter 

bildar bolag inom kraft värmeområdct. 

I medclsbehov för väm1eprod11ktio11.rn11/iigg11i11gur upptas hehov för an

skaffning och installation av el pannor, värmepumpar och andra viirmepro

duktionsanliiggningar med 50,0 milj. kr. Som kapitaltillskott till viirmcpro

duktionsbolag upptas 50,0 milj. kr. 

För distrih11tion.rn11/iigg11i11gur förcslär vattcnfallsvcrkct följande inve

steringsprogram (i milj. kr.). 

Medclsbehov för Medclsbehov för Mcdelsbehov totalt 
påbörjade tidigan: tidigare ej 
redovisade arbeten redovisade nu 

planerade arbeten 

1983/84 1984/85 1983/84 1984/85 1983/84 1984/85 

Driftövervaknings-
anliiggningar m. m. 137,8 166.4 137.8 166.4 
Storkraft nät 872.9 837.3 5,6 19,9 878,5 857.2 
Regionala niit 393.4 339.5 28,8 85,5 4,? , 425,0 
Lok<tla niit 175.8 129.6 72.8 129.7 248,6 259.3 
Övriga distributions-
anläggningar 52.0 1.2 6.2 12,5 58.2 13.7 

Summa medelsbehov 1631,9 1474.0 113,4 247,6 1745,] I 721.6 

Mcdclsbehovct för distributionsanliiggningar ligger under budgetåret 

1984/85 fortfarande kvar på en relativt hög nivå. Orsaken till detta är bl. a. 

att konverteringen till elvärme kr;iver omfattande förstärkningar av regio

nala och lokala nät. Dessutom pågår omfattande arbeten pf1 storkraft nätet. 

Fdtn och med budgetåret 1985/86 beräknas investeringarna i distributions

anläggningar minska. 

Medelsbehovct för tidigare inte redovi.sade nu föreslagna distributio.ns

anliiggningar framgår av följamlc sammanstiillning (i milj. kr.). 

Storkrt!finiit 
Stenkulkn. förnyelse av 400/130 kV 
transformcring . 
Timmersdala. 400/130 kV transformator T2 
Vargfors. fclströmsförstärkning av 400 kV 
stiillverk m. m. 
Midskog. tdströmsförstiirkning av 400 kV 
stiillverk samt anslutande ledning mot 
Storfinnforscn 

Beriiknad total- B.:riiknad utgift 
kostnad 1984/85 

204.8 
4."i.4 

10.2 

12.2 

0.8 
1,3 

I.I 

5.7 
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Hjiilta-Kilflll·,cn. fL:htri\ni-t<:iNiirkning av 
4110 kV ledninl! 
Scitcvarc-Ligga. fclstriirmfiirstiirkning av 
400 k V lcLlning 
Hnknlunda, imtallation av redundanta skydd 
220 kV matning till Solberga 
Finn,Jiitten-1.imlb;icka, fcl\t röm,for,tiirkning 
av 2211 k V ledninl! 
< hpccificeradc ulbyggnadcr samt prnjektaing 

lfrgiu1wlu niit 
Korsberga-Hjo. ny 411 kV ledning 13 km 
Billing,for,-· Ed. ny 130 kV ledning 20 km 
Installation av 70 MVAR EK-batteri inom ADI 
Finnsli1tten- I lalbbcrg, ombyggnad 10 km 
220 kV ledning dckn Nordanby-Hallsta 
lnswllation av 70 MVAR EK-batteri inom AD2 
lri-t>dlation av 220/70 kV transformator i 
Danderyll m. m. 
Rydbo, ny 220/70 kV transf.station 
AJv,jö. ny 220/70 kV transf.station 
Skjutbanan, nytt 70 kV kopplingss!iillverk för 
Solna enerl!iverk 
Tibble, ny 70120 kV transf.station 
()..,tan;I. ny 70i211 kV transf.station 
Installation av 140 MVAR EK-batteri 
inom AD3 
Minningc 130 kV tran,f.station. ombyggnad av 
lokal och kontrollanhiggning 
I lallsherg-Kuml;1 40 kV kdning. 
areafor,li1rkninl! 
Ramvik tran..,r.~tation, tjiirrstyrningsutrnstning 
m.111. 
Nederkalix 130 k V station. nv transformator 
130/70 kV ... amt nytt 10 kV stlillvcrk 
Överkalix 130 kV station. ny 130/43 kV station 
Boniiset - i\ssi 130 k V kdning. 
anslut ningsledning 
Kalix-Nederkalix. ny 130 kV ledning X km 
Mu~jck-Vipan 130 kV ledning, 
areafiirst;irkninl! 94 km 
Kalix·- Ek fors. ~iy 40 kV ledning 60 km 
Tiirendii-Muodoslombolo. !inbyte 40 kV 
ledning 50 km 
i\nslutni11g av Siidva kraftstation 
La.xcde. anslutning av G3 
Projekt rnindrc iin .1,0 Mkr !Alla reginncr) 

l.11k11/11 niit 
Ospecificerade 11pprustningar. nyanskaffningar 
l'1.'h forst;irkningsåtgiirdcr 

(J1.,-i;:11 distrih11tii>11.rn11/iigg11i11g11r 
Hiiggvik, depiianliiggning, verkstad samt 
pers<malutrymmen 
Stornorrfors ny personalbyggnad 
Projekt n1indre iin 3.11 Mkr (!\Ila regioner) 

Tota Il 

Bcriiknad total- lkräknad utgift 
ko\tnad 1984/85 

5.0 

4.5 
2.4 

20.5 

6.0 

3.0 
11,6 
4,0 

10,X 
3,5 

14,9 
13.7 
11.5 

5,0 
3,9 
9.4 

7.4 

3,5 

4.0 

4,3 

16.5 
11.7 

4,0 
3,7 

30,0 
7,5 

4.0 
12,6 
5.:! 

89.4 

6.9 
4.0 
7.7 

3.1 

O.f> 
2.1 
1,6 

1.6 
2,0 

0,1 

0.9 

0.3 
1,5 

1\3 
0,1 
1.0 

2.6 
0,6 
2.f> 

0.1 

0.1 

0,7 

0.7 

X.4 
0,9 

0.1 
0,3 

3.1 
5.7 

3, I 
7.4 
0,5 

31,4 

129,7 

5.6 
4,2 
2.7 

247,6 
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Medelsbehovet för ii1·riga ii11d11111äl har av valtcnfallsverket i anslags

framstiillningen heriiknals till 52.6 milj. kr. I heloppcl ingilr för inköp och 

kompletlering av fastigheter 19.5 milj. kr .. för förviirv och finansiering av 

eldistributionsföretag 30.0 milj .. kr. samt för investeringar i kanalankigg

ningar 3, I milj. kr. 

Statens vattenfallsverk har triiffat avtal med Svenska Petrokum AB om 

förvärv av samtliga aktier i Swedegas AB frftn den 30 december 1983. 

Vattenfalls verket har i en särskild frarnstiillning den 25 oktober 1983 begiirt 

regeringens godkännande av avtalet. I samband diirmed har verket redovi

sat de anslagsmiissiga konsekvenserna av övertagandet m:h framfört vissa 

yrkanden. 

I framstiillningen redovisas medelsbehovet undt:r hudgetiiren I 983i84 

och 1984/85 för investeringarna i Swedegas del av Sydgasprojektet. dvs. 

stamlcdningen inkl. överkapacitet för eventuella nya gLisprojekt. Pil grund

val av en ny anläggningskostnadskalkyl beräknas behovet till ca 500 milj. 

kr. Kalkylen innt:biir att investeringskostnaden har siinkts i förhållande till 

vad Swcdegas tidigan: har redovisat. Bakgrunden hiirtill iir att upphand

lingen sker i ett för bestiillaren gynnsamt marknadsliige. 

Finansieringen av investeringen i stamledningens överkapacitet förut

sätts ske med anslagsmedcl, t.v. utan förriintningsplikt. I övrigt förutsätts 

extern upplåning med vattenfallsvcrkets borgen. Verket redovisar i fram

ställningen följande preliminära fördelning (i milj. kr..). 

1983/84 1984/85 Summa 

Extern uppliining 180 160 340 
Anslagsmedd 85 75 160 

Summa 265 235 500 

Regeringen har bemyndigats att. för andra typer av bolag än distribu

tionsföretag, medge aktieförvärv eller bildande av bolag inom ramen för 

vattenfallsverkets investeringsanslag intill ett sammanlagt helopp av 75 

milj. kr. per budgetår (prop. 1981/82: 125. NU 53, rskr 405). Bolagsbild

ningar för andra typer av bolag iin distributionsbolag bör enligt detta beslut 

begr;insas till ett för varje år fastställt belopp. Vattenfallsverkct föreslår i 

anslagsframställningen all beloppet begriinsas till 75 milj. kr. för budgel

ttret 1984/85. 

Vattenfallsverket anför vidare alt bl. a. erfarenheterna av omstrukture

ringen av iigandeforhållandena i SwedPowcr AH tidigare i <tr har visat att 

det kan finnas behov av ell bemyndigande för regeringen frtm riksdagen att 

inom viss ram fft besluta om li:irsiiljning av aktier som ftirvaltas av vallcn

fallsverkct. Ett sftdant bemyndigandt: skulle göra det möjligt för verket att 

snabbare genomföra ändamiilsenliga omstruktureringar vid t. ex. vatten

kraftsaffärer. 

Verket disponerar en rörlig kredit i riksgiildskontoret som f. n. for uppgii 

till högst 350 milj. kr. Under budgetårt:t 1982/83 har vallenfallsverket 
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~ikrhetalat 436 milj. kr. till stahverkct s<hom amL>rtering pii statskapital. 

Dessa meJel hade vaket tiJigare erhiillit s1>m ersiittning för kostnader 

sammanhiingande med Lirnkraftprogrammets försening. Överg<'mgen till 

nytt linansicringssystem för kiirnkraftens restkostnaJer innebiir inbetal

ning av avgifter till en siirskilJ nfönnd. niimnJen för hantering av anviint 

kiirnbriinsle. i sUillet för avsiillningar inom företagen. Detta medför att 

gjL>rda avsiittningar l. o. rn. budgetiirct 1981/82 kommer att i sin helhet bli 

anviinJa för sill egcntliga iindamal under budgetiirct 1983/84. Verkets 

lik viditetssituation har siilcdes markant försämrats. MeJ hiinsyn hiirtill 

beJ1)mer verket att det iir angeliiget alt ramen för rörlig kreJit höjs med 250 

milj. kr. Verkets rörljga kredit iir liten med hänsyn till omsitllning och 

förctagsstorlek. 

Horgl'n 

Riksdagen har bemyndigat regeringen all teckna borgen för liin till bolag 

i vilka statens vattt:nfallsverk förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt 

belopp av 11 638 milj. kr., varav högst 295 milj. kr. för li"1n till eldistribu

tionsförctag (prop. 1982/83: 100 bil. 14. NU 33, rskr 280 och prnp. 1983/ 

84:47. NU 10. rskr 125). 

Av ramen har 10400 milj. kr. motiverats av behov av borgcnsteckning 

för.1[111 pii allmiinna kapitalmarknaJen till Forsmarks Kraftgrupp AB. Ver

kets borgensteckning för Jetta bolag utgjorde 9095 milj. kr. per den 30 juni 

1983. Diirav avs{1g4625 milj. kr. block 3. 

För budget<'iret 1984/85 har del totala kapitalbehovet för block 3 bcriik

nats till I 973 milj. kr.. varav 443 milj. kr. finansieras mcJ Jcliigarl(m L>ch 

I 530 milj. kr. med nya externa litn med borgenstcckning. Valtenfallsver

kets andel av Jcliigarl<lnen uppgiir till 330 milj. kr. och verkets andel av 

borgensteckningcn har beriiknats till I 350 milj. kr. 

Uehovet av borgensteckning för Forsmark blL>ck 3 iir beriiknat utan 

marginaler. Erfarenhetsmiissigt kan emellertiJ föriindringar och förskjut

ningar ,·tv sil väl kapitalbehov som uppliiningstidpunkter förcknmma: Even

tuellt kan ocksti en förändring av den externa lilnedelen och andelen 

utliinJska ![in bli aktuell. Mot bakgrund av detta föresl{ir verket all bor

gensramcn höjs med 1500 milj. kr. 

Verksamheten inom verkets eldistributionsbolag skall i första hanJ fi
nansieras med bolagens egna medel och - i den m{in Jessa medel inte 

riicker för erforderliga investeringsarbeten - med uppli:ining pi:i allmiinna 

kapitalmarknaJen. För bolag som beJrivcr verksamhet inom expansiva 

omriiden och för bolag med omfaltanJe upprustning av distributionsan

liiggningarna blir upplåning ofrtmkomlig. 

Till Svensk Energiverksgrupp AB (SEAB) har flertalet av verkets aktie

poster i clJistributionsbolag övcrförts. ViJ uppli111ing på allmiinna kapital

marknaJen kriivs oftast borgen av bolagets ägare som siikerhet för lfinen. 

SEAB:s borgensram för företagens doller- och intressebolag ingår i vallen

fallsverkets borgensram fr. o. m. budget[1ret 1982/83. 
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Ramen för vattenfallsverkets borgensåtaganden gentemot eldistribu

tionsbolag är 295 milj. kr. för budgetåret 1983/84. Den utnyttjade delen av 

ramen var 234 milj. kr. den 30juni 1983. Under budgetåret 1983/84 förutses 

tillkommande borgensåtaganden av verket och SEAB uppgå till 69 milj. kr. 

Motsvarande behov under budgetåret 1984/85 heräknas uppgå till 94 milj. 

kr. För att få vissa marginaler för eventuella tillkommande behov föreslås 

en ökning av borgensramen till 395 milj. kr. eller med 100 milj. kr. 

Av den nu gällande borgensramen har 943 milj. kr. motiverats av behov 

av borgensteckning för upplfming på allmänna kapitalmarknaden till andra 

bolag iin Forsmarks Kraftgrupp AB och eldistributionsbolag. Bl. a. har 260 

milj. kr. motiverats av behov av borgensteckning för Bastusels Kraft AB:s 

finansiering av Sädvaprojektet. Vidare har 105 milj. kr. motiverats av 

behov av borgensteckning för AB Kärnkraftutbildnings finansiering av 

simulator för Forsmark 3/0skarshamn 3. 180 milj. kr. har motiverats av 

Swedegas AB:s behov av borgensteckning för den del av stamledningen 

som svarar mot Sydgasprojektets transportbehov. Den utnyttjade delen av 

ramen var440 milj. kr. den 30juni 1983. Erforderliga borgensåtaganden för 

budgl!låret 1983/84 beräknas till 244 milj. kr. jämte 180 milj. kr. för Swede

gas AB. 

Verket föreslår att såvitt avser budgetåret 1983/84 ramen höjs med 100 

milj. kr. för borgensteckning för nya bolag. För budgetåret 1984/85 föreslår 

verket att ramen höjs med 335 milj. kr. för borgensteckning för upplåning 

till andra bolag. Härav avser 160 milj. kr. ytterligare borgensteckning för 

Swedegas AB. 35 milj. kr. avser ytterligare borgensteckning för AB 

Kiirnkraftutbildnings finansiering av simulator för Forsmark 3/0skars

hamn 3. 25 milj. kr. avser ytterligare borgensteckning för Bastusels Kraft 

AB:s finansiering av Siidva-projektet. Vidare har 100 milj. kr. beräknats 

för borgensteckning för nya bolag. 

Enligt gällande regler (prop. 1972: I bil. 15, NU 15. rskr 90) får f1tergåen

de borgensåtaganden inte utnyttjas för ny borgensteckning. Det giiller 

dock inte den del av borgensramen som avser borgensåtaganden gentemot 

eldistributionsbolag. Under budgett1ret 1982/83 återgick borgensåtaganden 

om 58 milj. kr. för andra bolag genom återbetalning a·1 lån. Borgensramen 

för budgetåret 1984/85 bör cHirför minskas med hiinsyn härtill. 

Under budgetåret 1982/83 har vidare Forsmarks Kraftgrupp AB {1terbe

talat två lfm. Verkets borgensteckning för dessa lån som upptogs för 

finansiering av block 3 i Forsmark uppgick till 439 milj. kr. Med hiinsyn till 

att dessa lån varit av kortfristig natur och upptagits i avvaktan pft att en 

långsiktig uppl{ming skulle ske - och som också skett under budgetåret 

1982/83 - förutsiitter verket att f1terbetalningen av de kortsiktiga lt111en inte 

skall medföra en minskning av den framtida borgensramen. Verket har 

beriiknat borgensbehovet för budgetåret 1984/85 under förutsiittning av att 

nu giillande regler skall tolkas pi't detta siitt. 

9 Riksdagen 19133/X./. I s11111/. Nr 100. Bilaga /./ 
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Remissyttrande 

Statens encrf,ti1•erk har yttrat sig över vattenfallsverkets framställning 

och anför bl. a. följande. 

Vattenfallsverket lägger till grund för sin utbyggnadsplanering samma 

prognc.s som redovisades av verket föregående år. Nu kan konstateras att 

elförbrukningen inom industrisektorn ligger ca 3 TWh/år under prognos

trenden. En rapport rörande energiutvecklingen i framtiden - innehållan

de även en el prognos för år. 1990 - kommer att utarbetas inom energiver

ket under våren 1984. 

Statens vattenfalls verk berör i anslagsframställningen i år liksom föregå

ende år frågan om effekt- och energiöverskott i elförsörjningen. Den tids

differentierade eltariffen bör enligt energiverket ge effektivitetsvinster. 

Statens energiverk anser det angeläget att vattenfallsverket även fortsätt

ningsvis bedriver en aktiv v~rksamhet för att anpassa tarifferna. Möjlighe

terna att härigenom uppnå ytterligare effektivitetsförbättringar torde vara 

långt ifrån uttömda. 
Den ekonomiskt fördelaktiga koppling mellan el- och värmeproduktion 

som sker i krafcvärme- och mottrycksanläggningar innebär enligt energi

verket att sådana anläggningar självfallet bör byggas i första hand, före 

separata kondenskraftverk. Med den nuvarande samhiillsekonorniskt myc
ket fördelaktiga elproduktionsstrukturen - med vatten- och kärnkraft 

utgörande basen - och med nuvarande och för det närmaste decenniet 

beräknad elkonsumtion är dock en utbyggnad av mottryckskraft inte moti

verad försörjningsmässigt eller kraftekonomiskt. I den övergripande, stra

tegiska planeringen bör emellertid möjligheterna att framöver utnyttja 

fjärrvärmenäten för kombinerad el- och värmeproduktion beaktas. Energi

verket hänvisar till att verket i sitt yttrande över promemorian om storstä

dernas värmeförsörjning bl. a. anfört att lönsamheten för förtida investe

ringar är osäker i många fall. Om förtida investeringar i ångpannor skall 

komma till stånd är det enligt energiverket angeläget att frågan löses 

snarast. Investeringar i hetvattenpannor kommer annars att ta bort åter

stående potential för förtida investeringar. En möjlighet som därvid kan 

övervägas är statliga bidrag till sådana investeringar. En annan möjlighet 

är sjiilvfallet att genom organisatoriska åtgärder, t. ex. genom utvidgat 

samarbete mt:llan kraftindustrin och kommunerna, ttstadkomma en utökad 

planering och vissa investeringar i förtid för en kraftvärmeprmluktion på 

1990-talet. 

Statens vattenfallsverk bar avtal med vissa kommuner om att gemen

samt uppföra fasthränsleledade hetvattenpannor och kraftvärmt:verk. Sta

tens energiverk anser det angeläget att vallenfallsvt:rket även fortsätt

ningsvis aktivt bedriver denna typ av verksamhet och utvecklar samar

hdsf~lrmer som tillgodoser kommunernas önskemål. Yattcnfallsverkcts 

kompetens hör kunna vara en tillgång för kommunerna, och dess utnytt

jande hör underliitta introduktion av ekonomiskt biirkraftig fast-
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bränsleeldning. På kraft värme sidan ger vattenfalls verkets engagemang en 

iindarnålscnlig inplanering i elsystemet av el producerad i kraftvärme

anläggningar. 

F<>redragande ns ii1·t:n ·äganden 

Landets totala elkonsumtion inkl. övcrföringsförluster uppgick under 

budgetåret 1982/83 till I 03, 7 TWh, vilket är 3 .5 % mer än under föregående 

budgetår. Statens vattcnfallsvcrk levererade inom landet 53,2 TWh under 

budgetåret 1982/83. Verkets fasta leveranser ökade jämfört med föregåen

de år från 47,7 TWh till 50,2 TWh. Tillfälliga leveranser inom landet 

uppgick till 3,0 TWh och exporten till ca 2.2 TWh. 

Av de 55,4 TWh som vattenfallsvcrket totalt levererade under budget

året 1982/83 svarade vattenkraft för 28,7 TWh. kärnkraft för 19,5 TWh och 

värmckraft exkl. kärnkraft för 0,4 TWh medan 1.2 TWh köptes in från 

andra svenska leverantörer och S ,5 TWh importerades. Jämfört med förc

g[tcndc år ökade importen och kärnkraftproduktionen medan vattenkraft

produktioncn. den oljebaserade kraftproduktionen och inköp inom landet 

minskade. Vattcnfallsverket svarade för ca hälften av landets elcnergiför

sörjning. 

I sin anslagsfrarnställning redovisar vattcnfallsverket sin syn på vissa 

frågor som bakgrund till och förutsättning för den egna vcrksamhctcn. Jag 

vill först kommentera några av dessa frågor. 

Verket behandlar i anslagsfrarnställningen sambandet mellan cl- och 

värmcförsörjning. Det är enligt verket samhällsekonomiskt mycket fördel

aktigt alt ersätta olja med cl för uppvärmning, st1 länge tillgång finns till 

billig vatten- och kärnkraft och inte dyrare kraftslag behöver utnylljas för 

längre perioder. Verket redovisar hur en ökad elanvändning för uppvärm

ning bör ske för att möjligheterna till framtida kraftviirmcproduktion skall 

ws till vara och kärnkraftavvecklingcn inte försvåras. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag i proposition 1983/84: 28 om 

beskattningen av energi anförde att den beräknade goda tillgängcn på 

relativt billig elenergi under 1980-talct och flera år in på 1990-talet i första 

hand bör användas inom industrin men iiven utnyttjas för bl. a. uppvärm

ningsändamål i fjärrvärmenät, flerfamiljshus och småhus. Därmed kan 

oljeanvändningen minskas. Det är emellertid viktigt att undvika att låsa 

fast uppvärmningen vid cl. När kärnkraften skall börja avvecklas kommer 

tillgången på elenergi att bli mer bcgriinsad. Användningen av cl för upp

värmning bör därför under 1980-talct i första hand ske i flexibla systern där 

flera olika energibilor kan utnyttjas. Jag föreslog mot denna bakgrund att 

allmän energiskall för elenergi som förbrukas i avkopplingsbara clpannor 

under tider då elenergin inte behöver crsiillas av oljeeldad kraftproduktion 

i kraftsystemet skall kunna åtcrbctalas om vissa villkor Lir uppfyllda. 

Riksdagen har bifallit detta förslag 1SkU 1983/84: 9. rskr 96 och 97l. 
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Statens vattenfallsverk har träffat avtal med Svenska Petroleum AB om 

förvärv av samtliga aktier i Swedcgas AB från den 30 december 1983. 

Förvärvet har godkänts av riksdagen (prop. 1983/84: 47, NU 10, rskr 125). 

Vattenfallsverket har i november 1983 fått i uppdrag av regeringen att i viss 

omfattning fortsätta projekteringen av den av verket föreslagna huvud

sträckningen mellan Karesuando och Gårdsjö för en rörledning för transi

tering av nordnorsk naturgas. 

I anslagsframställningen har verket också aktualiserat frågan om verkets 

ägarengagemang i Svenska Petroleum AB. Jag återkommer till denna fråga 

i en proposition om vissa oljefrågor som jag avser föreslå regeringen att 

förelägga riksdagen under våren 1984. 

Enligt vattenfallsverkets femårsplan för forskning, utveckling och de

monstration kommer verket att av driftmedel satsa nära 160 milj. kr. per år 
på sådana ändamål under de närmaste åren. 

Beträffande en fortsatt vattenkraftutbyggnad framhåller verket att situa

tionen vad gäller Sveriges framtida el- och energiförsörjning till stora delar 
är förändrad jämfört med den tidpunkt då riktlinjer för vattenkraftens 

utnyttjande lades fast. Detta måste beaktas vid bedömningar om framtida 

vattenkraftutbyggnad. Vattenfallsverket anser att det finns anledning att 

överväga en utbyggnad av vattenkraften utöver den av riksdagen fastlagda 

nivån 66 TWh och att en förstudie i form av översiktsplan bör genomföras 

för två större outbyggda älvar, förslagsvis Vindclälvcn och Piteälven. 

Vattenfallsverket föreslår i sin anslagsfram!.tällning att verket skall ges 

befogenhet att besluta om igångsättning av om- och tillbyggnader av vat

tenkraftanläggningar som inte skall prövas av regeringen enligt I § vatten

rättskungörelsen ( 1971: 789). F. n. har verket befogenhet att inom ramen 

för anvisade medel besluta om utbyggnad av små vattenkraftverk om högst 

1,5 MW. Förslaget innebär bl. a. att befogenheten utökas till att giilla även 

om- och tillbyggnader av vattenkraftanläggningar om högst 20 MW. 

Vattenkraft beredningens betänkande (SOU 1983: 49) Vattenkraft re

missbehandlas f. n. Jag återkommer till vattenkraftbercdningens förslag 

och de övergripande vattenkraftutbyggnadsfrågor som vattenfallsvcrket 

har tagit upp i anslagsframställningen i en proposition som jag avser föreslå 

regeringen att förelägga riksdagen under våren 1984. Jag vill i samman

hanget niimna att regeringen har gett statens energiverk i uppdrag att bl. a. 

utreda vilka projekt som bör påbörjas först av de utbyggnader som vat

tenkraftberedningcn föreslagit. Energiverket skall också ge förslag till hur 

Sverige skall behålla kompetensen på vattenbyggnadsomnltlet. Bl. a. skall 

energiverket undersöka om vattenfalls verkets kompetens kan utnyttjas vid 

utbyggnader av fallriittigheter som tillhör andra än vattcnfallsverket. Upp

draget skall i dessa delar redovisas i februari 1984. 

Vattenfallsverket konstaterar i sin anslagsframstiillning att beslut om 

nya prnduktionsanliiggningar behöver inte fattas under innevarande bud

gct;ir för att clförsi.i1jningen inom det statliga avsiittningsomrfidet skall 

kunna klaras under 1980-talct. 
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Totalt bedömer verket att antalet egna anställda inom anläggningsverk

samheten kommer att minska med ca 1600 personer under perioden 1983/ 

84-1987/88. En viss fortsatt nedgång kommer enligt verket att ske under 

resten av 1980-talet. Jag ser det som väsentligt att verket planerar och 

vidtar personaladministrativa åtgärder för att lindra konsekvenserna av 

den minskade byggnadsverksamheten. Det är viktigt med en omsorgsfull 

planering av byggnadsverksamheten i syfte att åstadkomma en jämnare 

minskning av antalet anställda och en uthålligare anläggningsorganisation. 

Jag vill i detta sammanhang notera att verket har inrättat en särskild tjänst 

för strategisk sysselsättningsplanering. Härigenom har bättre möjligheter 
för sysselsättningsplanering skapats. 

Jag gf1r nu över till att behandla frågor om vattenfallsvcrkets uthygg

nad.1pro[<ram. medelshe/101' m. m. 

För innevarande budgetår har under reservationsanslaget E 11. Statens 

vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. anvisats 3318, 7 milj. kr., varav 85 
milj. kr. på tilläggs budget I (prop. 1983/84: 47. NU 10. rskr 125) och 14. 7 

milj. kr. över finansfullmakten för sysselsättningsfrämjande åtgärder enligt 

särskilt regerings beslut. 

Anslaget är beräknat med beaktande av att en marginal bör finnas för att 
möjliggöra en sådan ökning av vattenfallsverkets investeringar under lö

pande budgetår som kan påkallas från kraftförsörjningssynpunkt. Vatten

fallsverkets investeringsram för innevarande budgetår uppgår till 3 608.6 

milj. kr. I beloppet ingår 14. 7 milj. kr. som under budgetåret har anvisats 

med stöd av finansfullmakten i sysselsättningsfrämjande syfte och 137 .6 

milj. kr. som vid budgetårets ingång återstod av medel som tidigare hade 

anvisats med stöd av finansfullmakten. Vidare ingår i investeringsramen 85 

milj. kr. för medel till Swedegas AB (prop. 1983/84:47. NU 10, rskr 125). 

Detta belopp avser den del av investeringen i stamledning för Sydgaspro

jektet som är överkapacitet för eventuella nya gasprojekt. I investeringsra

men ingår också 10 milj. kr. för om- och tillbyggnad av Upperuds kraftsta

tion och 75 milj. kr. för kapitaltillskott till andra bolag än eldistributionsbo

lag (prop. 1983/84:25, NU 15, rskr 123). 
För budgetåret 1984/85 förordar jag en investeringsram av 3 282.6 milj. 

kr. Ramen är beräknad med beaktande av sådana kostnadsförändringar 

som erfarenhetsmässigt kan beräknas ske till det nya budgetårets början. 

Av följande sammanställning framgår hur jag beräknar att vattenfallsver

kets medelsförbrukning i huvudsak kommer att fördela sig på olika ob

jektsgrupper under budgetåret 1984/85. Som jämförelse redovisas utfallet 

för budgetåret 1982/83 och av verket beräknad medelsförbrukning för 

budgetåren 1983/84 och 1984/85 (i milj. kr.). 
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1982/83 1983/84 1984/85 

Utfall Bcr;iknad Verket Föredra-
gamlen 

Vatten kraftanläggningar 538, I 809.4 850,9 750.8 
l(ärnkraftanläggningar 722.3 714,8 609.7 607.7 
Ovriga värmckraftanläggningar 0.6 20.2 !09.7 36.9 
Värmeproduktionsanläggningar 7.6 39.9 100.0 100.0 
[)is t ri hut ionsan I äggn inga r 1432.1 I 749.3 I 721.6 1659,6 
Ovriga iindamål 460.2 275.0 127.6 127.6 

Summa 3160.9 3608,6 3519,5 3282.6 

Medelsförbrukningen för rnttl'11krafta11lii1<g11ingar beräknar jag till 750.8 

milj. kr .. Medlen iir beräknade så att tidigare beslutade utbyggnads- och 

ombyggnadsarbeten vid Messaure. Vietas. Laxcde och Porsi i Lulciilven. 

Stornorrfors i Ume älv. Stenkullafors i Ångermanälven samt Upperud i 

Upperudsälven skall kunna fortsätta planenligt. För dessa arbeten har jag 

beräknat 413 milj. kr .. Jag har också räknat in 13.3 milj. kr., som avser 

kapitaltillskott till vattcnkraftbolag, 3.2 milj. kr. som avser anläggningsme

del till regleringsföretag. 14.9 milj. kr. för efterarbeten m:h skadereglering

ar. 211.8 milj. kr. för kompletteringar och små kraftverk. 12.6 milj. kr. för 

projekteringsplan. 80 milj. kr. för förvärv och finansiering av vattenkraft

anläggningar samt 2 milj. kr. för tillkommande anHiggningar. 

För kiirnkrrzfianläggningar har jag för niista budgettir tagit upp 607. 7 

milj. kr. För färdigställandet av Ringhals kraftstation inkl. erforderliga 

efterarbeten och kompletteringar har beräknats 277. 7 milj. kr. I detta 

belopp ingår även 6 milj. kr. som avser kvarstfiende utgifter för initial

hränsle. För kapitaltillskott till Forsmarks Kraftgrupp AH avseende block 

3 har beräknats 330 milj. kr. 

Mcdelsbehovet för iil'l"iga 1·iirmekra.fianiiigg11i11gar beriiknarjag till 36.9 

milj. kr. Medlen fördelar sig med 13.5 milj. kr. för kompletteringar. 10.4 

milj. kr. för projekteringskostnader och 13 milj. kr. för kapitaltillskott till 

kraftvärmebolag. 

Jag har inte nu tagit ställning till frågan om medel för Oxelösunds 

kraftvärmeverk. Vattenfallsverket har i anslagsframstiillningen angett att 

om förhandlingar med SSAB och Oxelösunds kommun om ång- och viir

meleveranser leder till positivt resultat avser verket att inkomma med 

siirskild skrivelse med hcmstiillan om heslut för utbyggnaden. 

För 1·iirmeprod11ktin11.rn11/iigg11ingar har jag beräknat 100 milj. kr. Med

len fördelar sig med .'iO milj. kr. för anskaffning och installation av elpan

nor. viirmepumpar och andra värmeproduktionsanläggningar samt 50 milj. 

kr. för kapitaltillskott till viirmeproduktionsbolag. 

För investeringar i distrih11tio11sa11liiggni11gar har jag beräkna! samman

lagt 1659.6 milj. kr. Beloppet a·vser investeringar i driftövervakningsan

liiggningar. storkraft nät. regionala och lokala nät samt övriga distributions

anläggningar. 
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Medelsbehovet för 1)1Tiga iindamål beräknar jag till 127.6 milj. kr. I 

detta belopp ingår 19,5 milj. kr. för inköp och komplettering av fastigheter. 

30 milj. kr. för förvärv och finansiering av distributionsföretag samt 3,1 

milj. kr. för investeringar inom kanalrörelsen. Vidare ingår 75 milj. kr. för 

medel till Swedegas AB. Detta belopp avser medel till den del av investe

ringen i stamledning för Sydgasprojektet som är överkapacitet. Beloppet 

ärt. v. inte förräntningspliktigt. 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att reservationsan

slaget Statens vattcnfallsverk: Kraftstationer m. m. för budgetftret 1984/85 

tas upp med 3 323 milj. kr. Beloppet har beriiknats med beaktande av att en 

marginal utöver investeringsramen bör finnas för att göra det möjligt att 

öka vattcnfallsverkets investeringar under löpande budgetår om detta skul

le vara påkallat från kraftförsör:iningssynpunkt. Investeringar i syssclsätt

ningsfrämjande syfte hör. även i fortsättningen, finansieras över finansfull

makten. Med det belopp som jag har förordat kan medelsrescrven. med 

beaktande av att ingående behållning på anslaget kan beräknas till ca 124 

milj. kr. i början av niista budgetår, beräknas uppgå till ca 164 milj. kr. 

Regeringen har bemyndigats att. för andra typer av bolag än distrilJu

tionsföretag, medge aktieförvärv eller bildande av bolag inom ramen· för 

vattenfallsverkcts investcringsanslag intill ett sammanlagt belopp av 75 

milj. kr. per budgetår (prop. 1981/82: 125. NU 53. rskr 405). Bolagsbild

ningar för andra typer av bolag än distributionsbolag bör enligt detta beslut 

begriinsas till ett för var:ie år fastställt belopp. I likhet med vattenfallsver

kct anser jag att beloppet bör begränsas till 75 milj. kr. för budgetåret 1984/ 

85. 

Jag delar vidare vattcnfallsverkets mening att det finns behov av ett 

bemyndigande för regeringen att inom vi~s ram få besluta om försäljning av 

aktier som förvaltas av vattcnfallsverket. Ramen bör begränsas till 5 milj. 

kr. per budgetår. Riksdagens bemyndigande härom bör inhämtas. 

Statens vattcnfallsverk disponerar f. n. rörlig kredit hos riksgäldskon

toret inom en ram av 350 milj. kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 17. NU 70. rskr 

410). Verket föreslår att ramen höjs till 600 milj. kr. och framhåller att 

likviditctssituationen har försämrats markant. bl. a. till följd av övergången 

till nytt finansieringssystem för kärnkraftens restkostnader. Jag förordar 

att den av statens vattcnfallsverk disponerade rörliga krediten i riksgälds

kontoret höjs till 575 milj. kr. 

Regeringen har bemyndigande att teckna hor1:en för lån till bolag i vilka 

vattcnfallsverkct förvaltar statens aktier intill f. n. sammanlagt 11638 milj. 

kr., varav högst 295 milj. kr. för lån till eldistributionsföretag (prop. 1982/ 

83: 100 bil. 14, NU 33, rskr 280 och prop. 1983/84: 47, NU IO, rskr 125). Av 

den totala borgensramcn har I0400 milj. kr. beräknats för Forsmarks 

Kraftgrupp AB:s upplåningsbchov. 

För budgetåret 1984/85 har vattenfallsverket räknat med att statlig bor

gen behöver tecknas för lån om ytterligare I 350 milj. kr. avsedda för 
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finansiering av block 3. Verket föreslår att borgensramen höjs med 1 500 

milj. kr. Verket har härvid förutsatt att borgensramen inte kommer att 

minskas till föl.id av att två kortfristiga lån - som upptagits i avvaktan på 

att en långsiktig upplåning skulle ske - återbetalats under budgetåret 1982/ 

83. 

Med tanke på att förändringar och förskjutningar av såväl kapitalbehov 

som upplåningstidpunkter kan uppkomma förordar jag att borgensramen 

räknas upp med I 500 milj. kr. med hiinvisning till Forsmarks Kraftgrupp 

AB:s lånebehov. Detta innebär att av den totala borgensramen beräknas 

11 900 milj. kr. för Forsmarks Kraftgrupp AB:s upplåningsbehov. 

En ram om 295 milj. kr. gäller för borgensåtaganden gentemot eldistrihu

tionsföretag antingen direkt av verket eller indirekt via verkets förvalt

ningsbolag Svensk Energiverksgrupp AB !SEABl. För att erforderligt 

utrymme skall finnas under budgetåret 1984/85 föreslår vattenfallsverket 

att ramen för borgensåtaganden gentemot cldistributionsföretag hö.is med 

100 milj. kr. till 395 milj. kr. Jag tillstyrker detta förslag. 

Av den nu gällande borgensramen har 943 miij. kr. motiverats av behov 

av borgensteckning för upplåning på allmänna kapitalmarknaden till andra 

bolag än Fors marks Kraftgrupp AB. och eldistributionsbolag. Borgensra

men bör minskas med 58 milj. kr. med hänsyn till att under budgetåret 

1982/83 återgick borgensåtaganden med detta belopp genom slutlig återbe

talning av lån. För budgetåret 1984/85 föreslår verket en höjning av ramen 

med 335 milj. kr. för borgensteckning för upplåning till andra bolag. Av 

ramhöjningen har verket beräknat 160 milj. kr. för Swedegas AB, 35 milj. 

kr. för AB Kärnkraftutbildning. 25 milj. kr. för Bastusels Kraft AB och 100 

milj. kr. för nya bolag. Jag tillstyrker verkets förslag till ramhöjning för 

andra bolag. 

I enlighet med vad jag här har anfört förordar jag att regeringen inhämtar 

riksdagens bemyndigande att teckna borgen för lfm intill sammanlagt 

(I I 638 +I 500 + 100 - 58 + 335) = 13515 milj. kr., varav högst 395 milj. 

kr. för lån till eldistributionsföretag. 

För genomförandet av ransonerings- och reglerings<°1tgärder inom ener

giområdet svarar vid en kris bränslenämnden. transportrådet och elförsörj

ningsnämnden inom resp. bränsle-. drivmedels- och elområdena (prop. 

1976177: 74 bil. 2. FöU 13. rskr 311 ). Bränslenämnden och transportrådct 

finns inriittade även i fredstid medan elför:;örjningsnämnden enligt nuva

rande planering inrättas först vid en kris. 

Vattenfalls verket ombesörjer enligt sin instruktion ( 1982: 705) bered

skapsplanläggning av rikets elenergiförsörjning. Verket har vidtagit förbe

redande arbete med att organisera en elförsörjningsnämnd. 

Enligt min mening skulle beredskapen inom energiområdet stiirkas ytter

ligare om elförsörjningsnämndcn i likhet med bränslenämnden finns inriit

tad iiven i fredstid. Nämnden bör vara administrativt knuten till vatten-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 137 

fallsverket. I icke kristid bör niimnden inte bedriva n?1gon liipandc verk

samhet eller ha anstiilld personal. Jag beriiknar inte behov av nf1gra siirskil

da medel till vattenfallsverket till följd av att elförsiirjningsniimnden finns 

inrättad iiven i fredstid. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemstiillcr jaf! att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 

I. besluta att den av statens vattenfallsverk disponerade riirliga 

krediten i riksgiildskonturet höjs Mm 350000000 kr. till 

575000000 kr .. 
2. bemyndiga regeringen att inom en ram om högst 5 000000 kr. per 

budgetär besluta om försiiljning av aktier som förvaltas av sta
tens vattenfalls verk. 

3. bemyndiga regeringen att teckna borgen för l?1n till bolag i vilka 

statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill sammanlagt 

13 515000000 kr .. varav hiigst 395000000 kr. för l{tn till cldistri
butionsföretag. 

4. till S1m1·11.1· 1·a11e11fall.11·crk: l\n(fistationl'I' 111.111. för budgct[1rct 

1984/85 under tolfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 

3 323 000000 kr .. 

dels bereder riksdagen tillfiille att 

5. ta del av vad jag har anfört om inriittande av elförsörjningsniimn

den. 

E 12. Energiforskning 

I statsbudgeten för budgetfiret 1983/84 har under anslaget F 20 Energi

forskning anvisats ett reservationsanslag av·t 000 kr. Under anslaget redo

visas utgifterna för statens stöd till forskning och utveckling p~i energiom

rådet inom ramen för Huvudprogram Energiforskning. 

Nu löpande treåriga energiforskningsprogram upphör i och med utgång

en av budgetåret 1983/84. 

Energiforskningsniimnden (Efnl och övriga programansvariga organ har 

inkommit med förslag till fortsatta insatser inom huvudprogrammet under 

treårsperioden 1984/85- 1986/87. 

Statsrådet I. Carlsson har tidigare i dag tbil. !OJ anmält sin avsikt att 

senare under detta riksmöte föreslå regeringen att lägga fram en 

forskningspolitisk proposition. Jag avser att i detta sammanhang lägga 
fram förslag om fortsatta insatser inom Huvudprogram Energiforskning. I 

avvaktan hiirpå bör anslaget Energiforskning i statsbudgetf'örslaget för 

budgetåret 1984/85 liksom innevarande budgetår föras upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. 
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Jag hemstiiller all regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1984/85 beriikna till Energif(>rskning ett reservationsanslag av 
I 000 kr. 

Verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

Studsvik Energiteknik AB iir statens största samlade resurs för energi

tekniskt forsknings- och utvecklingsarbctc. Bolaget har ca 900 anstiillda i 

Studsvik och Nyköping. Inom svenska dotterbolag och delägda bolag, 

bl. a. Svensk Drivmedelsteknik AB (tidigare Svensk Metanolutveckling 

ABJ och Alnor Instrument AB. arbetar omkring 60 personer. Närmare 
rcdogiirclser fiir holagets verksamhet m. m. har liimnats senast i budget

propositionen 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 252). 

Rolaget iir verksamt inom forskning. utveckling och teknikdemonstra

tion p{1 !lera energiomrf1den. Det iir organiserat i två divisioner. division 
Energiteknik och division Kiirnteknik. Inom division Energiteknik finns 

resurser för forskning och ut veckling vad giiller fasta briinslen. bränsleka

rakterisering. miljöpåverkan. förbränning. fi.irgasning. Giirr- och viirmetek

nik samt solteknologi. Inom division Kiirnteknik bearbetas bl. a. siiker

hetsfn01gor. briinsleutveckling samt miljö- och avfallsteknik. 

forskningsreaktorn R2 i Studsvik togs i drift år 1960. Den iir i huvudsak 

en materialprovningsreaktor men utnyttjas ocks{1 för hl. i1. industriell 

ncutronbestdlning och som neutronkiilla för allmiinna forskningsiindamål. 

I Studsvik finns också ett avancerat briinslelahoratorium som medger 

arbete med mycket starkt radioaktiva prover. 

Inom division Energiteknik har uppförts pilotanliiggningar för förbriin

ning is. k. snabb nuidiserande hiidd och för förgasning av biomassa. Dessa 

anliiggningar utnyttjas för avsedd provdrift. Inom divisionen har insatser 

vidare skett inom fjärrvärme- och materialomrf1dena. 

Av fi.iljande tablå framgår anslagna medel för budgetåren 1982/83- 1983/ 

84 samt bolagets hcriikning av medclsbehovct för budgetåret 1984/85 (milj. 

kr.) 

Anslagshcnlimning tlJK2i8> 19K3/K4 l9R4/X5 

Hidrag till verksamheten vid Studs-
vil: Energiteknik AH 58.2 42,5 62.3 

Avveckling il V forskni ngsrcaktorer 
111.m. 16.5 5.75 12.9 

Anliiggningar for radioaktivt avföll i 
Studs vik 111. 111. 13.8 44.2 72.7 

139.3 
Tnrnsport och slutlig förvaring av 
lllg- och mcdelaktivt avfall (nytt an-
slag) 53.7 
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Bolaget begär medel fiir dels den löpande verksamheten (bidragsansla

get) dels vissa extraordinära insatser med anledning av tidigare verksam

het som har bedrivits som ett led i uppbyggnaden av det svenska kiirnkraft

programmet. 

Sammantaget kräver dessa senare insatser enligt bolaget 139.3 milj. kr. 

för budgetåret "1984/85 vilket motsvarar en ökning med 89.3 milj. kr. 

jiimfört med innevarande budgetår. 

Bidragen till den löpande verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. 

som till stor del innefattar utgifter för egen forskning och for deltagande i 

bransch forskning har minskat kraftigt. .för budgetftret 1981 /82 erhöll bola

get 80 milj. kr. för detta iindam[1l. Budgetåret 1982/83 58.2 milj. kr. och 

budgetåret 1983184 42.5 milj. kr. För budgetåret 1984/85 hemstiiller bolaget 

om 62.3 milj. kr. 

I anslagsframstiillningen begiirs iiven medel för energirelaterad grund

forskning med 7.5 milj. kr. Jag avser ta upp denna fnlga i min anmälan till 

den under punkten E 12 aviserade forskningspolitiska propositionen. 

E 13. Bidrag till verksamheten vid Studs\•ik Energiteknik AB 

1982/83 Utgift 

1983184 Anslag 

1984/85 Förslag 

58 200000 

42 500000 

42635 000 

Reservation 

Från anslaget lämnas statens bidrag till verksamheten inom Studsvik 

Energiteknik AB. 

Sr11d.n·ik Energireknik AB 

I anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 konstaterar bolaget att 

verksamheten har utvecklats positivt och i linje med de strategiska målen. 

Orderingfmgen har varit tillfredsställande och orderstocken iir god inför 

det nya budgetåret. Liksom föregående år lämnar rörelsen ett överskott. 

Den operativa verksamheten har under det senaste firet fortsatt att 

utvecklas enligt de strategiska målsättningarna för bolaget. Huvudlinjerna 

i strategin innebär att vidareutveckla en kommersiell marknad vid sidan 

om den statliga uppdragsverksamheten genom olika programorgan. att öka 

internationalisering och exportvolym samt att bibehålla och - för vissa 

delar - förbättra lönsamheten i verksamheten. 

Division Energiteknik har påtagligt fö~hättrat sitt ekonomiska resultat. 

En bibehållen uppdrags volym från programorganen har kompletterats med 

en ökande andel uppdrag från industri. viirmeverk och branschforsknings

organ. 
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Di\'ision Kiirntcknik har fortsatt att iika sin fiirsiiljning p;'\ utlandet. 

Samtidigt har totalvolymen ökat med oförä!1drat god lönsamhet. Efte11"ri1-

gan från svensk kiirnkraftindustri iir stahil med en tyngdrunktsförskjutning 

mot driftanknutna tjiinster och utvcc:klingsurrdrag samt mot forskning och 

utveckling ri't avfallsomri\.det. Siikerhetsarheten för svenska myndigheter 

bedrivs pft i stort sett oföriindrad niv[1. Divisionen har ocksä fått urpdrag 

att pröva briinslen för utländska kiirnbriinsletillverkares räkning. 

Bolageh övriga resultatenheter vidareutvecklas enligt planerna. För 

hudgetiiret 1984/85 begiirs 62.J milj. kr. avseende driftbidrag samt forsk

ning och utvecklingjiimte ett iigartillskott för att utveckla bolagets affärs

verksamhet. 

Bqlagets behov av driftshidrag avser R2-reaktorn, biblioteket samt vissa 

lokaliseringsbetingade kostmu.Jer. 

En redogörelse för rlancrna rå byte av tank i R2-rrnktom liimnades i 

prop. 1982/83: I 00 bil. 14 Is. 254). Bolaget framh;\ller i anslagsframställ

ningen att dess avtal med svensk karnkraftindustri kompletteras med fort

satt stabil internationell efterfr[1gan. Byte av tank medför ett visst ekono

miskt avbräck under 1984/85. Trots det kan bolagets behov av driftbidrag 

hegriinsas till 15 milj. kr., vilket är samma summa som bolaget erhällcr för 

innevarande budgcUlr. I beloppet ingt1r sjiilvkostnaden för de kanaler i R2 

som bolaget urpl?1ter till Naturvetenskapliga Forskningslahoratoriet 

< N FLI. de tekniska högskolorna m. tl. Anslaget är en förutsiittning för att 

denna forskning kan fortsiitta p{1 oförändrade premisser. 

St11d.1Tikhihlioteke1 är specialbibliotek för energilitteratur. främst inom 

kiirncnergiområdet. Biblioteket har den största aktuella rapportsamlingen i 

Sverige inom detta område. 

Studsvikhihlioteket utgör svenskt centrum för insamling och registrering 

av teknisk-vetenskaplig litteratur till flera internationella informationssys

tem. 

Den s. k. ansvarsbiblioteksutredningen har våren 1983 framlagt sitt slut

hetiinkande (DFl-ruhlikationer 1983: 1-2) Ansvarsbibliotek - Ett sy~tem 

för nationell informationsförsörjning. I betänkandet föreslås att ett antal 

ansvarsbibliotek utses för vissa ämnesom~åden. Studs vik har i utredningen 

föreslagits som ett av de bibliotek, som bör heaktas i det fortsatta arbetet 

med utbyggnaden av ett ansvarsbibliotekssyslem. Medelsbehovet för bib-

. liotcket för budgetåret 1984/85 beriiknas av bolaget till 4.8 milj. kr. 

Lokaliseringshetinwule kostnader. Bolagets lokalisering till Studsvik 

medför vissa extrakostnader jämfört med tätortslokalisering. Bolaget an

ser att den nuvarande verksamheten inte helt kan bära dessa kostnader. 

Bolaget har successivt etablerat relationer med och funnit formerha för 

ett samarbete med industrin om branschrelaterad .forskning och 1111·eck

ling. Bolaget disponerade för dessa ändamål budget{iret I 981/82 26 milj. kr. 

och 1982/!G 22 milj. kr. Anslaget för innevarande budgetår är 18 milj. kr. 

Bolaget begär för budgetåret 1984/85 27 milj. kr. 
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Kärnteknikdivisiom:n har inom denna ram eu samarbete med svensk 

kiirnkraftindustri. Samarbetet omfattar friimst insatser vad avser briins

leutveckling, kemi- och materialproblem.samt avfallshantering. Divisionen 

deltar även i ett internationellt samarbete avseende materialforskning inom 

fusionsteknologin. 

Division Energiteknik har successivt utvecklat samarbetsformer pii 

FoU-ornrådet med svensk industri. Målsättningen all utveckla samarbetet 

med svensk industri utgur en hörnsten i bolagets strategiska planer. Dessa 

mål är på väg att uppnås. 

Bolaget hemstiiller vidare om mcdelstillskott för .fi!n•fllR.1·11t1·cc/.:li11g vil

ken utgör ett viktigt led i förändringen av bolagets struktur. Anledningen 

till detta är att kapital som genereras av rörelsen enligt bolaget i första hand 

måste reserveras för åtgänler för vidareutveckling av redan etablerad 

· verksamhet. 

Nya produkt- och marknadsomrttden kriivcr därutöver ytterligare kapi

talresurser. Dylika ofta riskfyllda investeringar i utveckling och marknads

föring bör enligt bolagslcdningens uppfallning inte belasta bolagets solidi

tet genom att aktiveras i balansräkningen och upplftning. Mot denna bak

grund hem<;täller bolaget om medel i form av ägartillskott för detta ända

mål. Behovet av medel för budgetfirct 1984/85 beräknas till 10 milj. kr. 

Av bolaget beräknade medelsbehov för budgetåret 1984/85 och för bud

getåren 1982/83- 1983/84 beviljade anslag sammanfattas i följande tablå 

(milj. kr.): 

1982/83 1983/84 1984/85 

Drifthidmi: 
R2-reaktorn 27,U 15,0 15.0 
Biblioteket 4.2 4 'i 4.8 
Lokaliscring~betingade ko,,tnadcr 5.0 5.0 5.5 

36,2 24.5 25,3 

Forskning- och 11/vecklini: 1 

Egen och branschrelaterad forskning- och ut-
veckling 22,0 18,0 27,0 

Fiire1ag.1·1111·eckling 10.0 

TOTALT 58,2 42,5 62,3 

1 Tillkommer anslag för energirelaterad grunuforskning (enl. bolaget 7.5 milj. kr.). 
AF 1983/84 7.5 milj. kr. 

Föredragandens Öl'erviigal!Llen 

En successivt ökad del av verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

finansieras genom intiikter från uppdrag och tjiinster. Bolaget har i enlighet 

med gällande riktlinjer gjort betydande satsningar utanför kiirnenergiomrt1-

det, främst områdena kolteknik, förbriinnings- och förgasningsteknik samt 

solenergiteknik. De internationella uppdragen har dessutom kommit att bli 

en betydelsefull del av bolagets verksamhet. 
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De statliga insatserna för att medvt:rka till omstruktureringen av Studs

vik Encrgi1eknik AB har gett goda resultal. Genom salsningar på företags

ut veckling har personal omskolats och utbildats. specialistt:r inom nya 

verksamhetsområden rekryterats och strategiskt forsknings- och utveck

lingsarbell' initierals. Kommersiellt lovande produktideer har vidareut

vecklats. Vissa av dessa har sedan kunnat introduceras med framgång på 

en internationell marknad. 

Bolagets lönsamhel och tinansidla stLillning har väsentligt förbättrats. 

Verksamheten har varit sil pass framgångsrik att företaget för andra årt:t i 

rad har vi ... at överskott. Enligt min mening är det värdefullt att omstruktu

rt:ringen av bolaget har gett goda resultat. 

Mot bakgrund av vad jag nyss anfört beräknar jag medclsbehovet för 

budget<1ret 1984/85 pä följande sätt (milj. kr.). 

Bidrag till R2-reaktorn 

Bidrag till drift av Studsviks bibliotek 

Tiickning av lokaliseringsbclingande kosrnader 

Egen och branschrelaterad forskning och utveckling 

15,0 

4,635 

5 ,0 

18 

42,635 

Anslagel bör siUedes föras upp med 42 635 000 kr. Det ankommer pi'\ 

regeringen all meddela de siirskilda föreskrifter som kan komma att erford

ras för anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·erk.rn111het1'11 1·id S111d1Tik E11ergitek11ik AB för 

budgcttiret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 42 635 000 kr. 

E 14. Avveckling av forskningsreaktorcr m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10500000 

5 750000 

9900000 

Reservation 6000000 

Studsvik Energileknik AB har under della anslag beviljats 10 milj. kr. 

för budgetåret 1981/82 och 15 milj. kr. för budgetåret 1982/83 för avveck

lingen av forskningsrcaktorn R I. Diirtill har under samma anslag beviljats 

1,5 milj. kr. för hudgctåret 1982/83 och för hudgetåret 1983/84 5. 75 milj. kr. 

för avveckling av forskningsreaktorerna RO och Kritz samt för vissa andra 

avvecklingsätgiirder. 

S111d1·1'ik E11er1'itck11ik AB 

Avvecklingen av forskningsreaktorer vid Studsvik Energiteknik AB har 

p<°1gått under flera år. Nedliiggningen av forskningsrcaklorn R I. Drollning 

Kristinas Viig 51 i Stockholm. avslut~1des under budgetåret 1982/83 vad 

avser det egentliga rivningsarbetet. Fortfarande r1tcrstår visst arbete vad 
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avser friklassning av lokah:r, slutrapportering samt viss behanuling och 

mellanlagring av avfall. Bolaget anger i en liige~rapport frcin den 14 april 

1983 att det riiknar med all arbetet skall vara avslutat m:h avrapport1.:rat 

under hösten 1983. 

El! antal äldre anläggningar i Studsvik, som har byggts och anvlints i det 

svenska kärnkraftsprogrammet, äsamkar bolaget kostnader som inte är 

förenliga med Studsviks nuvarande verksamht:t. Bolaget vill avveckla 

dessa anläggningar för ..il! minska framtida anslagsbt:hnv. Planering för 

dekontanimering och rivning har piibö1ja1s bl. a. för nolleffektreaktorn RO. 

för forskningsreaktorn KRITZ. bctongtankmodellen och för anliiggningen 

för rcgenering av tungvattt:njonbytarc. Vidare pilgt1r planning för all av

veckla alfalaboratoriet för att kunna samoruna detta arbete med tank bytet 

på R2-reaktorn. Diirigenom kan personal frän R2-rcaktorn anviinuas för 

avvecklingsprojektct. 

Bolaget hemstiiller för budgetåret 1984/85 om 9.9 milj. kr. för avveckling 

av reaktorerna RO· och KRITZ och för avveckling av äldre laboratorit:r 

samt för förvaring av avföll fri"in Ägesta. 

Vidare hemställer bolaget om 3 milj. kr. för upparbetning av briinsle från 

Agesta som nu förvaras i upparbetningsanliiggningcn i Winuscale i Eng

land. Som alternativ härtill diskuterar bolaget möjligh1:tcn att transportera 

avfallet tillbaka till Sverige. 

F öreJra}fandens ii1 ·en ·iit:anJen 

Enligt min mt:ning är bolagets strävan att på olika sätt avveckla forsk

ningsreaktorer m. m .. som iir el! resultat av den verksamhet som bedrevs 

under uppbyggnaden av dt:t svenska krtrnkraftsprograrnmet, angeliigcn. 

Enligt vad jag har erfarit har bolagt:t med gott resultat rivit forsknings

reaktorn R I i Stockholm. Bolaget bör få möjlighet att i 1:nlighet med sitt 

förslag fortsiitta nedliiggningsarbetena pii RO och KRITZ samt alfalabora

toriet. Niir det gäller det avfall friin Agestan.:aktorn som förvaras vid 

upparbctningsanliiggningen i. Windscale anser jag att bolaget i ställd för 

upparbetning bör välja att transportera avfallet till Sverige i syfte att dfrekt 

deponera det i slutförvar. I avvaktan pii att Centrala lagret för anviint 

bränsle från karnkraften (CLAB) färdigställs bör det aktuella briinslct 

kunna förvaras i Windscale. Med hiinvisning h~irtill har jag inte baiiknat 

några medel för detta ändam{il. 

Mot bakgrund av det anförda hemstiilkr jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till A 1Tcckli11g al".fi1rsk11i11gsreaktorer 111 .. 111. för budgetliret 1984/ 

85 anvisa ett reservationsanslag av 9900000 kr. 
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E 15. Anläggningar för rnclioaktivt avfall i Studsvik, m. m. 

1982/83 Utgift 7 300000 Reservation 13 800000 

1983/84 Anslag 44200000 

1984/85 Förslag 72 700000 

Under detta anslag anvisades för budgctiirct 1981/82 ett re,ervationsan

sl~ig av 14200000 kr. (prop. 1981/82: IOI bil. 8. NU 1981/82:22. rskr 1981/ 

82: 1521. Medlen avstig att täcka kostnader för förprojt:ktering. projckte

ringsin.,atscr. vi;.st bestlillningsarbcte m. m. för anläggningar för hantering 

och förvaring av liig- och mcdclaktivt avfall i Studwik ( 13 .3 milj. kr.) 'amt 

vi~sa uppstlidningsinsatscr av akut karaktiir ((),9 milj. kr.). De 13,3 milj. kr. 

som avser rncdd for prujekteringsarbek etc .. stiilldes till bo1agcts di., posi

tion '>Om riinte- och amorteringsfritt län. De resterande 0.9 mil.i. kr. har 

utgiitt i form av bidrag. Ytterligare 13.8 milj. kr. anvisades for hudgctC!l'ct 

1982/83 för samma iindamftl (prop. 1982/83: 101 hil. 8. NU 27. rskr 182!. 

I statsbudgt!ten för budget<'tret 1983/84 anvisades ytterligare -14,2 milj. kr. 

for '>amma iim.lamiil (prop. 1982/83: 100 hil. 14 s. 257. NLI 33. rskr 280). 

Vidare bemyndigade riksdagen reg..:ringen att ikliida staten garanti med 

sammanlagt 60 milj. kr. för iitaganden avseende budgct;\n:t 1984/85. som 

Studsvik Energiteknik AB gör i samband med upphandling av anliiggningar 

för avfallshantering i Studsvik. 

Riksdagen har medgivit att 5 milj. kr. av hittills beviljade 1;111 fiir avskri

vas lprop. 1982/83: llJO bil. 14 s. 261. NU 33. rskr 280). 

S111cl.1Ti/.:. E11ergitl'f.:.11i/.:. AB 

Studsvik Encrgitånik AB begiir för projekt AMOS (Avfallsanliiggning

arnas modernisering i Studsvikl fiir budgeti'irct 198-l/85 72.7 milj. kr. o.:h 

diirutöver ekonomiska garantier för iitaganden om högst 15 milj. kr. för 

budgetilret 1985/86. Vidare hemstiiller bolagel atl rrn:Jlen ges som riintefritt 

l{in. vilket cfterges i takt med att anliiggningar kostnadsförs i bolagets 

redovisning. 

I prnp. 1982/83: 100 bil. 14 (s. 258) Himnades en utförlig redogörclst:> för 

den av bolaget planerade moderniseringen av avfallsanliiggningarna. 

Av anslagsframstiillningen framg{ir att bolaget riiknar med alt kunna 

hälla sig inom den angivna projektramen. 159 milj. kr. Bolaget riiknar 

emellertid med att föriindringar kan uppkomma på enskilda delobjekt inom 

projektet. 

För projektet giiller allmiint att tillsti\nd enligt atomenergilagcn 

( 1956: 306) givits enligt regeringsbeslut den 14 juli 1983 för 

- fortsatt drift av anliiggning för bearbetning och lagring av radioaktivt 

avfall med villkor att modernisering av anliiggningen sker enligt den plan 

som lagts till grund för invcsleringsprojeklct 
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- att uppföra, inneha och driva en behandlingsanläggning för medelaktivt 

fast och vätskeburet avfall 

- att uppföra, inneha och driva ett mellanlager för låg- och medelaktivt 

avfall. 

Vidare fastlades i regeringsbeslut samma dag enhetliga villkor för de lån 

som beviljats under olika budgetår. Enligt beslutet skall medlen utgöra 

räntefria lån som tills vidare är amorteringsfria. Lånen skall efterges i takt 

med att anläggningen skrivs av i redovisningen. Eftergiften får emellertid 

inte vara större än vad regeringen för varje räkenskapsår medger. 

Bolaget anger i sin anslagsframställning att vissa krav på de avfallskollin 

som skall slutförvaras i SFR (Slutförvar för reaktoravfall) ännu inte är 

definitiva då det gäller bl. a. strålnivå för lagret och tillämpningen av 

IAEA:s rekommendationer för transporterna till SFR. Dimensioneringen 

av behandlingsanläggningen och mellanlager med hänsyn till strålskärm

ning, hanteringsutrustningar och volymer kan påverkas av kommande 

beslut i detta avseende. 

I anslagsframstiillningen anges också nuläget i projektet enligt följanue. 

För mellanlagret gäller att vägen är klar fram till tunnelpåslaget. De 

olika byggentreprenaderna är upphandlade till fast pris. Sprängning av 

tunneln till bergrummet startade i bö1jan av augusti. Arbetet bedrivs där

med i överensstämmelse med tidsplanen som angavs i investeringsplanen 

november 1982. Målet är att lagret skall stå klart sommaren 1985. Kostna

den uppges bli lägre än den tidigare angivna. 

För beht111tlli11g.rn11/iigg11i11ge11 har hillills förprojektering bedrivits inne

fattande bl. a. detaljerade systemstudier. Kostnadskalkylcr utförda· m1.:d 

detta nya underlag visar högre kostnader än vad som ingick i investerings

planen från november 1982. 

Bolaget har begärt anbud pft detaljprojektering av olika utrustningar friln 

såviil svenska som utländska företag meu sikte på beställningar under 

"eptember månad 1983. Detta innebfir en viss senareläggning jiimfört med 

den tidigare angivna tidpunkten i investeringsplanen november 1982. 

För bygge av hamn har tillstånd erhållits genom vattendom. Kalkylen 

för hamnen visar nu ltigre kostnader än investeringsp!anen från novembc.:r 

1982. 

F iii·edrngandens ö1 ·en·iigamlen 

Jag har kunnat konstatera att moderniseringen av avfallsanHiggningarna 

i Studsvik i huvudsak fortskrider enligt plan1.:rna. Dl.!! är angeliigct att 

arbetet kan fortsätta i oförminskad takt. 

Jag föreslår därför att ytterligare 72.7 milj. kr. anslås för buuget[1ret 

1984/85. Medlen bör som tidigare utg(1 i form av riinte- och amorteringsfria 

lån. Dessa bör efterges i den takt med vilken anHiggningen skrivs av i 

redovisningen, dock att eftergiften inte får vara större per riikenskapsf1r iin 

vad regeringen för varje sådant år meuger. 

10 Riksdagen l'Ni318./. I .rn111/. Nr /00. Hi/aga l.J 
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För att minska belastningen på bolagets soliditet bör regeringen inhämta 

riksdagens bemyndigande att enligt vad nyss sagts efterge de lån som 

beviljas bolaget för ifrågavarande ändamål. Bemyndigandet bör även avse 

tidigare lån avsedda för finansiering av modernisering av avfallsanlägg

ningarna i Studsvik. Jag har för avsikt att ta upp denna fråga i samband 

med min anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 

1983/84. 
Jag föreslår också att bolaget ges möjlighet att göra åtaganden inom en 

ram av 15 milj. kr. för budgetåret 1985/86. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att i enlighet med vad jag har anfört ikläda 

staten garanti med sammanlagt högst 15 000 000 kr. för åtaganden 

avseende budgetåret 1985/86 som Studsvik Energiteknik AB gör 

i samband med upphandling av anläggningar för avfallshantering 

i Studsvik, 

2. till Anläggningar för radioaktil't 111:f(1/I i St11d.1Tik, 111.111. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av T!. 700 000 kr. 

och bemyndiga regeringen att besluta om årlig eftergift av de lån 

som beviljas inom ramen för detta anslag. 

E 16. Transport och slutlig förvaring av låg- och medelaktivt avfall 

Nytt anslag (förslag) 53 700000 

Som anges i prop. 1982/83: 100 bil. 14 (s. 260) kriivs för en fullständig 

lösning av avfallshanteringsfrågorna i Studsvik att en uppgörelse träffas 

mellan staten och Svensk Kärnbränsleförsörjning (SKBFJ om finansiering

en av kostnader för transporter och slutförvar av låg- och medelaktivt 

avfall. 
Efter förhandlingar mellan SKBF och Studsvik Energiteknik AB har 

avtal träffats som avser det aktuella avfallet. SKBF förbinder sig i avtalet 

att svara för transporter och slutlig förvaring av låg- och mcdelaktivt avfall 

som hiirrör från verksamheten i Studsvik. 

Studsl"ik Energiteknik AB 

I anslagsframställningcn anför bolaget att avsikten är att senare triiffa ett 

liknande avtal om övriga kategorier av avfall - rivningsavfall och långlivat 

avfall som inte avses slutförvaras i Slutförvaret för reaktoravfall (SFR-1, 

forsm;1rk). 

De kategorier av låg- och medelaktivt avfall som täcks av den nu ingång

na överenskommelsen är: 
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A. Allt avfall som härrör från arbeten inom det svenska kärnkraftpro

grammet, såväl mängder som uppkommit före I juli 1983 som sådana -

uppskattade - mängder som genereras efter denna tidpunkt fram till år 

2010, 

B. Allt avfall som härrör från verksamhet ut«nför kärnkraftprogrammet 

dvs. medicinska och tekniska tillämpningar samt mera grundläggande 

forskning och utveckling - och som behandlas och mellanlagras av 

Studsvik Energiteknik AB fram till år 2010 enligt bolagets och SKBFs 

gemensamma mängduppskattningar, och 

C. Allt avfall som har genererats i samband med Studsvik Energiteknik 

AB:s övriga kommersiella verksamhet fram till I juli 1983, samt 

D. Allt avfall som fr. o. m. I juli 1983 genereras i samband med 

Studsvik Energiteknik AB:s utliindska kommersiella uppdrag. 

Avtalet innebär i huvudsak följande: 

- SKBF accepterar kostnadsansvaret för kategori A ovan 

- staten accepterar genom Studsvik Energiteknik AB kostnadsansvaret 

för kategori B och C och erlägger till SKBF ett engångsbelopp på 53.7 

milj. kr. senast I september 1984 

- Studs vik Energiteknik AB skall bära kostnaden för kategori D inom 

ramen för sin kommersiella verksamhet. 

Avtalet för det låg- och medelaktiva avfallet förutsätter således att 

Studsvik Energiteknik AB betalar 53,7 milj. kr. till SKBF som ett engängs

belopp. Detta täcker även kostnaderna för transporter till och slutförvaring 

i SFR-1. 

Studsvik Energi AB aviserar att kostnader för inkapsling av avfall enl. 

kategori A, B och C kommer att· medföra kostnader ~om inte är möjliga att 

beräkna förrän de tekniska kraven iir slutgiltigt fastsHillda. 

Fi)redrag11ndcns iivcn·iigandcn 

Det är angeläget att frågorna om hantering av .tvfall i Studsvik kan 

behandlas på ett ändamålsenligt sätt. Genom det avtal som träffats mellan 

bolaget och SKBF har ytterligare ett steg på den vägen tagits. Genom 

uppgörelsen blir det möjligt att reglera kostnaderna fik den slutliga förva

ringen av det låg- och medelaktiva avfallet. Jag föreslår att bolaget tillförs 

53.7 milj. kr. att erlägga till SKBF som en engångsbetalning för de i avtalet 

överenskomna tjänsterna .. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transport och s/111/ig fi'irl'l1ri11g a1· läg- och mcde/aktil'l lllji11/ 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 53 700000 

kr. 
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E 17. Stöd för oljeersättande åtgärder, m. m. 

1983/84 1Anslag 

1984/85 Förslag 

1 Tilläggsbudget I. 

120000000 

210000000 
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Från detta anslag bestrids kostnader för stöd för åtgärder för att ersätta 

olja, m. m. enligt förordningen ( 1983: 1107) om statligt stöd för åtgärder för 

att ersätta olja, m. m. 

Föredragandens ö1·en•iiga11de11 

I november 1980 beslutade riksdagen om stöd för åtgärder för att ersätta 

olja, m.m. (prop. 1980/81:49. NU 19, rskr 100). I december samma är 

tillkallades en delegation, delegationen (! 1980: 08.l för uppbyggnad av en 

oljeersättningsfond, med uppdrag att organisera och ha hand om stödverk

samheten enligt de riktlinjer som angavs i prop. 1980/81: 49. Delegationen 

upphörde den 30juni 1983. Stödet administreras fr. o. m. den I juli 1983 av 

statens energiverk. Stödverksamheten finansieras -genom en avgift för 

oljeprodukter. Inkomsterna tillförs en särskild fond, benämnd oljeersätt
ningsfondcn. För den första·treårspcrioden bcriiknadcs stödbchovet uppgä 

till I 700 milj. kr. 

Riksdagen har nyligen fattat beslut om fortsatt stöd för åtgärder för att 

ersätta olja. m. m. (prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr 124) för perioden den I 

januari 1984-den 30 juni 1987. Beslutet innebär bl. a. att medel för stödet 

för oljeerstittande åtgärder fr. o. m. I januari 1984 anvisas under el! reser

vationsanslag på statsbudgeten. Det totala stödet för oljeersiittande ätgär-. 

der för tiden fr. o. m. den I januari 1984 t. o. m. budgetåret 1986/87 uppgår 

till 1650 milj. kr., varav bidrag och villkorliga bidrag till 660 milj. kr. och 

lånegarantien till 915 milj. kr. För första halvåret 1984 har 120 milj. kr. 

anvisats på tilläggsbudget I. För budgetåret 1984/85 beräknar jag medels

behovet till 210 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn till att viss verksamhet 

vid statens energiverk på samma sätt som hittills bör finansieras genom 

stödet för oljeersättande åtgärder. Från anslaget bör i enlighet diirmed 

överföras medel till anslagen E I. Statens energiverk: Förvaltningskost

nader med 6 734000 kr. och E 2. Statens energiverk: Utredningar m. m. 

och information med 6347000 kr. Vidare bör som hittills viss verksamhet 

rörande energiinriktad utbildning och rådgivning finansieras genom stödet 

för oljeersällande åtgärder. Medel bör i -;:nlighet härmed överföras till 

anslagen E 4. Utbildning och rådgivning m m. för att spara em:rgi med 

::!6330000 kr. samt anslagen H I. Lantbruksstyrelsen och H 2. Lanthruks

niimndcrna under jordbruksdepartementets huvudtitel med totalt ::!,5 milj. 

kr. 

Jag hemstiiller att regeringen före~lår riksdagen 

att till Sriid.fi'.ir o(i<'ersiirrande drgiirda, 111.111. för budgetilret 1984/ 

85 anvisa dl n:servationsanslag av 210000000 kr. 
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E 18. Täckande av förluster anledning av statliga garantier för olje

ersättande åtgärder 

1983/84 1Anslag 

1984/85 Förslag 

1 Tilläggshudget I. 

5000000 

15 000000 

Från detta anslag bestrids utgifter för förluster i samband med lånega

rantier för stöd för åtgärder för att ersätta olja, m. m. 

Fiiredragandens i)rerviiganden 

J propositionen om fortsatt stöd för åtgärder för att ersiitta olja. m. m. 
samt för investeringar inom energiområdet (prop. 1983/84: 62) har jag bl. a. 
beräknat ett medelsbehov av totalt 75 milj. kr. för förlusttiiekning för 

perioden den I januari 1984- 30 juni 1987. För första halvåret 1984 har 5 
milj. kr. anvisats på tilläggsbudget I (NU 9, rskr 124). För budgetåret 1984/ 
85 räknar jag med ett medelsbehov av 15 milj. kr. Förlusterna för de 

garantier som lämnas för lån till att finansiera oljeersättningsprojekt täcks 

till hälften från detta anslag och till hälften från anslaget E 17. Stöd för 

oljeersättande åtgärder. m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande <11' förluster i anledning av statliga garantier fiir 

o(ieersiittande åtgärder för budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lags

anslag av 15000000 kr. 
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F. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete hör till de områden 

som prioriterats trots det svåra statsfinansiclla läget. Insatser på detta 

område är av stor betydelse för industrins möjligheter att genom teknisk 

förnyelse vidmakthålla sin internationella konkurrenskraft. Trots att indu

strins egna satsningar på utvecklingsarbete har ökat kraftigt under det 

senaste decenniet finns ett behov av statligt utvecklingsstöd. främst vad 

giiller stöd till riskfyllda projekt inom tekniskt avancerade områden. Dessa 

frågor kommer att tas upp i särskilda propositioner våren 1984. 

Satsningarna pi't svensk rymd verksamhet, främst Tele-X-projektet. före

slås fortsätta i stor omfattning. Detta område har enligt industrins bedöm

ningar en stor kommersiell framtid och utvecklingen har varit mycket 

snabb de senaste ftren. Både Norge och Finland har anslutit sig till Tclc-X

projektet. 

Stöd till industriell förnyelse 

Åtgärder för att stimulera teknisk förnyelse inom olika samhiillssek

torer. företagens produkt- och processförnyelse samt etablering av företag 

baserade på ny teknik m. m. är väsentliga inslag i industripolitiken. Sam

hiillets stöd för dessa ändamål kanaliseras bl. a. genom styrelsen för tek

nisk utveckling (STU). Fonden för industriellt utvecklingsarbete (industri

fonden) och de regionala utvecklingsfonderna. 

STU:s finansiella stöd är ett viktigt instrument i en sådan politik. Det 

motiveras främst av att forsknings- och utvecklingsprojekt på grund av 

finansiella restriktioner eller för stort risktagande annars inte skulle kom

ma till stånd. STU stödjer vidare uppbyggnad av kompetens av betydelse 

för industrin vid högskolor och institut. I STU:s uppgifter ligger också 

allmänt informerande och främjande åtgärder för att öka förståelsen för 

och underHitta innovationsaktiviteter. 

Med tanke på forsknings- och utvecklingsarbetets långsiktiga karaktär 

planeras verksamheten i flerårsperspektiv. F. n. löper ett trer1rigt program 

för perioden 1981/82-1983/84. STU har i sin anslagsframställning för bud

geti'tret 1984/85 lämnat förslag till omfattningen av sin verksamhet för 

budgetåren 1984/85-1986/87. Förslaget är baserat på ett stort analysmate

rial och omfattande diskussioner med representanter för bl. a. näringsliv. 

universitet och högskolor. Förslaget innebär en fortsatt koncentration av 

insatserna mot ett antal områden som av STU bedömts ha stor strategisk 

betydelse för den industriella utvecklingen i Sverige. Prioriterade områden 

är verkstadsteknik. informationsteknik. bioteknik. materialteknik för nye: 
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material. massa- och pappersteknik. träteknik, kemiteknik samt teknik för 

hälso- och sjukvård. 

Industrifonden föreslår i sin anslagsframställning ett treårigt kapitaltill

skott till fonden. En redovisning lämnas av ett antal stödda projekt. vilken 

visar att fonden kommit att spela en viktig roll i den avancerade teknikför

nyelsen inom svensk industri. 

Som jag tidigare anmHlt avses förslag till treårsprogram för STU. Indu

strifonden och vissa andra verksamheter bli framlagda i propositioner 

våren 1984 om forskningspolitik och om åtgärder för industriell tillväxt och 

förnyelse. 

Rymdverksamhet 

De statliga satsningarna på rymdområdet syftar bl. a. till att främja 

svensk industris konkurrenskraft p{1 den expansiva marknaden för rymd

tekniska produkter. Utveckling av rymdtekniken medför även positiva 

effekter för övrig svensk industri genom att den avancerade teknik som har 

utvecklats på rymdområdet sprids till andra områden. En annan fördel är 

att vi inom landet får beslutsunderlag för hur vi i framtiden skall utnyttja 

rymdteknikens möjligheter. 

Avtal har under året tecknats med Norge om samarbete på telesatellit

områdct med Tele-X-projcktet som första konkreta samarbetsprojekt. Vi

dare har avtal med Finland tecknats om samarbete vid genomförande av 

Tele-X-projektet. 

Tele-X kommer att kunna erbjuda olika teletjänster som direktsänd TV 

och datakommunikation. Arbetet med att definiera satellitens nyttolast har 

skett i intimt samarbete mellan Svenska rymdaktiebolaget (Rymdbolaget). 

svenska televerket och myndigheter i Norge och Finland. Avsikten med 

Tele-X iir att förbereda användare. leverantörer. upphandlare och operatö

rer av satellitkommunikationssystem för framtida operativa tillämpningar. 

Tele-X-projektet visar enligt min mening att det är möjligt att uppnå ett 

värdefullt nordiskt samarbete som ger nordisk industri kompetens på den 

expanderande marknaden för rymdtekniska produkter och tjänster. Pro

jektet ger även de nordiska televerken en intern kompetensuppbyggnad 

som ett led i förberedelserna för att möta den framtida teletrafikutveckling

en samt ökade kunskaper beträffande marknadsefterfrågan av olika tele

satellittjänster. 

Patent- och registrcringsverksamhet 

Patentväsendet liksom skyddet för varumärken och mönster är viktiga 

led i en politik som syftar till att främja ett expansivt näringsliv. Sverige 

deltar i ett omfattande internationellt patentsamarbete inom den europeis

ka patentorganisationen (EPO) och den s. k. samarbetskonventionen Pa-
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tent Cooperation Treaty. !PCT). Överenskommelserna syftar till att mins

ka dubbelarbetet vid behandling av patentansökningar. Det svenska pa

tentverket har tilldelats en aktiv roll i det internationella samarbetet. En 

särskild ut.redning har startats för att utvärdera effekterna av Sveriges 

anslutning till EPO. 

Det i.ndustriella riittsskyddet är också föremål för samarbete i nordiska 

sammanhang och inom organisationen World lntellectual Propcrty Organi

sation !WlPOl. 

Även registreringsvcrksamhetcn är av betydelse för näringslivet nämli

gen i fråga om aktiebolagsbildning och registrering av information om 

aktiebolag. 

Prorning och kontroll 

Statens provningsanstalt har fr. o. m. innevarande budget<lr upphört att 

vara central fiirvaltningsmyndighet för officiell provning och kontroll samt 

. för allmän och legal mctrologi. Dessa uppgifter har i stället överförts till 

den nybildade myndigheten statens mät- och provråd. Verksamheten vid 

provl)ingsanstaltcn har under året konsoliderats i samband med att delar 

av den regionala organisationen lagts ned. Detta har medfört en förbättring 

av anstaltens resultat. 

Lagstiftningen om riksprovplatser har setts över. Arbetet har redovisats 

i bctiinkandet (Os I 1983: 22) Kontroll genom provning. vilket f. n. rcmiss

behandlas. 

l\1arintckniska institutet 

Marintekniska institutet SSPA är f. n. en statlig uppdragsmyndighct. 

SSPA:s verksamhet har under senare år fått en alltmer affärsmässig inrikt

ning. De kommersiella uppdragens andel har successivt ökat och utgör 

numera ett dominerande inslag i verksamheten. Denna inriktning beräknas 

förstärkas ytterligare i framtiden. 

SSP A har inga myndighctsuppgifter utan enbart kommersiell verksam

het. De skäl som normalt brukar anföras för att en verksamhet skall 

bedrivas i myndighetsform är inte tillämpliga på SSPA. 

Industridepartementet har tillsammans med SSPA utrett SSPA:s framti

da inriktning och organisationsform. Vidare har studier gjorts beträffande 

SSPA:s marknadsförutsättningar under de närmaste åren och en effektivi

sering av den interna organisationen. 

f'ör att ge SSPA förutsiittningar att även i fortsättningen bedriva sin 

verksamhet under affärsmässiga former på effektivast möjliga siilt förcsläs 

att verksamheten vid SSPA överförs till aktiebolagsform den I juli 1984. 
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Internationellt samarbete 

Sverige deltar i det internationella tekniskt-vetenskapliga samarhetet 

~åväl multilateral! genom arbetet inom internationella organisationer som 

genom bilateralt samarbete. 

Sveriges deltagande i samarbetet på rym<l- och patentomriidena har 

redan berörts. 

Industridepartementet deltar. tillsammans me<l uthildnings<lepartemen

tet och ett antal myn<ligheter. i arbetet inom OECD:s kommittc förveten

skaps- och teknologi politik ICSTPl. Arhetet omfattar fr<°1gor som rör teknik 
och samhällsutveckling. forskningspolitik. internationellt samarbete och 

forskningsstatistik. Vidare ansvarar departementet för representationen i 

OECD:s kommittc för informations-. data- Lich kommunikationspolitik 

cICCP). Detta sker i nära samarbete med ett flertal <lepartement och 

mymlighcter. 
Industridepartementet samordnar vi<lare Sveriges deltagande i det pro-

. jektsamarbetc som bedrivs mellan EG-staterna och nio andr;i stater i 

Västeuropa på forsknings- och utvecklingsomddet inom ramen för det 

s. k. COST-samarbetet. Arbete pågär inom nio skilda teknikområden: da

tateknik. teleteknik. transporter. havsfri\gor. materialteknik. miljöv:'tr<l. 

meteorologi. jordbruksforskning och livsmedelsteknik. 

Sverige samarbetar bilateralt med EG inom organisationens rftmaterial

program på två områden. dels niir det giUler avfalls{1tervinning diir över

läggningar om en förlängning piigftr. dels niir det giiller trii som en förnyel

sebar råvara där ett samarbetsavtal undertecknats i juni 1983. 

Överläggningar påg<°tr vidare med EG om möjligheterna till en breddning 

av det direkta projektsamarbetet mellan organisationen och Sverige inom 

ett flertal andra områden. 

F t. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och uh·eckling 

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift a\· forskningsstationer 

F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har un<ler dessa anslagsrubriker 

anvisats ett reservationsanslag av 610500000 kr .. ett förslagsanslag av 

I 000 kr. resp. ett reservationsanslag av 15300000 kr. 

Statsrådet I. Carlsson har tidigare i dag (bil. 10) anmält sin avsikt att 

senare under detta riksmöte föreslå regeringen att lägga fram en forsk

ningspolitisk proposition. Jag avser att i detta sammanhang samt i mitt 

förslag till en särskild proposition våren 1984 om åtgärder för industriell 

tillväxt och förnyelse, ta upp frågan om utformning av statens stöd till 
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teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Härvid avser jag att i 

rrorositionen om forskningspolitiken anmiila förslag till anslag för styrel

sen för teknisk utveckling. Dessa anslag bör i avvaktan på sistnämnda 

proposition föras urr med oförändrade belopr för nästa budgetår. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslt1r riksdagen 

att. i avvaktan rt1 siirskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1984/85 bcriikna 

I. till Styrl'/sen .fiir teknisk 11/1•eckling: Teknisk .fi>rskning och 111-

rcckling ett reservationsanslag av 610 500000 kr .. 

2. till Styrelsen fiir teknisk 1111·i·ck/ing: Dr(!! av fi1rsk11ingsstatio11er 

ett forslagsanslag av I 000 kr .. 

3. till Styrl'l.1·c11 ./('ir teknisk ufl·eckling: Utmstning ett reservations

anslag av 15300000 kr. 

F 4. Europeiskt r~·mdsamarhete m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

231965 176 

123611000 

144 750000 

Statsmakterna beslöt år 1979 om en ökad satsning pä svensk rymdverk

samhct t rrop. 1978179: 142. NU 36. rskr 292). 

Statens delegation för rymdverksamhet <DFRl är enligt sin instruktion 

t 1977: 1066. omtryckt 1982: 1068) central förvaltningsmyndighet för frågor 

som giiller den svenska rymd- och ljärranalysverksamheten. Delegationen 

är iiven kontaktorgan med internationella organisationer. särskilt Europe

an Sracc Agency tESAJ. och utländska institutioner inom sitt verksam

hetsområde. 

Delegationen har åtta ledamöter. varav en heltidsanställd ordförande. 

tillika chef för delegationen. 

Under delegationen har tre kommitteer inrättats med urpgift att bereda 

iirenden rörande rymdforskning. l]ärranalys samt rymdindustriell policy 

och utveckling. 

Det statsägda Svenska Rymdaktiebolaget (Rymdbolaget) svarar för 

verkställande funktioner inom svensk rymd verksamhet. såsom att tekniskt 

genomföra de nationella rymdforsknings- och fjärranalysprogrammen, dri

va försöksfältct Esrangc och en mottagningsstation för bilder från fjärrana

lyssatelliter samt främja marknadsföring av svensk industriell kompetens 

inom rymdområdet. Bolagets verksamhet linansieras till stor del genom 

uppdrag från rymddelegationen. 
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Delegationens verksamhet iir uppdelad på följande program: 

- Myndighetsuppgifter 

- Nationell rymdverksamhet 

- Europeiskt rymdsamarbete 

I .'i.' 

Från anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. finansieras verksamhe

ten inom programmet Myndighetsuppgifter samt delvis programmen Na

tionell rymdverksam het och Europeiskt rymdsamarhete. Återshiende de

lar av de båda senare programmen finansieras dels frf1n anslagen F I. 

Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling och 

F .'i. Bidrag till Tcle-X-projektet. dels fr<1n anslagen under nionde huvudti
teln Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. och Europeiskt samarbete 

inom rymdforskningen. 
Följande sammanstiillning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

inom anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. !i I 000-tal kr .. 1983 [1rs 
prisnivå om inte annat anges). 

ProgramiDelprogram 1982/83 1983/84 1984/R.'i 
Utfall Beräknar 

De lega- Fiircdra-
tioncn gandcn 

M yndighetsuppg.ifter 3 803 3 821 3 981 4042 
Nationell ryrndverksamhet/ 
industri utveckling 122 280 20 550 33 ()()() 32 l.'iO' 
Europeiskt ryrndsamarhete I 05 882 I 25 229 I 12 619 108 5.~8 

Summa anslag 231 965 149600 149600 144 750 

• 1984 ärs prisnivå. 

Statens delegation fiir rym11Ferksamhet 

Program Myndighetsuppgifter 

Inom programmet Myndighetsuppgifter sker planering. samordning och 

bevakning av de svenska intressena i den europeiska rymdorganisationen 

ESA. Denna bevakning sker främst genom att Sverige ilr representerat i 

ESA:s råd. programstyrelser och övriga organ men iiven genom att delega

tionen direkt eller via Rymdbolaget följer och understödjer förhandlingar 

om industrikontrakt mellan ESA och svensk industri. Den internationella 

verksamheten omfattar uppföljning och hevakning av olika ;irenden i sam

band med bilateralt rymdsamarbete med bl. a. den franska rymdorganisa

tionen CNES. Sovjetunionens Interkosmosråd och den amerikanska 

rymdtlygstyrelsen NASA. Vidare bevakas arbetet inom olika internatio

nella organ. 

I programmet ingår även informationstjänst innehärande att service 

liimnas till allmänheten, nyhetsmedia, myndigheter. institutioner och indu

striföretag. 
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Arhctct inom programmet utförs av såviil delegationens personal som av 

Rymdholagct i form av uppdrag fr~tn delegationen. Delegationen hade vid 

utgången av hudgctårct 198::!/83 åtta anstiillda. 

Totalt hcriiknar delegationen 3 981 000 kr. under programmet för budget

fll"ct 198418.'i. 

Program Nationell rymd verksamhet 

Programmet Nationell rymdvcrksamhet omfattar projekt inom områ

dena rymdforskning. fjiirranalys och industriutvcckling. Programmet om

fattar iiven Telc-X-projektct och driften av Esrange. Fn'tn detta anslag fi
nansieras delprogrammen Fjärranalys och lndustriutvcckling. 

Fjiirra11a(Ys1·crk.rnmhct är en sammanfattande beniimning på sådan 

verksamhet som innebär att man skaffar sig information om jorden och 

dess atmosfär genom registrering på avständ. dvs. utan direkt kontakt. I 

allmänhet mäter man elektromagnetisk strålning varav synligt ljus och 

radiov;lgor iir tvii exempel. I fjärranalysverksamhcten ingår inte hara re

gistrering av den uppmätta strålningen utan även bearbetning av resulta

ten. vilket innehär databehandling. tolkning och presentation. 

De registrerande instrumenten, sensorerna, monteras vanligen i plattfor

mar ovan marken i friimst flygplan och satelliter. men kan också vara 

uppställda på marken. Fjärranalysvcrksamhcten har många berörings

punkter med rymdtekniken. men kan även bedrivas utan utnyttjande av 

rymdtekniska hjälpmedel. Verksamheten är starkt tillämpningsoricntcrad 

och målinriktad. Delegationens mål iir att främja fjärranalystcknikcns 

praktiska och rutinmässiga användning i samhället. 

Delegationens fjärranalys verksamhet har sedan budgetåret 1979/80 kon

centrerats mot utvccklingsprojckt rörande överföring, bearbetning och 

tolkning av bilddata. siirskild satellitdata och främst inom mark- och vcgc

tationsområdct. Utrymme för detta har skapats dels genom en minskning 

av insatserna på havs- och atmosfärssidan. där en ökad användarfinansie

ring har uppnåtts. dels genom att resursökningen nästan helt tagits i an

språk för detta iindamål. Motivet för detta är dels de stora samhälleliga 

behoven av landskapsinformation. dels de tekniska förutsättningarna att 

utnyttja satellittekniken genom etablerandet av Landsatstationen i Es

rangc och genom 80-talets starkt förbättrade tjärranalyssatclliter. 

Delprogrammet lndustriutveckling har till mål att bygga upp tekniskt 

kunnande och erfarenhet med sikte på att skapa en lönsam rymdsektor hos 

svensk industri på hemmamarknaden och världsmarknaden. att bygga 

industriell kompetens inom ett område som berör vitala nationella intres

sen och att främja konkurrenskraften hos svenskt näringsliv genom att föra 

ut avancerad teknik. Speciellt skall svensk industris förmåga att utveckla 

och tillverka produkter samt tillhandahålla tjänster med rymdteknisk an

knytning stimuleras. 
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För närvarande bedrivs arbete med följande projekt: 

- Svensk vetenskaplig satellit. Viking 

- Dataöverföring via satellit. Spine 

- Experimentell teksatellil. Tele-X 

- Utveckling av bildbearbetningssystem. Mima 

157 

Vidare har studier genomförts som gällt nya modulationsmetoder. ·an- -

tennreflektorer i kolfiberarmerad plast. en Viking 2 satellit samt ett mikro

datorsystem, RIDU. för satelliter. 

Viking-projektet löper i stort sett enligt plan. Under hösten 1984 kom

mer satellitens tillverkningsfas att avslutas. Uppsändning beräknas ske 

under första halvåret 1985. En del av betalningarna under budgetåret avser 

kostnadsökningar. varav huvuddelen vid utländska leverantörer. Rymdbo

laget har som följd härav uppdragit ät ett statligt revisionsorgan i Amerikas 

Förenta Stater att granska dessa kostnader. Som en följd hiirav har vissa 

begränsningar kunnat göras av bt:gärda kostnadsökningar men ett belopp 

av 5.2 milj. kr. kvarstår. 

Program Europeiskt rymdsamarbete 

Programmet Europeiskt rymdsamarbete omfattar Sveriges deltagande i 

det europeiska rymdorganet ESA:s verksamhet samt bilaterala europeiska 

samarbetsprojekt inom rymdområdet. Programmet innehåller säviil veten

skapliga projekt som tillämpningsprojekt. 

Sverige deltar i ESA:s grund program (obligatoriskt), ESA:s vetenskapli

ga program (obligatoriskt) och ESA:s tilliimpningsprogn'.m. 

Grundprogrammet omfattar allmänna studier. teknisk forskning, drift av 

markstationer (bl. a. Esrange/Landsat), inköp och underhåll av tekniska 

basresurser samt drift av satellituppsiindningsplatsen Kourou i Franska 

Guyana. ESA:s vetenskapliga program innehilller egna vetenskapliga sa

tellitprojekt och samarbetsprojekt med andra organisationer. t. ex. NASA. 

ESA:s tillämpningsprogram inneht11ler experimentella och preoperativa 

satellitprojekt för telekommunikation och jordobservation samt utveck

lingen av bärraketen Arianc och rymdlaboratoriet Spacelab. Varje med

lemsland väljer vilka tillämpningsprogram det vill delta i. Den ekonomiska 

insatsen står i regel i direkt proportion till var:ie lands andel av industrikon

trakten i projektet. 

Inom tillämpningsprogrammet deltar Sverige i följande projekt: 

- Vädcrsatellitprojektct Metcosat 

- Telesatellitprojektet Telecom 

- Utveckling av bärraketen Arianc 

- Sjöfartssatellitprojektct Marecs 

- System och teknologistudier inom telesatellitomrildct, ASTP 

- Produktion av bärraketen Ariane 

- R<tketbasen Kourou 

- Europeisk fjärranalyssatellit. ERS- I 
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Forhatt utveckling av bärraketen Ariane (version 2-41 

hir~öksprogram vid nära tyngdlöshet. Microgravity 

Förben:dande program för framtida rymdtransportsystem 

- Förberedande program för frnmtida tclesatclliter: 

Sverige dt.:ltar dessutom i följande bilaterala projekt: 
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- Den franska ljiirranalyssatelliten SPOT tillsammans med Belgien. Pro

jektet avser utveckling. uppsiindning (planerad till första halvåret 1985) 

och drift av en ljiirranalyssatellit. Saab Spacc AB utvecklar ombordda

torn, vilken i en annan version utnyttjas i Arianeraketen. Inom projektet 

kommer en markstation att uppriittas vid Esrange i Kiruna. Projektet 

fortgfir enligt uppgjorda planer. Ett förslag om svensk medverkan i 

ytterligare en satellit, SPOT 2, kommer att liiggas fram. 

- SAR-antcnn tills<tmmans med Förbundsrepubliken Tyskland. Projektet 

avser teknisk ut veckling av kolliberantenner till satellitradar med synte

tisk apertur hos Ericsson Radio Systems AB och företaget Dornicr i 

Förbundsrepubliken Tyskland. Projektet ger Ericsson!Dornier möjlig

het att offerera SAR-antcnnen till ESA:s tjärranalyssatellit ERS-l. Pro

jektet fortlöper enligt plan med beriiknad avslutning år 1984. 

- TV-SATffDF-1 tillsammans med Förpundsrepubliken Tyskland oi:h 

Frankrike. Ericsson utvecklar tclckommandoutrustning och antenner. 

Saab Space AB utvecklar elektronik för antenninriktningsmekanism. 

omborddator och tlatabehantllingss}'stem för tlen tunga s;itellitplattform 

som ut vei:klas för projektet. Projektet fortlöper som planerat. 

- HM60 tillsammans med Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland. 

Projektet avser ut veckling av en ny motor för Arianeraketens andra 

steg. Inom ett förberedande program studerar Volvo Flygmotor AB 

tillverkningsteknik för turbiner och munstycken. Projektet fortlöper 

enligt plan och avses bli slutfört under år 1983. Den framtida utveckling

en planeras ske inom ESA:s ram åren 1984-1993. 

Sveriges engagcmang i europeiskt rymdsamarbete har till syfte dels att 

stimulera industriell ut veckling på det rymdtekniska området. dels att ge 

svenska forskare möjlighet att delta i stora vetenskapliga rymdprojekt. 

Inom ramen för ESA:s tillämpningsprogram under budgetåret 1983/84 

har DFR inkluderat pågående projekt med svenskt deltagande samt vissa 

nya projekt som väntas bli igångsatta under budgetåret 1983/84. 

Nedan anges de mest aktuella projekten med planerat svenskt deltagan

de ( 1983 års prisnivå, 1984 års preliminära växelkurser). 

Proj<!kt Förslag till Total Betalning 
svensk bi- kostnad 1983/84 
dragsandel milj. kr. milj. kr. 

ERS-I Fas C/D (!järranalys-
program inom ESA) 3,90% 117,97 18,58 
Förberedande jordobservations-
program 4,25% 13. lll l,tO 
Microgravity fas 2 2.13% 11.00 1.00 
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Delegationen beräknar att hctalningarna under budgetilrct 1983/84 till 

ESA:s grundprngram, tillämpningsprogram och de hilaterala pmjekten 

kommer att uppgå till 125,2 milj. kr. i 1983 iirs prisnivå, vilket med 25 milj. 

kr. överskrider det i rcgleringsbrevet förslagsvis angivna beloppet ( 1982 

[1rs prisnivå). Orsaken iir pris- och viixelkursiindringar inom siiviil ESA:s 

prognim som de bilaterala projekten. 

Totalt beräknar delegationen 112619000 kr. under programmet för bud

getåret 1984/85. 

FöredraRandcns ö1·erviiRt111de11 

Den av statsmakterna beslutade satsningen på svensk rymdverksamhet 

(prop. 1978179: 142, NU 36, rskr 292) håller nu på att genomföras. Som 

result<ll av de hittillsvarande statliga insatserna på rymdområdet kan !lera 

positiva effekt<.:r registr<.:ras. Jag vill särskilt peka på följande. 

Redan år 1985 kommer Sverige som ett av mycket få länder att dispone

ra den franska tJärranalyssatelliten SPOT som utvecklas i samarbete med 

Sverige. Genom skapandet av ett siirskilt dotterbolag i Kiruna till Rymdbo

laget som skall specialisera sig på ljiirranalysverksamhet, kommt:r data att 

kunna tas emot, bearb_etas och distribueras för svenska behov och för 

världsmarknaden. En kraftig ökning av intresset på anviindarsidan förviin

tas leda till ett kommersiellt genombrott under andra hiilften av 1980-talet. 

Sverige står redan i dag långt framme tekniskt och torde genom· det 

nuvarande utvecklingsprogrammet ha goda möjligheter att inta en ledande 

roll vid tjiirranalysens kommersiella exploatering. Vid försöksplatsen Es

range i Kiruna har mottagningsstationen för satellitbilder byggts ut för att 

kunna ta emot bilder från den nya generationen fjärranalyssatelliter. På 

biirraketområdet deltar Volvo Flygmotor AB i ett program för utveckling 

av en ny motor till framtida generationer av Ariane-raketer. 

En studie av en Viking 2 satellit som nu genomförs vid industrin visar att 

svensk industri har tekniska förutstittningar att utveckla och tillverka en 

sädan satellit utan underkontrakt :ned utländska företag. Viking 2-projek

tet skulle emellertid innebära ett mycket stort ekonomiskt f1tagande. El! 

statsfinansierat Viking 2-projekt bör därför inte fullföljas. Jag bedömer 

dock ~1tt den typ av satellit som Viking representerar kan ha en marknad 

utanför Sverige. Bl. a. har den Europeiska rymdorganisationen ESA visat 

intresse för dess anviindning. Om ett samarbete kan etableras med <.:n eller 

tlera externa intressenter som tar del huvudsakliga ekonomiska ansvaret 

bör dock en. begränsad svensk statlig medverkan inom ramen för det 

reguljara rymdsamarbetet kunna överviigas. 

Statens delegation för rymd verksamhet har rt:dovisat ett förslag till 

verksamhet för det kommande budgetåret. För program Myndighetsupp

gifter har jag beräknat medel med utgångspunkt i DFR:s huvudförslag. 

Genom att ett statsfinansierat Viking 2 projekt inte är aktuellt kan bidragen 

till det nationella rymdprogrammet begränsas. Vad gäller storleken på 
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Sveriges bidrag till ESA 01.:h bilaterala samarhetsprojekt för hudgetf1ret 

1984/85 kan jag i huvudsak godta delegationens heriikning. Genom att göra 

vissa omdisponeringar bör biJraget till det europeiska rymdsamarhetet 

kunna reduceras. Jag beräknar unJer detta anslag ett medclsbehov av 

144 750 000 kr. för niista budgetiir. 

De medel som satsas på rymdverksamhet utgör en betydande del av 

samhällets insatser för teknisk FoU. Det är angeliiget att en samlad avviig

ning görs av FoU-insatserna pii olika omriiden sf1 att resursfördelningen 

hlir så ändandlsenlig som möjligt. Enligt min mening hör övervägas att på 

myndighetsplanet ha ett sådant samordnande ansvar nfa det gäller olika 

insatser inom teknisk FoU. inkl. rymd verksamheten. En översyn bör 

göras av hur insatserna i dag inom industridepartementets omrildc avseen

de dels rymdomri\det. dels STU :s tekniska forskning och utveckling biittre 

skall kunna samordnas. Jag avser att f1terkomma till denna fr{1ga i niista års 

budgetproposition. 

Enligt riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikliida staten 

ekonomiska förpliktelser för åtaganden inom rymd- o<.:h fjiirranalysllmrt1-

det med betalningar under kommande budgct!'1r. Jag beriiknar att regering

en vid urgiingcn av budgc1året 1983/84 inom ramen för tidigare bemyndi

gand..:n kommer att ha fattat beslut om proj..:kt i s:°1dan omfattning att 

bemyndigandeskulden vid budgetårets utgiing uppgt1r till 345.7 milj. kr. 

Uttrycket bcmyndigandeskuld anviinds för att ange vilka framtida betal

ningsåtaganden från riksdagens sida som en viss bemyndiganderam leder 

till. 

Vid utgången av budgetåret 1984/85 beriiknar jag att den utgående be

myndigandeskulden skall uppgå till 241,9 milj. kr. Under budgetf1ret 1984/ 

85 kan nya projekt aktualiseras med betalningar under kommande budget

år inom en ram av 145 milj. kr.. varav ca 70 milj. kr. avser projektet ERS- I. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen atl under budgetiiret 1984/85 ikliida staten 

nya förpliktelser inom rymd- och ljiirranalysområdet om högst 

145000000 kr. . 

., till E11rupci.1/.:t ry1111/.1·11111arhetc 111. 111. för budget{tret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 144 750000 kr. 

J<' 5. Bidrag till Tcle-X-projektel 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

574100000 

4 77 3 00 000 

De nu gällande riktlinjerna för Tcle-X-projektet lades fast genom beslut 

av statsmakterna är 1983 (prop. 1982/83: 168, NU 53. rskr 390). Medel för 

bidrag till Tele-X-projektct anvisas fr. o. m. budgetiiret 1983/84 över detta 

anslag. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 161 

Avtal tecknades med Norge den 11 april 1983, benämnt Överenskom

melse mellan Sverige och Norge om samarbete på telesatellitområdet. 

Detta avtal n::dovisades för riksdagen i nyss nämnd proposition. Vidare har 

avtal tecknats med Finland den 29 oktober 1983, benämnt Överenskom

melse mellan republiken Finlands regering och konungariket Sveriges re

gering om samarbete vid genomförandet av Telesatellitprojektet Tele-X. 

Den svensk-finska överenskommelsen innebär från finansiell synpunkt 

att Finland förpliktigar sig att i januari 1984 erlägga 25 milj. kr. till projek

tet. Därutöver kommer Finland att svara för kostnaderna för viss finsk 

industriell medverkan i projektet. Värdet för Tcle-X-projektet av denna 

medverkan kan uppskattas till sammanlagc ca 10 milj. kr. under budgecåren 

1984185. 1985186 och 1986187. Hur fördelningen på dessa budgetår kommer 

att ske är ännu inte fastlagt. För Sverige innebär det finska deltagandet att 

de svenska betalningarna till projektet, som fastlagts i den svensk-norska. 

överenskommelsen, kan minskas med de finska bidragen. 

Med ledning ~1v de betalningsåtaganden som gjorts i de bägge avtalen 

och <IV redan gjorda becalningar till projektet beräknar jag ett meddsbehov 

för budgetåret 1984185 av 477 300000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Tele-X-prvjektet för budgetåret 1984185 anvisa ett 

förslagsanslag av 477 300000 kr. 

Patent- och registreringsverksamhct 

Patent- och registreringsl'erket (PRV) handlägger ärenden angående 

patent, varumärken, mönster. utgivningsbevis för periodisk skrift, namn, 

kommunala vapen och aktiebolag. PR V leds av en styrelse med sju leda

möter och två personalföreträdare. Chef för PRV är en generaldirektör, 

tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns en patentavdelning, en varu

miirkesbyrå, en mönstersektion, en namnsektion, en bolagsbyrå samt en 

administrativ byrå. 

Patentbesviirsrätten, som är en förvaltningsdomstol, har sitt kansli i 

PRV. Patentbesvärsrätten upptar besvär mot beslut av PRV angående 

patent, varumärken, mönster, namn och utgivningsbevis. 

Följande programindelning gäller för PRV. 

I. Patentärenden 

2. Varumärkes- och mönsterärenden 

3. Namnärenden 

4. Bolagsiirenden 

5. Patentbesvärsrätten 

6. Uppdragsverksamhet 

PRV redovisar vidare ett internprogram, Central administration, som iir 

gemensamt för verkets övriga program. 

PRV:s verksamhet under programmen 1-6 finansieras från förslagsan-

11 Riksd11g<'11 1983184. I s11111/. Nr /00. Bilaga /./ 
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slaget Patent- och registreringsverket. Programmet Uppdragsverksarnhet 

redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp på 1 000 

kr. Under denna post redovisas kostnader och intäkter för PRV:s upp

dragsverksamhet. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga 

eller säsongmässiga Iikviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för 

att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig kredit i 

riksgäldskontoret på 100000 kr. 

Inkomster - utöver intäkterna av uppdragsverksamheten - redovisas 

på statsbudgetens inkomstsida, under inkomsttiteln 2529 Avgifter vid pa

tent- och registreringsväsendet. 

Den europeiska patentorganisationen (EPO) i Miinchen finansierar sin 

verksamhet genom avgifter som tas ut av sökande och andra parter samt 

genom att det europeiska patentverki:t erhåller andel i de årsavgifter som 

tas upp i de fördragsslutande staterna för europeiska pacent. EPO skall i 

princip vara självbärande ekonomiskt. Under de tio första verksamhets

åren bedömdes detta dock inte all vara möjligt, och de fördragsslutandc 

staterna skulle därför under denna tid vara beredda att genom lån ställa 

medel till den europeiska patentorganisationens förfogande. Dessa lån 

skulle återbetalas under en därpå följande femtonårsperiod och beräkna

des vara återbetalade 26 år efter konventionens ikraftträdande (prop. 1977/ 

78: I, LU 10, rskr 126). Från och med budgetåret 1982/83 har dock verk

samheten kunnat finansieras utan lån från medlemsstaterna. 

f' 6. Patent- och registrcringsverkct 

1982/83 Utgift 102696000 

1983/84 Anslag 97 534000 

1984/85 Förslag 97437000 

Milj. kr 

1982183 1983/84 1984/85 beräknar 

Utfall Beräknat PRV Före-
draganden 

Inkomster 116.1 113,0 110,I 110,I 
Utgifter 102,7 I06,0 107.4 97.4 
Rc~uhat + 13,4 +7,0 +2.7 + 12.7 
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Programsammanställning 

l 000-tal kr. 

1982/83 

Utfall 

I. Patentärenden 51 736 
2. Varumärkes- och 

mönsterärenden 8952 
3. Namnärenden 1945 
4. Bolagsärenden 34 763 
5. Patentbesvärs-

ärenden 5 300 
6. Uppdrags verk-

sam het 
Anslag 102696 

Patent- och registrerings\'er/.:.et 

1983/84 

Anslag 

54586 

9082 
1843 

26576 

5464 

l 
97 534 

1984/85 beräknar 

PRV 

59430 

]() 749 
1912 

28615 

6662 

I 
107 369 

Före
draganden 

55 441 

9781 
1864 

25 199 

5 151 

I 
97 437 

163 

Den verksamhet som PRV bedriver syftar till att främja svensk industri 

och svenskt näringsliv i övrigt. Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall i 

princip täckas av de avgifter dess kunder erlägger. 

PR V anför att anslagsframställningen har utarbetats med sikte på att 

verket, inom ramen för en budget som svarar mot statsmakternas strävan 

att begränsa den offentliga förvaltningen, skall tillgodose de elementära 

krav på verkets tjänster som näringslivet ställer och även betalar fullt pris 

för. 

PRV anser att dess budget måste vara framåtsyftande i den meningen att 

den ger utrymme för den utveckling som är nödvändig för att verket skall 

kunna rimligt motsvara morgondagens krav. 

I anslagsframställningen lämnas uppgifter om de inkomster som uppbärs 

i form av avgifter m. m. samt om utgifterna för verksamheten. 

Program I. Patentärenden 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på upp

finningar. 

Svenska patentverket har tilldelats vissa aktiva fur.ktioner inom ramen 

för den europeiska patentkonventionen l EPC) och den världsomspän

nande samarbetskonventionen (PCT). PRV har sålunda fått ställning som 

internationell nyhetsgranskningsmyndighet och internationell myndighet 

för preliminär patenterbarhetsbedömning under PCT. PRV tar vidare emot 

patentansökningar till den europeiska patentorganisationen (EPO) för vi

dare befordran dit. 

PRV begär under programmet I milj. kr. som huvudsakligen avser 

direkta kostnader för anpassning .till utvecklingen inom PCT och EPC. 

Beloppet omfattar sålunda kostnader för språkutbildning, för extern infor

mation, för internationella klasslistor, för utbyte av vissa patentskrifter 

mot mikrofilmat material och för teknisk utrustning. PRV begiir vidare 

250.000 kr. för inredning av nya arkivutrymmen. 
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Program 2. Varumärkesc och mönsteriin:mlen 

Programmet omfattar registrering och förnyelse av registrering av varu

märken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Programmet 

omfattar också uppgiften att meddela utgivningsbevis för periodiska 

skrifter. 

För att upprätthålla en produktion som svarar mot en ökad efterfrågan 

yrkar PRV 410 000 kr. Beloppet är beräknat efter fasta kostnader för varje 

handlagd varumärkes- och mönsteransökning och för viss personalför

stärkning. 

Program 3. Namnärenden 

Programmet avser handläggning av ärenden angående ändring av släkt

namn och förnamn. 

För programmet framförs inga nya yrkanden. 

Program_4. Bolagsärenden 

Programmet omfr1ttar iircnden angående registrering av aktiebolag, iind

ringar i registrerade aktiebolag, firmaprövning, mottagande och granskan

de av räkenskapshandlingar m. m. samt registrering av utländska företags

filialer. Uppgifterna regleras i huvudsak i aktiebolagslagen { 1975: 1385). 

PRV genomför tillsammans med statskontoret sedan augusti 1977 en 

översyn av bolagsbyråns organisation och arbetsrutiner (Projekt Bo 10). 

Till projektet begärs 900 000 kr. för driftkostnader och 215 000 kr. för 

kompletterande datautrustning. För utbildning inom ADB-området begärs 

130000 kr. Vidare begär PRV 100000 kr. för att kunna informera allmänhe

ten om bl. a. aktiebolagslagsrättsliga frågor. PRV yrkar därutöver 850000 

kr. för arkivåtgärder huvudsakligen i form av mikrofilmning av visst äldre 

räkenskapsmaterial. Mikrofilmningen avses utföras av service-bolaget 

SIGA i Gällivare. 

Program 5. Patentbesvärsrätten 

Patentbesvärsriitten prövar besvär över beslut av patentverket enligt 

vad som föri:skrivs i patentlagen, mönsterskyddslagen, varumärkeslagen, 

m1mnlagcn och lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihi:tsförordning

cns område. 

Enligt regi:ringsbeslut skall patentbesvärsrätten beredas lokaler utanför 

PRV:s ämbetsbyggnad på Valhallavägen i Stockholm. För följdkostnader 

bi:gilrs 1430000 kr. I beloppet ingår merko:;tnader för lokalhyra, en cxpe

ditionsvakt, visst reft:rcnsmatcrial. 

Vidare yrkas 50000 kr. för resor i tjiinsten. För att rationalisera tjänste

tillsiittningar yrkas att två av riittens fyra göromiilsförordnandcn omvand

las till extra ordinarie tjänster. Återstående tvä göromålsförordnandcn 

avser riitten att f. n. hälla vakanta. 
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Program 6. Uppdragsverksamhet 

Programmet omfattar hl. a nyhctsgranskning av uppfinningar utan sam

hand med patentansökan. puhliceringsvcrksamhet. likhctsgranskning av 

varumärken och mönster utan samband med ansökan. utfärdande av regi

streringbevis för aktiebolag. extern utbildningsverksamhet, information 

och service. 

Internprogram. Central administration 

Programmets kostnader fördelas på huvudprogrammen med hänsyn till 

den omfattning det tas i anspråk. 

PRV begiir 575 000 kr. för att kunna förbättra siikcrheten i ämbetsbygg

naden. Vidare yrkas 2 005 000 kr. för satsningar inom ADB-området. Stats

kontoret utför f. n. på regeringens uppdrag en översyn av PRV:s framtida 

behov inom ADB-området. Den fortsatta utredningen kan medföra vissa 

justeringar i PRV:s kalkyler. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har av PRV beräknats till 

totalt 8 490 000 kr. 

Föredragandens Öl'ervägtmden 

Med utgångspunkt från huvudförslaget beräknar jag anslaget för patent

och registrerings verket till 97 437 000 kr. 

Under Program 2. Varumärkes- och mönsterärenden har jag då beräknat 

ett engångsbelopp av 250000 kr. för utveckling av likhetsgranskningssyste

met VI. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patent- och rcgistrerings1·erket för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 97 437 000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt (SP) är en expertmyndighet för teknisk prov

ning av material. produkter. konstruktioner och system. 

På uppdrag av myndigheter och enskilda utför SP provningar och under

sökningar av material och konstruktioner och därmed förenad verksamhet. 

Provningsanstaltcn meddelar föreskrifter i anslutning till och övervakar 

efterlevnaden av lagen (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver 

eller platina och av Jagen (1971: 1081) om bestämning av volym och vikt. 

Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt 

verksamhetsområde, medverkar som teknisk rådgivare åt sådana myndig

heter som utfärdar tekniska föreskrifter och ställer personal till förfogande 

för nationellt och internationellt standardiseringsarbete m. m. 

Provningsanstalten leds av en styrelse. Chef för provningsanstalten är 

en generaldirektör. Provningsanstaltcn har tre centrala avdelningar vilka 

tillsammans med verkslcdningcn och kansliet bildar huvudförvaltningen. 
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I enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1982/83: 100 bil. 14. NU 34, 
rskr 373) har enheterna mätcentrum och provcentrum fr. o. m. den I juli 

1983 avskiljts från SP och utgör nu en egen myndighet. statens mät- och 

provråd. SP har därigenom upphört att vara central förvaltningsmyndighet 

för officiell provning och kontroll samt för allmän och legal meteorologi. 

Statskontoret har i skrivelse till regeringen i juni 1983 redovisat en 

översyn av provningsanstaltens organisation. Statskontoret föreslår att 

provningsanstalten organiseras i sex tekniska enheter samt en administra

tiv enhet. Vidare föreslås att verksledningen förutom generaldirektören 

skall utgöras av en teknisk direktör och en ekonomi- och marknadsdirek

tör. Dessutom föreslås att verksledningen får förfoga över en gemensam 

utrcdningsresurs, verksledningsse kretariatet. 

Personalstyrkan vid provningsanstalten omräknat till hclårstjänstcr var 

454 den 30 juni 1983. Härtill kommer ett åttiotal ädclmetallkontrollanter 

och kontrollstämplingsförrättare fördelade över hela landet. 

Vid provningsanstalten tillämpas programbudgetering. Verksamheten 

har uppdelats i följande produktionsområden. 

I. Provning och kontroll 

2. Forskning och utveckling 

3. Rådgivning till myndigheter 

4. Riksmiitplatsuppgifter 

5. Myndighetsuppgifter enligt lag och förordning 

Produktionsområde /. Prnl'l1ing och kontroll. omfattar dels undersök

ningar som följer av statliga regler. dels undersökningar i anslutning till 

enskilda avtal av ekonomisk eller annan innebörd m. m. samt andra under

sökningar och mätningar inom ramen för provningsanstaltens kompetens. 

Till produktionsområdet hör även ädelmetallkontrollverksamheten och 

merparten av justerings verksamheten. 

Produktionsområde 2. Forskning och utreckling. omfattar den verksam

het som syftar till utveckling av sådana nya och förbättrade provningsme

toder som bedöms angelägna efter samråd med föreskrivande myndigheter 

och med olika standardiserings- och branchorgan samt som syftar till att 

fonlöpande upprätthålla provningsanstaltens kompetens som provande 

organ och som rådgivare till de föreskrivande myndigheterna i deras arbe

te. 

Produktionsomn1de 3. Rddgirning till myndigheter, omfattar det arbete 

som hänför sig till provningsanstaltens ställning som expertorgan inom 

materialprovningen och mätteknikens område, dvs. konsultinsatser och 

utredningar av teknisk natur åt regeringen eller föreskrivande myndighe

ter, utarbetande av remisser. deltagande i nationellt eller internationellt 

standardiserings- och kommittearbete m. m. 

Produktionsområde 4. Riksmiitplatsuppgifter. omfattar skötsel. kontroll 

och kalibrering av primärnormaler. instrument och mätutrustning på rih-
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mätplatsnivå samt rådgivning och konsultation på begäran av statens mät

och provråd. Kalibreringsuppdrag. utvecklingsarbete och kommittearbete 

m. m. redovisas under resp. produktionsarbete I. 2 och 3. 

Produktionsområdc 5. Myndiglu:tsuppg{fter enligt lag och förordning, 

omfattar uppgifter som åligger provningsanstalten i enlighet med Jag och 

kungörelse om 

- skrivmateriel i statlig verksamhet 

- handel med arbeten av guld. silver eller platina 

- volym och vikt m. m. 

Provningsanstaltens verksamhet finansieras dels genom intäkter av upp

dragsvcrksamhct och genom bidrag till utvecklingsarbete från forsknings

råd m. fl .. dels genom anslag över statsbudgeten. Produktionsomrftde I 

skall i princip finansieras med uppdragsintiikter. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag 

I. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamht:t 

2. Bidrag till statens provningsanstalt 
3. Statens provningsanstalt: Utrustning 

Anslag 1 är ett förslagsanslag. som tas upp med ett formellt belopp på 

I 00() kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamhe

ten. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna avgifter och ian

språktagna medel från anslag 2. Medel som svarar mot avskrivning och 

förräntning av delar av utrustningskapitalet omförs till särskild inkomstti

tel på statsbudgeten. 

Anslag 2 iir ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till produktionsområdena 2-5, men iiven till att täcka eventu

ellt underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag. som skall finansiera investeringar i 

kostnadskrävande utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongs

mässiga likviditetsproblcm för uppdragsverksamheten och för att tillgodo

se behovet av rörelsekapital disponerar· provningsanstalten en rörlig kredit 

i riksgäldskontoret på 5 milj. kr. 

F 7. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1000 

1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov

ningsverksamheten m. m. vid statens provningsanstalt. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den verksamhet 

som omfattas av programbudgeteringen (I 000-tal kr. J År 1982 anslog riks-
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dagen 21.2 milj. kr. för att täcka kostnaderna i samband med avvecklingen 

av provningsanstaltens regionala och lokala organisation (prop. 1981/ 

82: 121. NU 44, rskr 408). Denna verksamhet redovisas nu inom prov

ningsanstalten som en egen resultatenhet. I sammanställningen vad avser 

budgetåren 1983/84 och 1984/85 redovisas endast den verksamhet som 

efter genomförd avveckling kommer att finnas kvar. Redovisningen är 

indelad i produktionsområden på det sätt som jag nyss redovisat. 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Beräknar 

Provningsanstalten Föredra-
ganden 

Produktionsområde I 
Provning och kontroll 

Intäkter 83436 87 135 92381 
Kostnader 83 3% 85 538 90642 
Resultat 40 I 597 1739 

Produktionsområde 2 
Forskning och utveckling 

I nliikter 7711 10142 10 362 
Kostnader 19105 27274 30:'>12 
Nettokostnader -11394 -17132 -20 150 

Produktionsområdc 3 
Rådgivning till 
myndigheter 

lntfikter 838 34:'> 219 
Kostnader 10426 10428 10938 
!'Jcttokostnader - 9588 -10083 -10719 

Produktionsområde 4 
Riksmätplatsuppgifter 

Intäkter 2 602 3 080 3 179 
Kostnader 4054 3469 3 557 
Nettokostnader - 1452 389 378 

Produktionsområde 5 
Övriga myndighets-
uppgifter 

Intäkter 7077 490 490 
Kostnader 16451 2891 2 757 
Nettokostnader - 9374 - 2401 - 2 267 

Total nettokostnad -31 768 -28408 -31 775 
Bidragsanslag 34 763 30310 33 760 31440 
Bidrag för avvecklings-
kostnader 5 657 
Avskrivning utöver plan - 5000 

Resultat före avsättningar 3 652 1902 1985 
Avsättning till ädelmetall-
kontroll och regional juste-
ring ~amt tiickning av förlust 
vid statens mät- och provrild - 2534 - 2070 - 1913 

Aret~ resultat 1118 168 72 

Statens prc 11·11i11g.1·w1s tal t 

Statens provningsanstalt har i sin anslagsframställning för budgetåret 

1984/85 som huvudalternativ hemställt om ett bidragsanslag av 33 760000 

kr. 
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Fiiredrag1111den.1· iii ·en ·iiga nden 

I enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1982/83: 100 hil. 14. NU 34. 

rskr )73) har statens mät- och provråd inrättats den I juli 1983. Statens 

provningsanstalt har härigenom upphört att vara central forvaltningsmyn

dighet för officiell provning och kontroll. Provningsanstaltens myndighets

utövande uppgifter har sålunda minskat, medan uppdragsverksamhetens 

andel av den totala verksamheten har ökat. 

Provningsanstaltens resurser är av betydelse för Oera olika delar av 

samhiillet. För industrin utgör provningsanstalten en tillgiing. eftersom 

resurser kan erhjudas för kvalificerade provningsuppdrag. För myndighe

ter och organisationer utgör provningsanstalten en samlad nationell resurs 

för service inom området provning och kontroll hf1de vad giiller uppdrag 

och rädgivning. De effektivitetshöjande insatserna vid anstalten hör enligt 

min mening alltid planeras med utg<"ingspunkt i att dels stiilla resurser till 

industrins förfogande. dels ge service {1t myndigheter och organisationer. 

Under de senaste åren har en rad <'itgiirder genomförts för att förhiittra 

anstaltens tidigare dåliga ekonomiska resultat. Dessa f1tgiirder. som har 

inneburit såväl kapitaltillskott som rationaliseringar och insatser för en 

aktivare marknadsföring av anstaltens tjänster. har förbiittrat det ekorio

miska resultatet. Som en följd av denna positiva utveckling inom prov

ningsanstalten redovisas för verksamhetsåret 1982/83 ett överskott av I. 18 

milj. kr. före bokslutsdispositioner. Provningsanstalten har gjort vissa 

bokslutsdispositioner som kriiver regeringens godkiinnande för att genom

föras. Jag avser att vid ett annat tillfälle {1terkomma med förslag i dessa 

frågor. Det redovisade överskottet efter bokslutsdispositioner bör enligt 

min mening kunna användas i anstaltens verksamhet under budgetåret 

1984/85. 

För budgetåret 1984/85 har jag diirför. med utgångspunkt i provningsan

staltens huvudförslag och det redovisade överskottet. heriiknat ett bidrags

anslag av 31 440000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens prol'llingsanstalt: Uppdragsl'erksamhet för budget

året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 8. Bidrag till statens provningsanstalt 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

74392000 

34 720000 

31 440000 

Reservation 14694 168 

Som har framgått av min redogörelse under anslaget till uppdragsverk

sarnhet föreslår statens provningsanstalt att bidragsanslaget skall utg[1 med 

33 760000 kr. I enlighet med vad jag nyss har anfört bör bidragsanslagct 

nästa budgetår föras upp med 31 440 000 kr. 
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Jag hemstiiller att regeringen förc-;lftr riksdagen 

att till /Jic/rag till statens wm·ninr.:sanstalt för hudgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 3 I 440 000 kr. 

F 9. Statens prorning~anstalt: Utrustning 

1982'83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

17000000 

7000000 

7000000 

Reservation 20849 195 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till statens provningsan

stalt I SPI. för nyanskaffning av utrustning till provningsanstaltens ny

byggnader i Borås iir uppförd en definitiv kostnadsram_ av 70 milj. kr. 

!prop. 1975/76: 100 bil. 15. s. 216·. NU 55. rskr 329 och prop. 1978179: HJO 

hil. 17 s. 178. NU 28. rskr 2071. 

St a Tens pm 1 ·ni ng.rn nstal t 

Investeringar definieras inom SP som objekt vars användningstid över

sti!!er tre ~tr nch vars anskaffningskostnad överstiger 5 000 kr. Finansiering 

sker genom SP:s utrustningsanslag och ohjekt tas upp som en tillgång i 

halansriikning. Övrig utrustningsanskaffning direktavskrivs och finansi

eras diirmed genom driftbudgeten. 

Avskrivningstidens längd är normalt tio år. I vissa fall förekommer dock 

liingre tid. lnvcsteringskapitalet förriintas enligt bestämmelse i reglerings

brev fiir budgetf1ret i 983/84 med 13 I/i:. SP har tidigare till särskild inkomst

titel inlevererat medel motsvarande 50 ~,:~. av kostnaderna för avskrivning 

och förräntning. Detta gäller dock ej investeringar inom justering och 

iidelmetallkontroll och brandlahoratoriet diir kravet iir 0 r/;: •. Från och med 

budgetåret 1982/83 gäller för investeringar som anskaffats på anslag avse

ende budgeti'tret 1982/83 och senare att medel motsvarande de totala kost

naderna för avskrivning och förräntning skall inlevereras. 

Med en avskrivningstid på i genomsnitt tio år och en inflation på 8-9 %

per {tr blir enligt anstalten Meranskaffningskostnaderna för nuvarande 

utrustning dubbelt så stor som anskaffningskostnaden. SP skulle därmed i 

princip ha ett årligt återanskaffningshehov som är dubbelt så stort som de 

årliga avskrivningarna. Härtill kommer ytterligare invcsteringsbehov inom 

de områden där verksamheten expanderar. Anstalten avser att under 

våren 1984 närmare utreda dessa behov och vilka konsekvenser detta får 

för anstaltens ekonomi. 

Med denna bakgrund anser provningsanstalten att nuvarande anslags

nivil. 7 milj. kr., inne här en successiv urholkning av SP:s möjligheter till 

förnyelse av utrustning. På sikt torde detta innehära en fara för SP:s 

möjligheter att leva upp till intressenternas krav på kapacitet och kvalitet. 
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Under den niirmaste femi'irsperioden kommer en stor del av den utrust

ning. som anskaffades i samband med omlokaliseringen att vara avskriven 

och utrangerad. Behovet av ersättningsinves\eringar kommer d~irmed att 

öka kraftigt. SP anser sig diirför ha behov av en successiv höjning av 

utrustningsanslaget till en nivi'1 på ca 20 milj. kr. SP föreslog i anslagsfram

stiillningen för budgetåret 1983/84 att ett första steg till 8 milj. kr. skulle tas 

under 1983/84. Riksdagen beslöt om en oföriindrad nivå av 7 milj. kr. SP 

hemstiiller att anslaget för budgetf1ret 1984/85 tas upp till 9 milj. kr. 

Fiircdraga11de11s ih·en·iiga11df'11 

För kompletterings- och ersiittningsanskaffningar av utrustning under 

nästa budgeti'ir har jag beriiknat ett medelsbehov av 7 milj. kr. 

Jag hemsUiller att regeringen föresl[1r riksdagen 

att till Sta/cns pron1i11gsa11S1a/1: U1m.1·111i11g för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 kr. 

F JO. Statens mät- och provråd 

1983/84 Anslag 

1984/85 Fö~slag 

1000 1 

3 101 000 
1 Anslaget Miit- och prnvcentrum. 

Under detta anslag redovisas samtliga inkomster och utgifter vid statens 

mät- och provråd <MPRJ. 

Vidare föreslås i det följande att de medel som hittills anvisats som en 

särskild anslags post under anslaget Bidrag till statens provningsanstalt för 

bidrag till s. k. riksmiitplatser fr. o. m. budgetåret 1984/85 anvisas under 

förevarande ansl;ig. 

Statens mät- och provråd är sedan den I juli 1983 central förvaltnings

myndighet för officiell provning och kontroll samt för miitteknisk verksam

het. 

Rf1det leds av en styrelse. Styrelsens ordförande iir chef för myndighe

ten. Verksamheten är organiserad i två enheter. mätcentrum och provcen

trum, samt ett kcinsli. Vid myndigheten finns två nämnder. miitniimnden 

och provnämnden. Dessa får. inom sina fackområden. i styrelsens ställe 

fatta beslut. 

Verksamheten finansieras dels med en avgift f. n. motsvarande 0.9% av 

omsättningen i den officiella provningen vid de s. k. riksprovplatserna, 

dels med avgifter frtm auktoriserade mät- och provplatser, dels med övriga 

uppdragsintäkter. 
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Utgifter och inkomster i rådets l'J.:<!11 verksamhet framgår av följande 

sammanstiillning. 

1983/84 Reräknad iindring 1984/85 

MPR Före-
dragandcn 

Utgificr 

Myndighctsvcrk 'amhct 5 870000 +382 000 +229000 
(diirav liinckostnader) 12 822 000) I+ 140000) (+151000) 
u rrdragsverksamhet 1475 000 +IOfiOOO 
Summa 7 345 000 +488 000 

/11knmster 

Avgifter fri'm 
riksrnwrlatscrna 5 420 000 +430000 
\_; rrdragsinUikter 1474000 + 10(1000 
Övriga intiiktcr 450000 - 48000 
Amlag I 000 of 

Summa 7 345 000 +488000 

Statens 111iit oc!t pro1n1d 

MPR:s verksamhetsinriktning föreslås för budgetåret 1984/85 bli i hu

vudsak oförändrad jämfört med innevarande år. Detta innebär en behovs

anpassad fortsatt måttlig utbyggnad och vidareutveckling av den svenska 

mätplansorganisationen med riksmätplatser och auktoriserade mätplatser. 

Motsvarande gäller också systemen med riksprovplatser och auktorisera

de provplatser. 

Inom ramen för nuvarande verksamhet planeras dock en viss förskjut

ning av resursinsat.;;erna mot de nya uppgifter av. övergripande karaktär 

som lagts på MPR. Dessa omfattar jämförelser mellan ambitionsnivåerna 

på olika föreskriftsområden och utarbetande av modeller för kostnads

nytto-analyser beträffande effekten av en myndighetsföreskrift. MPR ser 

denna verksamhet som en väg att skapa bättre styrmedel för samhällets 

totala insatser till skydd av liv. hälsa och egendom. För särskilda insatser 

på området kan medel behöva tas i anspråk från det ackumulerade över

skott som hänför sig till tidigare års avgifter från riksprovplatserna. MPR 

avser alt i så fall redovisa detta behov i särskild ordning. 

MPR beräknar behovet av medel till myndighetsuppgifter för budgeti'tret 

1984/85 till 6252000 kr. vilket ryms inom ett oförändrat avgiftsuttag om 

0,9% av riksprovplatsernas omsättning. 

För budgetåret 1984/85 föreslås att de särskilda medel för verksamheten 

vid riksmätplatserna som hittills anvisats under anslaget Bidrag till statens 

provningsanstalt förs upp under en silrskild anslagspost under detta anslag. 

Innevarande budgetår är anslagsposten 3, I milj. kr. För nästa budgetår 

föreslås att 3 366 000 kr. anvisas för detta ändamål. 
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Föredragandens överviigtlnden 

För nästa budgetår bör medel för mät- och provri!Jets myndighetsverk

samhet beräknas med utgångspunkt i rådets förslag. Med hiinvisning till 

sammanställningen beräknar jag kostnaderna för denna verksamhet till 

6099000 kr. 

Verksamheten finansieras med en omsättningsavgift från de s. k. riks

provplatserna. Storleken på denna avgift fastställs av regeringen. Under 

detta anslag bör medel for myndighetsverksamhet vid MPR således endast· 

anvisas som en formell anslagspost av I 000 kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1984/85 bör även sådana medel som avses vara 

bidrag till verksamheten vid de s. k. riksmätplatserna (jfr prup. 1979/80: 

IOO bil. 17 s. 282) anvisas över en särskild anslagspost under detta anslag. 

Dessa medel har hittills anvisats under anslaget Ridrag till statens prov

ningsanstalt. För nästa budgetår har jag beriiknat ett bidrag till riksmätplat

scrna av 3, l milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens mät- och pro1nld för budgetfiret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 3 101 000 kr. 

F 11. Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademicn 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett anslag av 3 700000 kr. 

Jag avser att senare under detta riksmöte föreslå regeringen att i en 

särskild proposition våren 1984 redovisa förslag till åtgärder för industriell 

tillväxt och förnyelse. I detta sammanhang kommer jag bl. a. att lägga fram 

förslag till statens stöd till IngenjörsvetenskapsakaJcmiens grundläggande 

verksamhet. Anslaget bör i avvaktan pä en sådan proposition föras upp 

med oförändrat belopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 

1984/85 beräkna till Bidrag till /11genjörs1'etenskapsakademien ett 

anslag av 3 700000 kr. 

F 12. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

8495000 

9550000 

11921000 

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige är centralorgan för den 

nationella standardiseringsvcrksamheten. Kommissionen utarbetar och 
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fastställt:r svensk standard samt verkar för att denna används inom såväl 

offentlig verksamhet som i näringslivet. 

Kostnaden för verksamheten bestrids genom statsbidrag. kontantbidrag 

fri'in näringslivet, ersiittning frän statliga verk m fl. samt genom försäljning 

av standardpublikationer. Sedan föregående budgetår motsvarar statsbi

draget för niista budgetår 60% av niiringslivelS kontantbidrag under inne

varande budgetilr (jfr prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 244, NU 39 rskr 373). 

Niiringslivets kontaritinsatser till SIS och dess fackorgan under budget

året 1983/84 har budgeterats till 19 442 000 kr., vi I kel mol svarar etl slalsan

slag till verksamheten budgetåret 1984/85 med 60 % av detta belopp, avrun

dat ! I 665 000 kr. 

Vid beräkningen av slalsanslaget för budge1åre1 1984/85 skall hänsyn 

också tas till det verkliga utfallet av nilringslivsbidragen under budgetåret 

1982/83 jämfört med de preliminärt beräknade bidragen frän· niiringslivct. 

vilka låg 1ill grund för beräkningen av stalsanslaget för budgetåret 1983/84. 

Niiringslivets bidrag till standardiseringsvcrksamheten uppgick budget

året 1982/83 till 16 344 000 kr.. vilket belopp överstiger det budgeterade 

beloppet 15918000 kr. med 426000 kr. Av denna mellanskillnad utgör 

60% .. dvs. 256000 kr., en justeringspost att i enlighet med vad som förut

sattes i min mcdelsberiikning i prop. 1982/83: 100 <bil. 14 s. 244) ingå i 

statsanslaget för budgetåret 1984/85. 

SIS yrkar mot denna bakgrund all bidraget budgetåret 1984/85 skall 

uppgå till ( 11 665 000+ 256000 =) 11 921 000 kr. 

Vidare föreslår SIS ett tilläggsanslag av 200000 kr. för budgetåret 1984/ 

85. Dessa medel avser SIS att använda för att nöjaktigt kunna genomföra 

~It bilateralt exportfriimjande standardiseringssamarbetc med de sovje

tiska och kinesiska standardiseringsorganisationerna GOST respektive 

CAS. SIS hänvisar hiirvid till åtaganden inom ramen för regeringens avtal 

med Sovjetunionen respektive Folkn:publikcn Kina om industriellt och 

tekniskt-vetenskapligt samarbete. 

Totalt yrkar -;äledes SIS om ett anslag för budgetåret 1984/85 av 

12 121 000 kr. 

Fiiredragandens ii1 ·c1Tiiga11dcn 

Fr. o. m. innevarande budgetår har principen för beräkning av statsbi

draget till SIS ändrats så att det beräknas till 60 % av näringslivets bidrag 

året före bidragsårct. Denna ändring i kombination med en ökad bidrags

givning från näringslivet har medfört en icke oväsentlig ökning av bidrags

anslaget. Jag är bl. a. därför endast beredd att förorda att bidrag utgår 

enligt grundprincipen. 

För nästa budgetår har jag .beräknat bidragsanslaget till 11 921 000 kr. i 

enlighet med SIS:s förslag. Av detta belopp är 256000 kr. en reglering i 

efterhand av bidraget för år 1983/84. Motsvarande efterhandsjustering kan 

bli aktuell även för det nu föreslagna bidraget. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sta11dardiseringsko111111i.1'.1·iom•n för budgetåret 

1984/85 anvisa ett anslag av 11 921 000 kr. 

F 13. Stöd till industriellt utvecklingsarbete 

I statsbudgeten för budgetåret 1983/84 har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett reservationsanslag av 150000000 kr. Beloppet utgör medels

tillskott till Fonden för industriellt utvecklingsarbete !Industrifonden). 

Jag avser att senare under detta riksmöte föreslä regeringen att i en 

särskild proposition våren 1984 redovisa förslag till åtgiirder för industriell 

tillväxt och förnyelse. Jag kommer i det sammanhanget att ta upp friigan 

om medclstillskott till Industrifonden. Anslaget bör i avvaktan pä en sådan 

proposition föras upp med oförändrat belopp för niista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1984/85 beräkna till Stiid till industriellt ufl·eckling.rnrhete ett 

re'.;ervationsanslag av 150000000 kr. 

F 14. Stöd till svensk-norskt industriellt samarbete 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

37 500000 

37 500000 

37 500000 

Den 25 mars 1981 undertecknades i Oslo ett avtal mellan Sveriges 

regering och Norges regering om ekonomiskt samarbete, särskilt på indu

stri- och energiområdena, m. m. Samtidigt träffades överenskommelse om 

tre protokoll till avtalet. Avtalet och protokollen har godkänts av riksdagen 

(prop. 1980/81: 189, NU 65, rskr 427) och därefter ratificerats. 

I ett av de tre protokollen till samarbetsavtalet överenskom Sveriges 

regering och Norges regering att gemensamt bilda en fond för svensk

norskt industriellt samarbete. Fonden, som har formen av en stiftelse. 

inrättades genom regeringsbeslut den 20 augusti 1981. 

Fonden har till ändamål att genom lån stödja samarbetsprojekt mellan 

svenska och norska företag som syftar till teknisk·eller marknadsmässig 

utveckling av sådana företag på det industriella området. 

Enligt protokollet skall parterna· tillsammans till skjuta 250 miljoner 

svenska kronor till fonden. Av beloppet tillskjuter Sverige 37.5 miljoner 

svenska kronor per den I januari 1982. 1983, 1984 och 1985. Resterande 

belopp tillskjuts till 50% av Sverige och 50% av Norge vid tidpunkter som 

parterna senare kommer överens om. 
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Det belopp som Sverige skall tillskjuta år 1985 bör anvisas på statsbud

geten för budgetåret 1984/85. 

Jag hermtiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till s1•e11sk-11orskt i11J11striel/1 s1111111rhete för budgetåret 

1984/85 anvisa ett rcscrvationsanslag av 37 500000 kr. 

Aktiebolagsform för marintekniska institutet SSP A 

/Jakgm11J 

Marintekniska institutet SSPA iir idag en statlig s. k. uppdragsmyndighet 

som bedriver forsknings- och utvecklingsarbetc inom skeppsteknik. sjöfart 

och övrig havsteknik. SSPA utför uppdrag iit sfiväl svenska som utländska 

uppdragsgivare. Verksamheten bedrivs i konkurrens med motsvarande 

organisationer i andra liinder. 

Inom ramen för de uppgifter som iivilar SSPA som statlig myndighet 

gäller vissa övergripande mål för verksamheten. Enligt dessa skall SSP/\ 

genom teknisk utveckling och forskning inom sitt område bidra till 

- att främja utvecklingen av den svenska varvsindustrin och sjöfarts

näringen, 

- att friimja ut vecklingen av annan svensk industri inom det havstek-

niska området, 

- att förbättra det svenska sjöförsvaret. 

- att bibehålla och stärka kunskapsnivfm inom verksamhetsomrädet. 

SSPA:s verksamhet skall bedrivas med full kostnadstiickning och insti

tutets intäkter utgörs av uppdragsintiikter samt ett statligt bidrag som i 

första hand finansierar institutets egen forskning. Uppdragsintaktermts 

andel har successivt ökat och uppgår numera till närmare 901;-{, av den 

totala omsättningen. 

Ca 70 ~'(, av uppdrags verksamheten bedrivs i internationell konkurrens 

medan resterande del främst utgörs av uppdrag för svenska myndigheter. 

bl. a. försvarets materielverk CFMVl. styrelsen för teknisk utveckling 

ISTU) och transportforskningsdelegationen (Tf0). 

Verksamheten är uppbyggd kring de olika moddlprovningsanliiggning

armt, niimligen släprännan. kavitationslaboratoriet samt våg- och man

överlaboratoriet. Kvalificerade kunskaper inom områdena hydromeka

niskt motstånd, propulsion, manövrering och sjöegenskaper utgör tillsam

mans med databaser och dataprogram en god bas för att driva en kvalifi

cerad konsultverksamhet. SSPA strävar även att upprätthålla kompetens 

inom angränsande områden till hydromekanikcn. 

Verksamheten hos SSPA iir huvudsakligen uppdelad på fyra affiirsområ-

dcn, nämligen 

- sjöfart 

- övervakning och försvar 

- havsteknik 

- hamnar och farleder 
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Affärsområdet sjöfart omfattar främst uppdrag avseende civila handels

fartyg för transportändamål. Omradet övervakning och försvar avser far

tyg och andra farkoster för marinmilitiira iindamål. Inom området havstek

nik kan SSPA sälja sina tjänster i form av konsultuppdrag. exempelvis för 

- bogsersystem 

- exploaterings-, produktions- och bostadsplattformar 

- undervattenssystem 

- förankrings-. lagrings- och lastningssystem 

- flytande process- och industrianläggningar 

- olje- och gastransportsystem 

- servicesystem 

- säkerhetssystem. 

Hamn- och farledsområdet omfattar uppdrag som rör framkomlighet. 

manövrering m. m. i hamnar. kanaler. farleder o. dyl. 

Trots de ekonomiska svårigheter som gäller för varvsindustrin och sjö

fartsnäringen har SSPA lyckats upprätthälla en hög omsättning på upp

dragsverksamhetcn. Verksamheten har utvecklats i positiv riktning och 

SSPA räknar med att denna utveckling skall fortsätta. Resultatförbättring

en det senaste året beror bl. a. på en intensifierad och målinriktad mark

nadsföring på framför allt den utländska marknaden. 

Medel för verksamheten anvisas under innevarande budgetår under 

<1nslagsrubrikerna 

F 12. Marintekniska institutet: Uppdragsverksamhet 

F 13. Marintekniska institutet: Bidrag till verksamheten 

F 14. Marintekniska institutet: Utrustning 

SSPA har inga myndighetsuppgifter i egentlig mening och dess verksam

het har under senare år fått en alltmer affärsmässig i·nriktning. Mot bl. a. 

denna bakgrund har industridepartementet och SSPA utrett frågan om 

SSPA:s framtida inriktning och organisationsform. SSPA har den 5 okto

ber 1983 till industridepartementet inkommit med en inom SSPA utarbetad 

promemoria i ärendet. I denna föreslås att SSPA ombildas till aktiebolag 

den I juli 1984. 

Vid ett stiillningstagande till SSPA:s framtida vi:rks~1rnhetsform iir givet

vis frågan om lönsamhet och bidragsbehov väsentlig. En konsult har därför 

på uppdrag av industridepartementet studerat SSPA:s marknadssituation 

under de närmaste fem åren. 

För att effektivisera den interna organisationen har statskontoret, ..:fler 

hemställan från SSPA. under år 1983 genomfört en översyn av SSPA:s 

organisation. Statskontoret redovisar sina förslag till förändringar i en 

slLitrapport daterad den 28 september 1983. Bl. a. föreslås inrättandet av en 

ny avdelning genom att nuvarande drifts- och vcrkstadsavdelningen delas 

upp i en produktionsenhet och en provningsenhct. Övriga föriindringar 

påverkar inte huvudstrukturen i org<tnisationcn. De föreslagna föriindring

arna innebär en bättre anpassning av organisationen till nuvarande verk-

1 ~ Rik.1dage11 198318./. I .rn111/. Nr 100. Billiga /./ 
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samhetsinriktning och marknadssituation och bör på sikt förbättra förut

sättningarna för att bedriva verksamheten effektivt. SSPA anser att organi

sationsförslaget bör genomföras oberoende av om SSPA:s verksamhet 

skall bedrivas i bolags- eller myndighetsform. 

Marintekniska institutet 

I den av SSPA utarbetade promemorian konstateras att SSPA:s verk

samhet under senare år har fått en alltmer affärsdrivande inriktning, att de 

kommersiella uppdragens andel successivt har ökat och att de numera 

utgör ett dominerande inslag i verksamheten. En bidragande orsak till 

detta är att efterfrågan på den svenska marknaden har minskat till följd av 

svårigheterna för den svenska varvsindustrin och sjöfartsnäringen. För att 

kompensera en minskad efterfrågan från den svenska marknaden har 

SSPA ökat marknadsföringen och försäljningen på den utländska markna

den. 
De utländska uppdragen ger SSPA värdefulla kunskaper och erfarenhe

ter som också kommer svensk industri tillgodo. Intäkterna från denna 

marknad har möjliggjort för SSPA att bibehålla nuvarande omfattning av 

verksamheten, vilket är viktigt för att SSPA skall kunna ha en tillräckligt 

bred kompetens. Den omständigheten att SSPA utför uppdrag åt större 

utländska företag inom t. ex. offshoreområdet kan dessutom bidra till att 

svensk teknologi uppmärksammas utomlands och leda till beställningar för 

svensk industri. Enskilda utländska uppdrag kan visserligen ibland komma 

i konflikt med kortsiktiga svenska intressen i den mån den utländska 

beställaren är konkurrent till svensk industri. SSPA anser dock att detta 

hittills inte har vållat några större problem. 

SSPA konstaterar i sin promemoria att den svenska varvsindustrin och 

sjöfartsnäringen under det senaste decenniet starkt har minskat i storlek 

och betydelse. Denna utveckling påverkar SSPA:s roll som statlig myndig

het och gör att de övergripande målen för SSPA i viss mån kan ifrågasät

tas. En ytterligare försvagning av den svenska marknaden leder till att 

andelen utländska uppdrag vid SSPA ökar. SSPA konstaterar att d..:t 

statliga stödet till SSPA:s forskningsverksamhet i en sådan situation kan 

komma att minska samtidigt som kravet på full kostnadstäckning kvarstår. 

Konkurrenssituationen gentemot SSPA:s utländska konkurrenta blir då 

besviirlig eftersom dessa fortfarande uppbär ett omfattande nationellt stöd. 

I den marknadsstudie som gjorts beträffande SSPA förutspås en kraftig 

nedgilng i efterfrågan innevarande år. Därefter förutses en svag ökning av 

d..:n totala uppdragsvolymen. Konsulten bedömer att SSPA även i detta 

liige kommer att kunna bibehålla sina marknadsandelar. SSPA:s bedöm

ning iir dock att det bör vara möjligt· att långsiktigt, genom offensiva 

marknadsföringsinsatser och flexibel prissiittning, öka efterfrågan på sina 

tjiinst..:r. Det bör vara möjligt även i ett läge där den totala marknaden inte 

ökar. Det kan konstateras att SSPA:s marknadsandelar under föregäende 
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budgetår ökade till följd av intensifierade marknadsföringsinsatser. Även 

under det första kvartalet innevarande budgetår har uppdragsvolymen 

motsvarat SSPA:s prognoser. 

För att SSPA på sikt skall kunna behålla såväl maskinella som personel

la resurser på nuvarande nivå bedömer. SSPA att det behövs en resultatför

bättring som motsvarar ca 10-15 % av SSPA:s nuvarande omsättning. För 

att kunna åstadkomma detta krävs kraftfulla åtgärder. Enligt SSPA är 

nedskärningar och rationaliseringar i detta läge inte tillräckligt utan måste 

kompletteras med offensiva satsningar på produktutveckling. marknadsfö

ring m. m. 

Vidare konstateras att SSPA f. n. inte har några myndighetsuppgifter i 

egentlig mening och att någon myndighetsutövning således inte ävilar 

SSPA. De skäl som normalt brukar anföras för att en verksamhet skall 

bedrivas i myndighetsform är inte tillämpbara på SSPA. De regler och 

restriktioner som hör till myndighetsformen är ibland mindre lämpade för 

affärs verksamhet. 

Om acceptabla villkor kan erhållas vid övergång till bolagsform anser 

SSPA att förutsättningarna för att uppnå långsiktig lönsamhet blir bättre i 

bolagsform iin i myndighetsform. Bolagsformen ger SSPA bättre möjlighe

ter och handlingsfrihet att anpassa verksamheten till marknaden. SSPA 

föreslår därför att myndigheten ombildas till aktiebolag per den I juli 1984. 

Fijredraga11de11s Ö\'en·iiga11de11 

Jag ansluter mig till SSPA:s motiveringar och förslaget att överföra 

verksamheten vid SSPA till aktiebolag. SSPA har f. n. inte några myndig

hetsuppgifter som motiverar att verksamheten bedrivs i myndighetsform 

och för en verksamhet med SSPA:s kommersiella inriktning är det nuva

rande bidragsanslaget inte längre lika motiverat från statens sida. De 

ekonomiska förutsättningar som jag föreslår för bolaget innebär kostnads

besparingar för verksamheten som .i huvudsak motsvarar bortfallet av 

bidragsanslaget. Dessutom kan SSPA som bolag på ett för verksamheten 

mer effektivt sätt planera och genomföra anskaffning av utrustning. Detta 

är nödvändigt för att bolaget på sikt skall kunna förbättra sin lönsamhet. 

För att möta de krav som kommer att ställas på SSPA bör ett starkt 

kostnadsmedvetande prägla organisationen. Jag delar SSPA:s uppfattr~ing 

att nedskärningar och rationaliseringar är nödvändiga för att skapa långsik

tiga förutsättningar för SSPA. Därför bör förutsättningarna för verksamhe

ten utformas så att SSPA på bästa sätt kan möta dessa krav. Enligt min 

mening är aktiebolagsformen den naturliga formen för verksamheten. Vi

dare underlättas samarbete med andra bolag i gemensamma projekt i och 

utanför Sverige om aktiebolagsformen väljs. 

Sverige kommer under överskådlig framtid att vara starkt beroende av 

handelsförbindelser med omvärlden. Sjöfarten kommer därvid att ha en 

mycket betydelsefull roll. Det ökade intresset för exploatering av resurser i 
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haven och på havsbottnarna kan komma att ge nya viktiga marknader för 

svensk industri. Exempel på detta utgör offshoreindustrin inom vilken ett 

antal svenska företag etablerat sig. Behovet av marint forsknings- och 

utvecklingsarbete kommer därför att vara stort framöver. SSPA:s kun

skapsprofil passar väl in i industriengagemang även på sådana nya havs

tekniska områden. SSPA har redan medverkat i flera svenska företags 

inbrytningar på offshoreområdet, bl. a. Götaverken-Arendal. 

Även om således förutsättningarna för SSPA:s verksamhet förändras 

anser jag mot bakgrund av ovanstående att de övergripande målen för 

SSPA fortfarande är relevanta. 

SSPA:s verksamhet är i dag i huvudsak inriktad på hydromekaniska 

problemställningar. Det finns skäl som talar för att SSPA bör diversifiera 

sin verksamhet. I en besvärlig marknadssituation där flertalet konkurren

ter har ett kraftigt nationellt stöd kan en breddning av verksamhetens 

inriktning öka möjligheterna att bibehålla eller öka uppdragsvolymen vid 

SSPA. Vidare kan detta innebära en ökad riskspridning. 

Jag räknar med att den personal som i dag finns vid SSPA kommer att 

beredas fortsatt anställning inom det nya bolaget. Jag vill i sammanhanget 

nämna att det ankommer på företrädare för det nya aktiebolaget resp. för 

personalen att förhandla om löner och övriga förmåner för berörd perso

nal. 

Jag övergår nu till frågan om medelsbehov m. m. för bolaget. 

Vid myndigheten SSPA:s upphörande den I juli 1984 föreslås att de 

nuvarande bidrags- och utrustningsanslagen upphör. Tillgtmgar och 

skulder övertas av det nya bolaget. De skulder som bolaget övertar från 

myndigheten bör täckas i det nya bolaget eller avskrivas i samband med 

övertagandet. 

Följande poster i myndighetens uppskattade balansräkning per den 30 

juni 1984 bör täckas: skuld till byggnadsstyrelsen, balanserade förluster 

samt semesterskuld m. m. Dessa poster uppgår till sammanlagt ca 8.5 milj. 

kr. Jag förordar således att 8,5 milj. kr. anvisas för detta ändamål. Då 

beriikningarna i vissa delar är preliminära. bör medlen stå till regeringens 

disposition. Det ankommer på regeringen att besluta om medlens närmare 

användning. Medlen bör anvisas över ett anslag som benämns Aktieägar

tillskott till aktiebolag inom det marintekniska området. Jag återkommer 

senare till dessa medel vid min anmälan av detta anslag. 

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen <NU 1981/82: 33. rskr 342) 

att besluta om eftergifter vad gäller avskrivning och förräntning av utrust

ningskapitalct vid marintekniska institutet. 

Rcgaingcn beslöt den 8juli 1982 att SSPA för budgetfircn 1981/82-1984/ 

85 for anstilnd med att betala in lika stort belopp av räntekostnaderna för 

utrustningskapitalet som institutets underskott uppgår till. dock högst med 

2.6. 2.~. I. I resp. 0,5 milj. kr. för budgetären under perioden. Den acku-
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mulerade skulden beräknas uppgå till 3 .5 milj. kr. den I juli 1984. Jag 

förordar att denna skuld avskrivs. 

Jag förordar vidare att aktier tecknas i bolaget för 20 milj. kr. och att 

regeringen i samband härmed förbehåller sig rätten att bestämma hur stor 

del som skall utgöra aktiekapital. Ett anslag av 20 milj. kr. bör anvisas för 

detta ändamål. 

Myndighetens utrustningstillgångar beräknas ha ett bokfört värde av 

28.9 milj. kr. den I juli 1984. Då bl. a. avskrivningstiden för utrustningen i 

myndigheten har varit förhållandevis lång (ca 15 år i genomsnitt mot 

normalt JO år) förordar jag att utrustningen skrivs ned med JO milj. kr. till 

18.9 milj. kr. Bolaget förutsätts överta all utrustning i den nuvarande 

myndigheten den I juli 1984 mot en ersättning till staten på 18,9 milj. kr. 

SSPA hyr f. n. sina lokaler av byggnadsstyrelsen. I sin promemoria 

föreslår SSPA att byggnaderna överförs till det nya bolaget i form av 

aktieägartillskot l. 
Jag delar SSPA:s bedömning att det är nödvändigt att bolaget disponerar 

ett visst rörelsekapital utöver aktiekapitalet. För att underlätta en upplå

ning förordar jag att de nämnda byggnaderna förs över till bolagets ägo 

utan vederlag. Härigenom får överlåtelsen formen av ett aktieägartillskott. 

Jag återkommer till detta vid min anmälan av anslaget Aktieägartillskott till 

aktiebolag inom det marintekniska området. Överlåtelsen bör betraktas 

som ett led i uppbyggnaden av bolaget. På grund av byggnadernas belägen

het inom Chalmersområdet anser jag det mindre lämpligt att även marken 

förs över i bolagets ägo. Därför anser jag att fastigheten bör upplåtas med 

tomträtt. Överlåtelsen av tomträtten är förenad med stämpelskatt enligt 

stämpelskattelagen (1964: 308). Med hänsyn till omständigheterna bör, 

enligt min mening, förutsättningarna vara goda för att dispens från stäm

pelskatt skall kunna medges. 

SSPA disponerar fem byggnader som ligger mitt inne i Chalmers-områ

det. En avstyckning av denna förvaltningsenhet är därför nödvändig. I 

redovisningen för byggnadsstyrelsens tillgångar beräknas SSPA:s byggna

der ha ett bokfört värde av ca 16 milj. kr. och marken 0 kr. den I juli 1984. 

Markvärdet finns redovisat på Chalmers tekniska högskola och uppgick 

den 30 juni 1983 till 2680000 kr. för Chalmers och SSPA tillsammans. 

Enligt byggnadsstyrelsens bedömning saknar anläggningarna f. n. alterna

tivanvändning och bör även framdeles nyttjas för nuvarande ändamål. 

Denna fastighetsbildning kan bli något fördröjd på grund av olika över

gångsproblem. Under en övergångsperiod kan det därför bli svårt för 

bolaget att låna upp erforderligt rörelsekapital på grund av otillräckliga 

säkerheter. För tiden fr. o. m. den I juli 1984 fram till dess att fastigheten är 

bildad bör därför en statlig garanti lämnas till bolaget. Byggnaderna bör 

ställas som säkerhet för garantin. Jag förordar således att bolaget på dessa 

villkor ges en statlig kreditgaranti på 14 milj. kr. Garantiförbindelsen bör 

tecknas av riksgäldskontoret. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta att ett aktiebolag inom det marintekniska området inrät

tas den 1 juli 1984. 

2. medge att tillgångar och skulder överförs från marintekniska 

institutet till bolaget i enlighet med vad jag har förordat. 

3. bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att 

genomföra förslaget om ändrad juridisk form för verksamheten 

vid marintekniska institutet. 

4. bemyndiga regeringen att medge avskrivning av lien ackumulera

de skuld som utgörs av ej inlevererade räntor för utrustningska

pitalet i enlighet med vad jag har förordat. 

5. medge att statskapitalet skrivs ned med 10000000 kr. i enlighet 

med vall jag har förordat. 

6. bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att i enlighet med vad 

jag har förordat ikläda staten garantier för Ian som det föreslagna 

bolaget inom det marintekniska området tar upp intill ett belopp 

av 14 000 000 kr. 

F 15. Teckning av aktier i aktiebolag inom det marintekniska området 

Nytt anslag <förslag) 20000000 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Teckning m· aktier i aktiebolag inom det marintekniska 

området för budgetåret 1984/85 anvisa ett rescrvationsanslag av 

20 000 000 kr. 

F 16. Aktieägartillskott till aktiebolag inom det marintckniska området 

Nytt anslag (förslag) 8500000 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen att 

1. till aktiebolag inom det marintekr.iska området såsom aktieägar

tillskott överföra byggnader i enlighet med vad jag har förordat. 

2. att till Aktieägartillskott till aktiebolag inom det marintekniska 

omnldet för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

8500000 kr. 
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G. STATSÄGDA FÖRET AG 

Flertalet av de statsägda företag som hör till industridepartementets 

verksamhetsområde är dotterbolag till Statsföretag AB eller Svenska Varv 

AB. Utanför de båda koncernerna återfinns bl. a. Luossavaara-Kiiruna

vaara AB (LKAB), AB Statens Skogsindustrier <ASSI), Norrlands Skogs

ägare Cellulosa AB <Ncbl. SSAB Svenskt Stål AB. Luxor AB samt Zenit 

Shipping AB. 
Av de affärsdrivande verken hör statens vattenfallsverk. domänverket 

och affärsverket FFV till industridepartementets verksamhetsområde. År

ligen överlämnas en redogöresle ·för de statliga företagen till riksdagen. 

1983 års redogörelse överlämnades hösten 1983 (skr 1983184: 20). 

Beträffande Stat.lfärctag AB beslöt riksdagen under våren 1983 bl. a. att 

staten skulle förvärva Statsförctags aktier i LKAB. SSAB och ASSI för en 

köpeskilling av 2400 milj. kr. (prop. 1982/83: 68, NU 51. rskr 181). 

För det resterande Statsförctag har resultatet kraftigt förbättrats jämfört 

med tidigare år. För år 1983 beräknas en vinst efter finansiella intäkter och 

kostnader i storleksordningen 400 milj. kr. 

Till det positiva resultatet kommer flertalet bolag inom konsument- och 

kemisektorerna att bidra. t. ex. KabiVitrum AB, Bero! Kemi AB. Invest

mentbolaget Procordia och SARA. Företagen inom verkstadssektorn med 

undantag av Kalmar Kockum har dålig lönsamhet. 

Förutom att staten har övertagit Statsföretags aktier i vissa bolag har 

följande förändringar gjorts i Statsföretagsgruppens sammansättning under 

år 1983. 

Handclsverksamhetcn inom Serva Promotion AB har sålts till HDF

bolagen i Halmstad. 

Den finska. statsägda koncernen Neste Oy förvärvade i maj 1983 samtli

ga aktier i AB Syntes. som var ett dotterbolag till Berol Kemi AB. 

Inom AB Eiser har Eisertex AB sålts och beslut har fattats om avveck

ling av AB Eiser Sport & Fritid. Den under år 1983 beslutade avvecklingen 

av tillverkningen av tunna strumpor i Borås förskjuts till år 1986. Riksda

gen har beslutat att anslå 38 milj. kr. som ersättning till Statsföretag för 

kostnader m. m. för den förlängda drifttiden (prop. 1983/84: 25 bil. 9, NU 

15, rskr 123f. 

Inom Kockumation AB har Remadivisionen avyttrats till Satt Control 

AB. Resterande del av företaget har överförts till Navigatorgruppen. 

I samarbete med Hawker Siddeley har Kockums Industri AB gått in som 

minoritetsdclägare i två företag i Nordamerika. Delar av den rörelse som 

Kockums Industri bedrivit i USA och Canada har övertagits av dessa 

företag. Resterande delar av Kockums Industris nordamerikanska verk

samhet har avvecklats. 
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Verksamheten i Nyckelhus AB har överlåtits till ny ägare. 

Inom Toolboxgruppen har såväl Finsliparna AB som Limstaprodukter 

AB avyttrats. 

Beträffande S1·enska Van' AB har riksdagen under år 1983 beslutat om 

ett stöd med sammanlagt 2155 milj. kr. för att bl. a. undcrHitta en anpass

ning av kapaciteten vid Kockums AB och Uddevallavarvet AB. Riksdagen 

har också beslutat att Svenska Varvs aktier i Zenit Shipping AB skall 

övertas av staten. Zenit Shipping erhöll i samma riksdagsbeslut 3 000 milj. 

kr. för förlusttäckning (prop. 1982/83: 147. NU 55. rskr 383). 

Under år 1983 har resultatet för Svenska Varvkoncernen kraftigt förbiitt

rats jiimfört med tidigare år. Flertalet av koncernens företag visar positiva 

resultat. För koncernen förväntas en vinst år 1983 före dispositioner och 

skatt om ca 200 milj. kr. 

Efterfrågan på nya handelsfartyg är fortfarande svag som en föijd av den 

dåliga fraktmarknaden och en omfattande överkapacitet i världens varvs

industri. Anpassningen av Svenska Varvkoneernens nybyggnadskapacitet 

har därför fortgått. Nedläggningen av verksamheten vid Öresundsvarvet 

AB har under år 1983 avslutats. Svenska Varv har också under året 

beslutat att minska nybyggnadskapaciteten vid Kockums AB och Udde

vallavarvet AB med sammanlagt ca 25 %. 

Trots den svaga fartygsmarknaden har Kockums och Uddevallavarvet 

genom nya order en tillfredsställande beläggning. 

Offshoremarknaden har under år 1983 mattats och efterfrågan på semi

submersibla riggar var under året låg. Leveranserna under år 1983 till 

offshoreindustrin förväntas dock ge betydande överskott åt Götaverken 

Arendal. 

Motorproduktionen vid Götaverken Motor har medfört fortsatta förlus

ter och beslut har därför under år 1983 fattats att kraftigt reducera-denna 

verksamhet. 

Energisatsningarna inom Svenska Varvkoncernen koncentreras till Gö

taverken Ångteknik som fr. o. m. den I oktoher 1983 heter Götaverken 

Energy Systems. 

Aktierna i Zenit Shipping AB ägs numera direkt av staten. Företaget 

skall avveckla sitt fartygsinnehav så snabbt. som marknadsförhållandena 

medger. 

Luxor AB har genomfört ett rekonstrukti,rnsprogram. Ett avsevärt bätt

re resultat förväntas år 1983jämfört med år 1982. 

ASSl-ko11cemen har under år 1983 visat betydande resultatförbättringar 

jiimfört med år 1982. Helårsresultatet bedöms hli klart positivt efter finan

siella intäkter och kostnader och valutakursdifferenser. Resultatförbätt

ringen beror friimst på ett högt kapacitetsutnyttjande för flera av koncer

nens anläggningar framför allt vad gäller produktion av kraftliner och 

s?1gade trävaror. Koncernens räntenetto har förbättrats till följd av ägar-

' .......... 
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tillskottet på 2000 milj. kr. som riksdagen beslöt v~lrcn 1983. men iir 

fortfarande negativt. 

lv'ch-/.:011ceme11 beräknas för :.'tr 1983 visa en vinst p<°1 ca 120 milj. kr. efter 

finansiella intiikter och kostnader. vilket iir betydligt biittre iin föregående 

år. Resultatutvecklingen har p:.'1verkats gynnsamt av den genomgripande 

omstruktureringen företaget gcnomgtttt. Koncernens riir.tebiin.la iir fortfa

rande tung och soliditeten låg. 

SSAB visar under år 1983 en fortsatt resultatförbiillring trots att den 

internationella stålk<mjunkturen fortfarande är svag. För {ircts första fitta 

mfmader redovisas ett positivt resultat före bokslutsdispositio:ier och skatt 

på ca I 00 milj. kr. För hela år 1983 beriiknas motsvarande resultat bli ca 

200 milj. kr. 

Riksdagen beslöt i maj 1983 !prop. 19!C/83: 120. NU 38. rskr 300) om en 

finansiell rekonstruktion av LKAB och bolaget erhöll hl. a. 1000 milj. kr. 

för nedskrivning av tillgtrngar. Trots att rf1slt1lproduktioncn inom LKAB:s 

huvudsakliga marknader minskat sedan föregilende år riiknar LKAB med 

att under år 1983 kunna leverera mer jiirnmalm iin föregående ;'tr. Årsresul

tatet beräknas bli positivt för första gfrngen på <°1tta år. 

Affiir.\Ter/.:et FF\/ hestär dels av affärsverket med koncernledning samt 

de tre sektorerna FÖrsvarsmatericl. Underhåll och Marktclc. dels av för

valtningsbolaget FFV Företagen AB. som omfattar tolv rörelsedrivande 

bolag. 

FFV-konccrnen har under åren 1982-1983 fortsatt sin förändringspro

cess. Bl. a. har verket den I juli 1983 ändrat namn från förenade fabriks ver

ken till affärsverket FFV. Den väsentliga basen i FFV :s verksamhet utgörs 

fortfarande av utveckling. produktion och försäljning av försvarsmateriel 

samt underhåll av svenska försvarets materiel. framför allt flygvapnets. 

FFV Underhåll har under år 1982 erhållit de första beställningarna på 

utveckling av såväl utrustning som system för underhåll av det nya svens

ka stridsflygplanet JAS 39 Gripen. 

Utvecklingen under år 1982 hitr varit mycket positiv. vilket återspeglas i 

den kraftiga resultatförbättringen från ca 80 milj. kr. till drygt 160 milj. kr. 

Koncernens struktureringsåtgärder för att eliminera vissa förluster har fått 

full genomslagskraft under år 1982. Utvecklingen inom bolagsgruppen har 

varit positiv. Omsättningen uppgick år 1982 till 774 milj. kr.. vilket är 33 % 

av koncernens totala fakturering. Resultatet inom gruppen har förbättrats 

och var ca 55 milj. kr. 

Under åren 1982-1983 har FFV-koncernen förvärvat Ostermans Aero 

AB och C. E. Johansson AB, vilka båda passar väl in i FFV:s tidigare 

verksamhet. Förvärven utgör också ett led i att åstadkomma en bättre 

balans mellan civil och militär verksamhet. Koncernens mål är att ha ca 

60% försvarsinriktad produktion och ca 40% civil produktion. Vidare har 

under år 1983 markteleverksamheten inom FFV-koncernen samordnats i 

FFV Elektronik AB. 
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Domänverket 

Domiinvcrket blev i samb:md med budgetreformen år 1912 affärsdri

vande verk. 

Nya riktlinjer för verksamheten fastställdes genom beslut av 1968 års 

riksdag (prop. 1%8: 103. JoU 32. rskr 269). 

Verket skall driva skogsbruk. virkesföriidling och annan därmed sam

manhiingande verksamhet. förvalta den fasta egendomen och andra till

gängar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över 

vissa andra allmänna skogar. 

Målet för verksamheten vid domiinverket iir att gemensamt med AB 

Statens Skogsindustrier (ASSI) på lång sikt åstadkomma bästa möjliga 

samlade ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekono

misk synpunkt rimligt årsresultat. 

Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvalt

ning skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås. 

Domiinverket leds av en verksstyrelse. 

Chef för domiinverket iir en generaldirektör. Till ledningens förfogande 

finns en koncernstab med ett antal sektioner. Direkt under koncernled

ningen finns sex skogsregioner. en nyttjanderättsdivision. Domänföreta

gen AB och en enhet för gemensam administrativ service, cental service. 

Domänföretagen AB förvaltar aktierna i ett antal dotterföretag. 

Domiinverkets skogsmarksinnehav. exkl. renbetesfjällens· skogar. upp

går i runt tal till 4 milj. hektar produktiv skogsmark, varav ca 500000 

hektar är belägna ovanför skogsodlingsgriinsen. Verkets skogsmarksinne

hav utgör närmare en femtedel av landets produktiva skogsmark. Det 

bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfastigheter uppgick 

år 1982 till I 009 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick till 6945 

milj. kr. 

Domänverkets omsättning omfattar intäkter för skogsprodukter, skogs

entreprenader. utarrendering av jordbruk. tomter. materialintäkter. jakt 

och fiske samt uthyrning av bostäder. Försiiljning av skogsprodukter utgör 

ca 90 'X.. av omsättningen. Försäljningen av virke under de senaste fem åren 

framgår av följande sammanställning. 

1978 1979 1980 1981 1982 

Milj. m·' fub 1 7.0 7,2 6.8 6.8 7.1 

1 fuh = fast mått under bark 
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Domänverkets ekonomiska resultat-under åren 1978-1982 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

1978 1979 1980 1981 19!C 

Omsättning I 264.8 I 357.6 1484.5 I 662.3 I 834.5 
Produktions-. försiiljnings-
och administrations-
kostnader I 043.4 I 143. I I 193.1 I 353.6 I 526.0 
Rördsercsultat före 
avskrivningar 221.4 214.5 291.4 308.7 308.5 
A vskrivning;ll' 86.8 91.2 95. I 106.0 121.9 
Finansiella och extraordi-
niira poqer -16.0 -26.8 2.9 27.9 10.3 
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 118.6 96,5 199.2 230.6 196.9 
Buks I ut sdispositioncr -12.7 9.6 -47.9 -16.8 -32.4 
Skatt -35.9 -34.0 -16.0 -33.6 -32.0 
Årets resultat 70.0 72.1 135.3 180.2 l.H.5 
Inlevererat till staten 43.6 40.0 54.6 80.6 83.7 
Redovisat resultat före 
hokslutsdispositioner och 
skatt i '>f, av i medeltal 
disponerat statskapital 11.8 HU 21.1 23.2 18.4 

Av sammanställningen framgår att omsättningen har stigit starkt under 

firen 1978-1982. Under år 1983 beräknas omsättningen komma att uppgå 

till ca I 850 milj. kr. Domänverkets resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt beräknas bli ca 160 milj. kr. för år 1983. 

Domänverkets investeringar under t1ren 1978-1982 framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 

1978 1979 1980 1981 1982 

Investering i maskiner och 
inventarier 81.5 56.4 93.6 134.4 163.0 
Investering i byggnader 
oc.:h markanliiggningar 36.9 24.4 27.8 43.0 46.4 

Till skillnad från andra affärsdrivande verk erhåller domänverket inte 

några investeringsmedel över statsbudgeten. Verkets medelsbehov tillgo

doses genom tillgång till rörlig kredit i riksgiildskontoret. vilken f. n. får 

uppgå till högst 500 milj. kr. och genom disposition av tillgängliga vinst

och fondmedel. 
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Domiinverkct~ ekonomiska stiillning vid utgången av vart och ett av åren 

1978-1982 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

1978 1979 1980 1981 1982 

Omsiitt ningstillgiingar 
cxkl. lager 4%.4 478.7 550.0 685.6 6~6.7 

Lager 163.9 124.1 113.H 124.8 167.0 
Finansiella anHiggnings-
t.illgi'111gar 160,7 234.7 238.0 569.2 562.0 
Ovriga anl;iggningstill-
giingar 943.4 I 078.6 I 047.7 1194,I I 286.1 
Sumrna tillgiingar I 7fi4.4 1916. I 1949.S 2573.7 2 671.8 
Riirlig kredit 195.6 105.0 
Ovriga kortfristiga skulder 461.8 464.3 418.0 651.7 642.8 
f-'örlagsli'1n 216.9 270.9 494.5 483.0 
Siirskilda avsiittningar 95.6 86.0 133.9 148.9 167.9 
Eget karital I Domiin-
fonden) I 011.9 I 043.9 I 127.4 I 278.6 I 378.1 
Summa skulder och eget 
karital I 71i4 .4 1916.1 1949.~ 2 573,7 2 671,8 

Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av 

följande sammanställning. 

1978 1979 1980 1981 1982 

Ansti.illda 6500 6400 6400 6300 6400 

På grundval av en av domänverket uppriittad femårsplan för verket har 

regeringen den 16 oktober 1980 bestämt den inbetalning av vinst till staten 

som verket årligen skall fullgöra för åren 1980- 1984. Kravet innebär att 

verket årligen skall till staten inleverera 30 milj. kr. plus 30% av årsvins

ten. dock sammanlagt lägst 40 milj. kr. Under år 1981 har dessutom 

regeringen vid två skilda tillfällen beslutat om en höjning av utdelningen 

för åren 1980 och 1981 med totalt 30 milj. kr. Den del av vinsten som 

återstår skall tillföras verkets dispositionsfond. 

För år 1982 blev inleveransen 69,8 milj. kr. till staten. lnleveransen 

beräknas bli 68 milj. kr. för år 1983. 

Verkets investeringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och till 

investeringar med en varaktighet av minst tio år, t. ex. byggnader och 

skogsbilvägar. Genom avsiittning till värdeminskningskonto för investe

ringar hålls fondens kapital intakt. Köpeskillingen för försäljning av krono

egendom tillförs investeringsfonden. 

Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalut

gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 

Domänverket förvaltar aktierna i ett förvaltningsbolag. Domänföretagen 

AB. som finansiellt och administrativt samordnar verksamheten i ett antal 

dotterbolag. 
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Domiinverket med aktiebolagen under verkds förvaltning utgör domän

gruppen. 

Domängruppens utvt:ckling åren 1978- 1982 framgiir av följande sam

manställning. 

1978 1979 1980 1981 1982 

Omsättning \milj. kr.) 1436.I 1883.6 2090,8 2 270.7 2 522.8 
Resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt (milj. 
kr.) 128.2 117.2 206.9 189.4 155.0 
Antal anställda 7096 7656 7916 7896 7789 

Domänverket utger årligen en ärsredovisning och t:n delårsrapport. 

I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om an~lag enligt 1933 års 

riksdagsbcslut om ersättning till domiinverkt:ts fond för utgiflt:r för överta

lig personal. Sådan ersättning utgiir innt:varande budgetfir med 11 000 kr. 

Verket föreslär att något anslag för detta ändamål inte längre skall upp

föras på statsbudgeten. men att ersättningen fr~rn kyrkofonden till domän

verkets fond för utgifter för övertalig personal kvarstår och för år 1983 
skall utgå med 25 000 kr. enligt sedvanliga beräkningsgrunder. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att bemyndiga regeringen att besluta att kyrkofonden för är 1983 

skall ersätta domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

med 25 000 kr. 

G J. Kostnader för kronotorp 

1982/83 Utgift 2100000 

1983/84 Anslag 2000000 

1984/85 Förslag 2 I 00 000 

Anslaget avses för bidrag till investeringar i byggnader m. m. på kronolä

genht:tt:r, till flyttningsbidrag och avträdescrsättning i1t innehavare av 

kronoliigenheter samt för att bestrida vissa andra utgifter för lägenheterna. 

Domii111·er/.:et 

Genom riksdagens beslut ftr 1980 (prop. 1979180: 74. NU 64. rskr 414) om 

upplåtelsevillkor för kronotorp m. m. infördes ökade möjligheter förarren

datorer av kronotorp m. m. all förvärva torpen. Beslutet innehar även 

generösare beräkning av avtriidesersättningarnas storlek. Detta kan bl. a. 

medföra att civträdesersiittningarna blir höga under är då många arrendeav

tal löper ut. Vid 1983 års inledning fanns totalt 266 kronotorp. Under 

budgetåret J 984/85 utlöper sammanlagt 58 kontrakt jiimfört med 18 året 

innan. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 14 Industridepartementet 190 

Inför en ny arremkperiod gör domänverket avriikning med arrendatorn. 

I vissa fall kan arrendatorn tillkommande t:rsättning tlppgå till hetydande 

belopp. 

Niir arrendatorn avflyttar från torpet är denne bcriittigad till llyttningsbi

dr;1g. 

Domänverket upptriider restriktivt niir det giillt:r underhåll och investe

ringar pil torpen. I och för sig nödviindiga underhallsarbetcn kan i viss 

utsträckning förskjutas i tiden. Denna möjlighet utnyttjas si'1 ltmgt det iir 

försvarbart. I vissa fall uppkommer skador, som måste avhjiilpas snaras! 

möjligt. Dessa kan vara pft viirmepanna, spis, vatten- och avloppsledningar 

m. m. I ett antal onormalt kalla bostäder sker tilliiggsisolering. 

Sammanlagt beriiknar domiinverkct anslagsförbrukningen för hudget

fin::i 1984/85 till 2, 1 milj. kr. 

F1frcdrnga11de11s 1Ji·i:rviig11111fr11 

I enlighet med domänverkets förslag förordar jag alt anslaget för budgt:t

[u-ct 1984/85 tas upp med 2,1 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Kost1111dcr fiir kronotorp för budgctt1ret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 100000 kr. 

Affärs\•crkct FFV 

Allmiint 

Affärsvcrkel FFV inrättades som affärsdrivande verk år 1943 och fick 

huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksamhctsinriktning 

efter riksdagens bt:slut viiren 1976 lprop. 1975176: 122, NU 62, rskr 420). 

Den I juli 1983 ändrades det tidigare namnet förenade fabriksverken till 

atfärsvt:rket FFV !SFS 1983: 347). 

FFV är en industrikoncern med huvudinriktning på marknadsföring. 

utveckling, til!verkning och underhåll av försvarsmatcriel för främst svens

ka försvaret men även för export. Dessutom bedrivs ut veckling, mark

nadsföring och tillverkning av varor och tjänster inom civila områden där 

befintlig kompetens och erfarenhet finns. 

FFV-koncernen består dels av affärsverket med koncernledning, kon

cernstaber och vissa servicefunktioner samt de tre sektorerna Försvarsma

tericl, Underhåll och Marktele, dels av förvaltningsbolaget FFV Företagen 

AB. som omfattar tolv rörelsedrivande bolag i såviil Sverige som utlandet. 

Sektor Marktelc inrättades den I januari 1983 till följd av att marktelt:vcrk

samheten som bådt: bedrevs i verks- och bolagsform samordnades i FFV 

Elektronik AB vid denna tidpunkt. Sektor Marktele administreras genom 

FFV Elektronik AB. 
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Inom sektor Försvarsmateriel finns tre produktenheter: Grovkaliber 

med utveckling och tillverkning av pansarvärnssystem, ammunition. tänd- · 

rör, tändmedel och minor vid Zakrisdalsverken i Karlstad (ZJ, Vingåkers

verken i Vingåker (Å) och G;illövt:rken i Gällö (Gv). Torpedt:r mt:d utveck

ling och tillverkning av torpeder vid torpedverkstaden i Motala (CTV) 

samt Krutbruket med tillverkning av krut och laddningar vid Åkers Krut

bruk i Åkers styckebruk <AKB). Vidare finns inom sektorn produktionsen

heterna Gevärsfaktoriet mt:d tillverkning av finkalibriga vapen, jakt- och 

sportskyttevapen samt civila produkter vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna 

(GF) och Vanäsverken med tillverkning av finkalibrig ammunition vid 

Vanäsverken i Karlsborg (V). Till sektorn hör också Hugelsta skjutfält och 

en utvecklingscnhet i Eskilstuna. Sektorn sysselsätter ca 2 200 personer 

med scktorledning i Eskilstuna. 

Inom sektor Underhåll linns stabs- och scrvi1.:eenhcter samt fem opera

tiv<:1 enheter: Flygplan som hl. a. arbetar med flygplan. helikoptrar och i 

dem ingående system och apparater. Motor som underhåller turbojetmo
torer till llygplan samt turboaxclmotorer till helikoptrar, stridsvagnar och 

motortorpedbåtar, Basmateriel som svarar för tlygbasmateriel såsom spe

cialfordon, elverk och kraftaggregat, Materiallaboratorium som utgör en 

kvalificerad laboratorieresurs och säljer sina tjänster såväl externt som 

internt inom FFV samt Compro som sysslar med utveckling och mark

nadsföring av varor och tjänster för den civila marknaden. Verksamheten 

bedrivs huvudsakligen vid verkstäder i Arboga (CVA), Linköping (CVMJ 

och Östersund (CVÖ). Sektorn sysselsätter ca 3 700 personer med sektor

ledning i Arboga. Den l januari 1984 sker en viss omorganisation av st'.ktor 

Underhåll innebärande bl. a. att de tidigare enheterna benämns divisioner 

och som får fullständigt resultatansvar. Nya divisioner tillkommer såsom 

avionik. speciella affärer och service innebärande att sektorn efter omor

ganisationen kommer att omfatta åtta divisioner. Omorganisationen har 

framför allt föranletts av en anpasning till den omgivning och marknad som 

sektorn arbetar på. 

FFV förvaltar statens aktier i FFV Företagen AB. FFV Företagen 

innehar aktier och andelar i följande bolag: Ostcrmans Aero AB (100%), 

FFV Allmateriel AB !100%), Cipro AB (100%), FFV Norma AB (100%J, 

FFV Elektronik AB (100%), AB Samefa (100%), FFV Mipro AB (100%), 

FFV Trading AB ( 100%), C.E. Johansson AB (100%), Innovations AB 

Projection ( 14,3 %), Innovations AB Projection KB ( 14,3 %i samt i de 

utlandsbaserade företagen Aero Systems Engineering lnc. (83 %), FFV 

A/S Norge (100%) och FFV Engineering Systems Inc. (100%). Affärsver

ket förvaltar också statens aktier m.:h andelar i Unitcd Stirling AB (50%) 

och IG JAS AB (20%). Totalt sysselsätter bolagsgruppen ca 2 100 perso-

ner. 
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Eko110111i.1k 1i1·er.1ik1111. m. _tijr oj}i'ir.1Tt'rkl'1 

Resultatriikningarna för de senaste verksamhetsåren för affärsverksde

len inom FFV-koncernen framgiir av följande sammanställning (milj. kr.). 

Riirclseintiiktcr 
Rörcbercsultat efter avskrivningar 
Rörcbcresultat efter C\traordiniira intiiktcr och 
kostnader men fön: bokslutsdispositioner och skatt 
Boks I u tsd is posi tinne r 
Kommunalskatt 

Nettoresultat 

1981 1982 

I 5'.! I 
Il'.! 

91 
-40 
- I 

50 

1596 
121 

106 
-5'.! 
- I 

53 

Den totala faktureringcn vid affärsverksdelen inom FFV-koncernen 

uppgick under år 1982 till 1 577 milj. kr. jämfört med 1492 milj. kr. för år 

1982. Av faktureringen hänför sig 672 milj. kr. till sektor Försvarsmateriel 

o.::h 905 milj. kr. till sektor Underhåll. Faktureringen av varor och tjänster 

på den svenska marknaden ökade umlcr år 1982 med 107 milj. kr. till 1219 

milj. kr., medan exportfaktureringen minskade med 22 milj. kr. till 358 

milj. kr. 

Den totala ordering<1ngen för de två sektorerna uppgick under ;lr 1982 till 

2 237 milj. kr. jämfört med 1 759 milj. kr. året innan. Beställningarna från 

den svenska marknaden ökade med 521 milj. kr. till 1 844 milj. kr. Den 

friimsta orsaken till denna ökning är hänförbur till de bestiillningar som 

erhållits för J AS 39 Gripen där underhållssektorn svarar för st1väl under

hållsutrustningar som underhållssystem. Exportbeställningarna minskade 

med 43 milj. kr. till 393 milj. kr. Vid utgi'tngen av år 1982 uppgick order

stocken totalt till 1919 milj. kr., varav 1077 milj. kr. avsåg sektor För

svarsmatericl och 842 milj. kr. sektor Underhåll. Antalet anställda var vid 

utgången av år 1982 ca 6 200. 

FFV:s investeringsanslag och medclsförbrukning för investeringar de 

senaste budgcttiren redovisas i följande sammanställning (milj. kr. löpande 

priser). 

Ingående Anslag Medels- Utgående 
behållning förbrukning behilllning 

1980/81 11,8 65.7 70.0 7.5 
1981/8::! 7,5 91,1 1 43.3~ 55,3 
198'.!/83 55,3 65.0 66,I 54.:! 
1983/84 54,:! 68.6 95.9 :!6.9 

1 Inkl. anslag på tilläggsbudgct. 
~ f'FV har under budgetåret 198'.!/83 efter päpek<indc från riksrevisionsvcrkct (RRV) 
infört nya principer för redovisningen av anslagsmed.:I innebärande en rekommen
dation att övergå till ett redovisningssystem som innebär att utbetalningar under 
anslags{iret. vilka avser projekt som anmälts för detta år såväl som projekt som 
anmiilts för tidigare år, skall redovisas gemensamt. 
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Allmii111111 fn/gor 

FFV framhåller i sin anslagsframställning att verket sedan lång tid tillba

ka fått del av svenska försvarets anskaffningsplaner vad gäller planerade 

beställningar inom FFV :s materielområde. Planerna har under första delen 

av 1970-talet visat viss stabilitet år för år. Under de senaste åren har de 

däremot inneburit kraftiga nedskärningar. En god lönsamhet har dock 

kunnat upprätthållas under verksamhetsåret 1982. 

Sektor Försvarsmateriels utveckling kommer enligt FFV i hög grad att i 

framtiden vara beroende av möjligheterna till export. Verket anser att det 

är av stor betydelse hur de under år 1982 beslutade riktlinjerna för vapen

export tillämpas. Försvarsramen för den närmaste femårsperioden har 

fastlagts enligt 1982 års försvarsbeslut och innebär en något lägre materiel

anskaffningsnivä. På grund av de minskade beställningarna från svenska 

försvaret måste sektorns resurser trots intensifierad exportförsäljning och 

ökande underleveranser till civila marknaden successivt anpassas till en 

lägre heliiggningsnivii. Denna anpassning måste ske med bibehållande av 

sektorns nuvarande teknologiska kompetens. 

För sektor Underhåll har bedömningen av den framtida utvecklingen till 

viss del klarnat under åren 1981- 1982 genom att beslut fattats beträffande 

flygplansanskaff~ingen och vissa ddar av underhållsvcrksamhcten. Enligt 

uppgifter från försvarets materielverk (FMV) kommer dock den framtida 

beställningsvolymen att minskas vilket kan få långtgående konsekvenser 

för sektorns verksamhet med bör:jan år 1984. Sektorn har betydande spe

cialresurser för friimst centralt underhåll av flygvapnets materiel. Under 

1970-talet har omfattande moderniseringar gjorts av anläggningarna i Ar

boga och i Linköping för att de skall motsvara de krav som speciellt den 

nya llygmaterielcn ställer på verkstadsmiljöer, rationell och kvalificerad 

underhållsproduktion m. m. Sektorn iir väl rustad att även i framtiden 

utföra kvalificerat underhåll av försvarsmateriel. Den nuvarande situa

tionen kriiver dock en ökad internationalisering av verksamheten. 

I en situation med minskade beställningar från svenska försvaret anger 

FFV att det är nödvändigt för FFV att satsa på försvarsmaterielexport och 

utveckling av den civila verksamheten. FFV har därför valt att inför 

framtiden så li\ngt som möjligt renodla militär och civil verksamhet för att 

därigenom skapa de förutsiittningar som biist svarar mot de speciella krav 

resp. verksamhet ställs inför. 

Under åren 1980-1981 genomfördes en gallring av civila projekt och 

vidare markerades en starkare renodling rent organisatoriskt gentemot 

militärt inriktad produktion. Under år 1983 kommer ytterligare :°1tgiirder att 

vidtas för att ompröva vissa civila affärssatsningar och för att fä till st{ind 

en biittre samordning av dessa projekt inom koncernen. FFV-koncernens 

huvudlinjer inför framtiden iir att satsa på produktion av sådan försvarsma

teriel diir FFV:s kompetens och etablerade marknadsposition ger möjlig

heter till långsiktig konkurrenskraft även internationellt. att satsa pii den 

13 Ril...l'dagcn 198318./. I su111/. Nr 11111. llilai:11 /./ 
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civila marknaden i första hand inom etablerade bärkraftiga områden där 

FFV:s kunnande inom elektronik och mekanik kan utgöra basen och att 

generellt effektivisera alla FFV:s verksamheter genom att bevaka och dra 

nytta av utvecklingen inom elektronik-, optronik- och telekommunika

tionsområdena. 

Under 1970-talet skedde relativt omfattande investeringar i byggnader 

och maskiner. Koncernens framtida investeringar kommer i högre grad att 

inriktas på marknads- och produktutvecklingssatsningar inom fastställda 

affärsområden. För att kunna hålla konkurrenskraftiga produktionskost

nader måste produktivitt:ten ökas och kapitalbindningen minska. Därför är 

det nödvändigt att FFV:s investeringar i ny teknik inom produktionsområ

det hålls på en hög nivå. 

/111'e steringsprogram 

l de riktlinjer som utarbetats inom FFV angående investeringsplancring 

och -bedömning och som giiller från den I januari 1982 har föreskrivits att 

det för varje investeringsprojekt skall finnas ett dokumenterat beslutsun

derlag inkl. lönsamhetsbedömning. Huvudprincipen är att varje enskilt 

investeringsprojekt skall uppfylla det lönsamhetskrav som uppställts. F. n. 

är den tillämpade kalkylräntan 20% för etablerade områden och 30% för 

nya områden. 

De planerade investeringsprojekten utgör ett led i den långsiktiga ut

vecklingen inom FFV som också innefattas av investeringar i produkt- och 

marknadsutveckling. Med investeringar i anläggningar avses uppförande 

eller förvärv av byggnader, förvärv av mark samt anskaffning av maskiner 

och utrustning. I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk 

och av FFV beräknad medelsanvändning budgetåren 1982/83-1984/85 

<milj. kr.). 

Faktisk Ueriiknau Heriiknau 
utgift utgift utgift 
1982/83 1983/84 1984/85 

Försvarsmateriel 11.6 20.5 9,6 
Underhåll 13,2 9,0 12,3 
R.:investcringar i utrustning 41.3 66.4 47,9 
FFV 66,I 95.9 69,8 

Jnvestcringsbehllvet uppgf1r för hu<lget{1ret 1984/85 totalt till 69,8 milj. 

kr., varav 66,8 milj. kr. avser investeringar för militiir produktion och 

dattmllrustning och 3.0 milj. kr. investcring<.r för civil produktion. För att 

kompensera de minskade bestiillningarna av försvarsmatcricl kommer 

FFV att försliirka de militiira kompetensomdden som finns inom ktrncer

nen samt att inom ramen for koncernt:ns kompetens lika den civila verk

samheten inom hiirkraftiga omrildt:n. Vidare söker FFV stiirka sin konkur

renskraft internatiunt:llt. De vikande försv<1rshestiillningarna piiverkar 
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främst produktionen vid Gevärsfaktoriet där övergång delvis skett till civil 

produktion i form av främst underleveransåtaganden. Långsiktiga avtal 

avseende sådan produktion har ingåtts med flera kunder, bl. a. Tetra Pak 

AB avseende leverans av maskinutrustning. 

FFV har under senare delen av 1970-talet genomfört ett omfattande 

moderniseringsprogram framför allt på byggnads- och anläggningssidan. 

Den totala investeringsvolymen har också kunnat sänkas, vilket framgår 

av följande uppgifter, framräknade av FFV. Sammanställningen visar ut

vecklingen av den totala investerings volymen för sektorerna Förwarsma

tericl och Underhåll uttryckt i 19ll4/85 års beräknade penningvärde (milj. 

kr.I. 

Sektor Sektor 
Försvarsmateriel Underhåll Summa 

1979/80 32 104 136 
1980/81 39 53 n 
1981/82 I:! 45 57 
1982/83 .n 37 80 
1983/84 65 40 105 
1984/85 33 37 70 
1985/86 51 54 105 

FFV:s behov av investcringsmedel för budgetåret 1984/85 framgår av 

följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Objekt 

Sektor Fi'ir.1·1·11rs111t1tl'l"icl 

P[ig[icndc investeringar . 
I. Stiirtningsanliiggning (AJ 
2. Utrustning för civil produktion (GFl 

Nyinvesteringar 
3. Stiillverk (AKBl 
4. Skjutrlah vid röntgcnblixtanlägg-

ningen ( FQH) 
5. Srriingiimnöhantcring LÄ.Kli) 
6. Energisrar<ltgiirtkr 
7. Miljö-skyJd-siikerh.:t 

Sdror U11der/1tlll 
Pt1gt1ende inv10steringar 
8. Oljepann,1r tCVM) 
9. VerkstaJslokalcr !CVA) 

Nyinvesteringar 
10. Omhyggn;1d verkstad !CVl\·ll 
Il. AviocomptCVMl 
12. Energisraråtgiirder 
13. Ombyggn.ider/miljöi\tgard.:r 

lfrla 1·crke1 

14. Reinvesteringar i maskin.:r och 
utrustning 

Totalt för budgett1rct 19lW85 

Beriiknad Beriiknad 
kostnad utgift 

1984/85 

6,3 2,5 
3.tl 3.0 

0.4 0.4 

0.2 0.2 
u 0.8 
2.9 1.6 
I.I I. I 

2.7 1.3 
2.5 u 
5.0 1.0 

21.0 3.0 
2.0 2.0 
3.5 3.5 

47.9 47 .9 

69,8 

Beriiknad 
utgift 
1985/86 

0.8 

1.5 
10.0 
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Med hänsyn till den beräknade behållningen vid budgetårets början n::sp. 

slut har FFV räknat med en medelsförbrukning av 69.8 milj. kr. 

De föreslagna investeringarna i anläggningstillgångar under budgetåret 

1984/85 kommer att totalt vara lägre än under slutet av 1970-talel. lnveslc

ringama för försvarsmalerielproduktion kommer all öka nägol i jämförelse 

med föregående år medan de civila minskar i högre grad. Investeringarna 

är inriktade mot rationalisering och modernisering av maskiner och utrust

ningar. Energisparande samt miljö- och säkcrhetsbetingadc objekt har av 

tvingande skäl också fått större utrymme än föregående år. De planerade 

investeringarna är ell led i den långsiktiga utvecklingen av FFV. Investe

ringarnas inriktning och volym bedöms vara nödvändig dels för bibehål

lande av konkurrenskraften inom nuvarande verksamhet, dels för en 

successiv omstrukturering av inriktningen mot och satsningen pi1 nya 

produkter och affärsområden. 

G 2. Affärsverket FFV: Byggnader och utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

14638 385 

68300000 

46400000 

Reservation 54024 795 

Anslaget avses för investeringar i byggnader och utrustning. Med inves

teringar i anläggningar avses uppförande eller förvärv av byggnader, för

värv av mark samt anskaffning av maskiner och utrustning. 

f'i)redragandens överl'iiganden 

Omsällningcn för affärsverksdelen inom FFV-koncerncn uppgick verk

samhetsåret 1982 till 1596 milj. kr. Större delen av verksamheten vid FFV 

avser att tillgodose behov hos del svenska försvaret. För t. ex. sektor 

Underhåll svarar det svenska försvaret för ca 90% av faktureringen. 

FFV:s affärsverksdel sysselsatle vid utgången av år 1982 ca 5900 pers1J

ner. Inom de bolag som är knutna till FFV och vars aktier förvaltas av 

FFV Företagen AB sysselsaltes ca 2 100 personer. 

Affärsverket FFV inrätladcs som affärsdrivande verk år 1943 och fick 

huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksamhetsinriktning 

efter riksdagens beslut våren 1976 (prop. 1975/76: 122, NU 62, rskr 420). 

Som en följd hiirav har vissa sektorer inom FFV avvecklats genom att 

verksamheten förts över till annan huvudman eller till bolag under FFV 

Företagen AB. FFV-koncernen består dels av affärsverket med koncern

ledning och staber samt de tre sektorerna Försvarsmateriel. Underhåll och 

Marktelc, dels av förvaltningsbolaget FFV Företagen AB omfaltande tolv 

rörelsedrivande aktiebolag i säviil Sverige som utlandet. Sektor Marktele 

inriillades den I januari 1983 till följd av all markteleverksamheten som 
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både bedrevs i verks- och bolagsform samordnades i FFV Elektronik AR 

vid denna tidpunkt. Den l juli 1983 ändrades det tidigare namnet förenade 

fabriksverken till affärsverket FFV. 

FFV är en industrikoncern vars friimsta uppgift iir att under krav på 

lönsamhet marknadsföra. tillverka och underhålla försvarsmateriel för 

friimst det svenska försvaret med även för export. Dessutom bedrivs 

utveckling. marknadsföring och tillverkning av varor samt tjänster inom 

civila områden där befintlig kompetens och erfarenhet finns. 

Det svenska försvarets anskaffningsplaner har under de senaste åren 

inneburit kraftiga nedskärningar speciellt inom sektor Försvarsmatcriels 

produktområden. För sektor Underhåll har bedömningen av den framtida 

utvecklingen till viss del klarnat under åren 1981-1982 genom att beslut 

fattats beträffande tlygplansanskaffningcn och vissa delar av underhålls

verksamhctcn. Enligt uppgifter·från försvarets materielverk (FMV) kom

mer dock den framtida beställningsvolymcn att minska. vilket kan få 
längtg{1cndc konsekvenser för sektorns verksamhet med början år 1984. 

I en situation med minskade beställningar från svenska försvaret är det 

nödvändigt för FFV att satsa på utveckling av den civila verksamheten. 

Även exporten av försvarsmateriel är av stor betydelse för FFV. FFV har 

därför valt att inför framtiden så långt som möjligt renodla militär och civil 

verksamhet för att därigenom skapa de förutsättningar som bäst svarar 

mot de speciella krav resp. verksamhet ställs inför. Under åren 1980-1981 

genomfördes en gallring av civila projekt och vidare markerades en star

kare renodling rent organisatoriskt gentemot militärt inriktad produktion. 

Under år 1983 kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att ompröva vissa 

civila affärssatsningar och för att få till stånd bättre samordning av dessa 

projekt inom koncernen. FFV-koncernens huvudlinjer inför framtiden är 

att satsa på produktion av sådan försvarsmatcricl där FFV :s kompetens 

och etablerade marknadsposition ger möjligheter till långsiktig konkur

renskraft även internationellt. att satsa på den civila marknaden i första 

hand inom etablerade bärkraftiga områden där FFV:s kunnande inom 

elektronik och mekanik kan utgöra basen och att generellt effektivisera alla 

Fl'V:s verksamheter genom att bevaka och dra nytta av utvecklingen inom 

olika områden. 

FFV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 begärt 69.8 

milj. kr. till investeringar. varav för sektor Försvarsmateriel 9.6 milj. kr. -

häri inräknade 3.0 milj. kr. för civil produktion - och för sektor Underhåll 

12.3 milj. kr. För rcinvesteringar i utrustning har FFV beräknat 47.9 milj. 

kr. 

Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida efterfrågan på 

FFV:s produkter och tjänster är det av vikt att investeringarna tillgodoser 

långsiktiga behov. De projekt som FFV redovisat är enligt min mening så 

gott som helt av denna karaktär och är ett led i den långsiktiga utveckling

en av FFV. Investeringarna är inriktade mot rationalisering och moderni-
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sering av maskiner och utrustningar. Vidare har energibesparande samt 

miljö- och säkcrhctsbetingade objekt fått större utrymme än föreg:knde år. 

För att FFV skall ha förutsättningar att genomföra en omstrukturering i 

ovan nämnda riktning fordras att verket erhåller invcstcringsmedel för 

detta ändamål. Jag delar FFV:s bedömning att 69.8 milj. kr. behövs för 

investeringar undct budgetåret 1984/85. Vid beräkningen av erforderligt 

anslagsbelopp hör emellertid hänsyn tas till elen hehi111ning p?t anslaget som 

förelåg vid ingången av nuvarande budgetår. 26.9 milj. kr. Vidare hör 

anslagsbeloppet beräknas med en marginal av 591: <3.5 milj. kr.) utöver 

investeringarna för att möjliggöra en eventuellt påkallad ökning av mcdcls

användningen. Det e1forderliga anslaget för budgetåret 1984/85 blir då 

!69.8+3.5-26.9) ""46.4 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till A.ffiirs1·erket FF\/: Byu}.!nader och utrustning för budgeti'tret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 46400000 kronor. 

G 3. Nämnden för fart)'J!;Skreditgarantier 

1983/84 Anslag 

1984/8~ Förslag 

4380000 

4412000 

Niimnden för fartygskreditgarantier ( FKN) inriittades elen 1 juni 1976. 

Enligt förordningen I 1982: 410) med instruktion för nämnden iir den en 

central förvaltningsmyndighet för frågor om statligt stöd till svenska varvs

och rederiföretag. Det illigger nämnden att handlägga ärenden enligt för

ordningen fl980: 5ol) om statligt stöd till varvsförctag m. m. Wndrad senast 

1983: 719). förordningen ( 1977: 497) om statlig kreditgaranti till svenska 

rederiföretag !omtryck 1980: 460. ändrad senast 1981: 658) och förordning

en I 1980: 461) om statlig värdegaranti för fartyg (ändrad 1981: 657). Nämn

den skall vidare inom sitt verksamhetsområde fortlöpande följa utveckling

en inom varvs- och sjöfartsområdena och skaffa sig överblick över risk

och siikerhetsförh<lllandcn samt fortlöpande följa utvecklingen i frf1ga om 

det stiid som lämnats. 

Niimnden har en ·'tyrelsc bestående av ordförande. tvi't vice ordförande 

och högst elva andra ledamöter. Chefen för nämndens kansli iir ledamot av 

styrelsen. Hos nämnden finns ett utskott som avgör frågor som inte skall 

avgöras av styrelsen och som denna överlämnar till utskottet. 
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1983/84 Beräknad iindring 1984/85 

Anslag FKN Före-
dragandcn 

Personal 10 

Anslag 
Förvaltningskost nader 3 12.1000 +318000 +229000 
tdiirav lönekllStnaderl 12 571 000) ( + 130000) (+ 129000) 
[,okalkostnader 6:!2000 -332000 -222000 
Utredningar 635000 - 35000 - 35 000 
Engiingsanvisning + 60000 

4380000 - 49000 + 32000 

N ii11111d<'ll fi"ir .fi1rtygskreditga ra11 tier 

Nfönnden konstaterar att de f. n. giillande stödformerna i stort kommer 

att finnas kvart. o. m. utg{mgen av år 1986. De arbetsuppgifter som faller 

bort genom avvecklingen av vissa marginella stödformer har ur arbetsbe

lastnings.<;ynpunkt varit av f"örhilllandevis mindre betydelse. Det bör också 

i detta sammanhang ohservcras att den omstiindigheten att niimnda stöd

former upphör ej innebär att nämndens arbete med dessa frågor är avslu

tat. En viktig arbetsuppgift betriiffande redan beviljade dylika stöd är 

enligt nämnden fortsatt uppföljning m. m. av utestående förbindelser. 

Nämnden föreslår en besparing av anslaget med 6 %·över tre år fördelat 

s{1 att 3 %0 belastar budgetåret 1984/85. 2 q:. budgetåret 1985/86 och I 'YC. 
budgetåret 1986/87. 

Fiiredraga ndens iil"l'l"l'iii;a nden 

För nästa budgetår hör medel för nämndens verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag har de.ssutom beriiknat 60000 kr. för en förstudie av möjligheterna 

att införa ett datorbaserat system för beräkning av risker i samband med 

statligt engagemang i kreditgarantier för fartyg. Nämnden skall i detta 

arbete samråda med riksgäldskontoret. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till Nämnden ji'ir fartygskreditgara11tier för budgctfiret 1984/85 

anvisa ett förs lagsanslag av 4 412 000 kr. 

G 4. Räntestöd till varvsindustrin 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

109258 190 

135000000 

250000000 

Riksdagen beslutade vftren 1980 (prop. 1979/80: 165, NU 64. rskr 405J 

om införande av räntestöd till varvsindustrin. Syftet med räntestödet för 
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svensk beställare av nybyggnad och ombyggnad av fartyg vid svenskt varv 

är att utjämna skillnaden i konkurrensvillkor mellan svenska och utländska 

varvsföretag - de utländska får exportkreditfinansiering. 

Våren 1983 beslutade riksdagen (prop. 1982/83: 147. NU 55. rskr 383) 

bl. a. om att med vissa förändringar förlänga stödet att gälla för order som 

tecknas före utgången av år 1986. 

Räntestödet till svensk beställare vid svenskt varv lämnas i form av 

finansiering till fast räntesats för viss kredit. Statens kostnad för räntestö

det är skillnaden mellan de kostnader som låneinstitutionen betalar vid sin 

upplåning och den subventionerade utlåningsräntan. 

Niimnden fiir fartygskreditwirantier 

Enligt nämndens beräkningar bör 250 milj. kr. anslås under niista bud

getår. Denna beräkning baseras bl. a. på att hittills lämnade utfästelser om 

kreditgarantier med räntestöd till svenska fartygsnybyggen och större om

byggnader samt en uppskattning av nytillkommande under perioden beräk

nas ge en utestående kreditvolym av genomsnittligt ca 5.5 miljarder kronor 

under budgetåret 1984/85. 

Fiiredraganden.1· öven·iiganden 

I statsbudgeten för innevarande år har under denna anslagsrubrik anvi

sats ett förslagsanslag av 135 milj. kr. 

Jag har inga erinringar mot nämndens beräkningar och förordar att ett 

anslag av 250 milj. kr. anvisas för budgetåret 1984/85 för räntestöd till 

varvsindustrin. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Räntestöd till varvsindustrin för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 250000000 kr. 

G 5. Förlusttäekning till följd av statliga garantier till svensk varvsindustri 

och beställare av fartyg 

1983/84 Anslag 

1984/85 förslag 

50000000 

50000000 

Riksdagen beslutade våren 1983 (prop. 1982/83: 147. NU 55. rskr 383) bl. a. 

att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att till utgången av år 1986 

ikläda staten garantier till svensk varvsindustri och till beställare av fartyg 

hos svenska varv - inkl. tidigare lämnade garantier - intill ett vid varje 

tidpunkt sammanlagt belopp av högst 30000 milj. kr. Vidare beslutade 

riksdagen att kreditgarantisystemet skulle utformas på så sätt att avgif

terna täcker dels administrationskostnaderna, dels förluster på grund av 
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lämnade garantier. Dessa avgifter skall tillföras en inkomsttitel p~t hlidi:te

tens inkomstsida. 

I statsbudgeten för innevarande ftr har under denna anslagri1brik anvi

sats ett förslagsanslag av 50 milj. kr. 

Jag räknar med ett oförändrat medclsbehnv för förlusWickning imdcr 

budgeti'iret 1984/85. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiir/11sttiick11i11g till .fi'i(id ar stiitliga r:an111ticr till srensk 

\'tl/'l'.~i11d11S1ri och hcstiillarc a1"}{1r1yg for hudgetiiret 1984/85 anvi

sas ett förslagsanslag av 50 000 000 kr. 

G 6. Ränta och amortering på skuldebrev till Svenska Van AB 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

90815 833 1 

I 25 000 ()()()I 

141333000 
1 Anslaget Kostnader för skuldebrev till Svenska Varv AR. 

Enligt riksdagens beslut v<°m:n 1983 (prop. 1982/83: 147. NU 55. rskr 383) 

kan staten utförda skuldebrev för nedskrivning av anliiggningar avseende 

varv inom Svenska Varv-koncernen uppgftendc till sammanlagt högst %8 

milj. kr. Ränta skall enligt riksdagens beslut utgå på skuldbeloppet med 

belopp som regeringen bestämmer med hiinsyn till det allmänna ränteliigct. 

Vidare skall amortering pft skuldebreven pi'thörjas den I juli 1984 med 

belopp som regeringen årligen besfämmer. Ett förslagsanslag av 125 milj. 

kr. har anvisats för budgetåret 1983/84 för att tiicka riintekostnader för 

utfärdade skuldebrev. 

Jag förordar att 141 333 000 kr. anvisas för budgetftret 1984/85. Av belop

pet beräknar jag att ca 121 milj. kr. behövs för räntekostnader och ca 16,3 

milj. kr. för amorteringar på skuldebrev till Svenska Varv AB. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl<°tr riksdagen 

att till Riinta och a111or1cri11g på sk11/dehre1· till S1·e11ska Van· AB för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 141 333 000 kr. 
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(; 7. Betalning av ränta och amortering på statens skuld till SSAR Svenskt 

St:ll AB 

1982/!0 Utgift 

198.~/84 Anslag 

1984/85 förslag 

41070562 

4 0 000 000 

3 8 800 ()()() 

Reservation 270796 

SSA B Svenskt Stiil AH bildades ilr 1978 i enlighet med beslut av riksda

gen (rror. l1J77/78: 87. NU 45. rskr 198). SSAB:s iigarkapital iir numera 

fördelat med 75 'X r<°i staten och med 25 ':'r. ri'1 Griingcs AB. 

Riksda!,!ens beslut innebar bl. a. att fullmiiktige i riksgiildskontoret be

myndigades att utförda skuldebrev till det nya handelssttilbol;iget rft hög~t 

350 milj. kr. 

l\kd stlid bemyndigandet har fullmiiktige i riksgiildskontoret utfiirdat ett 
skuldebrev till SSAH Svt:nskt Still AB rii 343.3 milj. kr. Staten skall betala 

skulden genom {irliga amorteringar under tolv iir enligt en urrriittad betal

ningsrlan. P;'i den vid varje tidpunkt utest<°icndc karitalskulden utgår en 

fast tirlig riinta av 8.25%. 

Kostnaden för amortering och riinta fiir skuldebrevet har under budget
i'iret 1982/83 uppg<°ttt till 41.1 mil_i. kr. och beriiknas under budgct;°1ret 1983/ 

84 bli 40.0 milj. kr. 

Under budget{1ret 1984/85 beriiknas kostnaderna för amortering och 

rilnta bli 38.8 milj. kr. Ett anslag fiir iindam~tlet bör därför föras upp med 

38.8 milj. kr. för niista hudgetiir. 

Medel för betalning av riinta och amortering pi't statens skuld till SSAl3 

Svenskt Stttl AB h<1r hittills anvisats i form av ett reservationsanslag. 

Fr. o. m. niista budgetfu· hör motsvarande medel anvisas i.iver ett förslags

anslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rl'talning <Il" riinta och amortering på stat1•11s skuld till SSAR 

S1'<'11.l'kt Stål AR för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 38800000 kr. 

G H. Ränta på statens skuld till Norrbottens .Järnverk AB 

1982/83 Utgift 

.1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13 101250 

48825 ()()() 

48825 000 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av rekonstruktion av 

Statsföretagsgruppen (prop. 1982/83: 68. NU 25. rskr 181) övertog staten 

rer den 31 december 1982 aktierna i Norrbottens Jiirnverk AB !NJ AJ från 
Statsföretag AB. Köpeskilling skulle erläggas genom att staten från Stats-
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företag övertog hctalningsansvar för ett skuldhelorr till NJA r<'t 450 milj. 

kr. På regeringens uppdrag utfärdade kammarkollegiet en skuldförhindelse 

pi't 450 milj. kr. till NJA den 24 mars 1983. 

Enligt skuldförhindelsen utgftr riinta pft skulden med en riintesats som 

med 2.15 procentenheter överstiger det av riksbanken faststiillda och vid 

varje tidrunkt giillande diskontot. Riinta skall enligt ~kuldförbindelsen 

erliiggas var:ic 30 juni och 30 december. Det iir inte aktuellt att göra n;'1gon 

amortering av skuldbelorret. 

Under budgetf1ret 1982/83 utgick riinta för perioden 24 mars-30 juni 

1983 med 13 101 250 kr. Medlen anvisades rti tilliiggsbudget 111 till stats

budgeten för budget{tret 1982183. 

För att tiicka räntekostnaderna innevarande budget;lr har riksdagen i 

decemher 1983 anvisat 48 825 000 kr. rti tilliiggsbudget I till statshudgeten 

för hudgetåret 1983/84 fpror. 1983/84: 25 bil. 9. NU. 15. rskr 123). 

Riintekostnaderna beriiknas för budgetftret 1984/85 urrg[t till 48 825 000 

kr. Jag förordar diirl"ör att regeringen föreslftr riksdagen att för niista 

hudgctfö· anvisa 48 825 000 kr. för att betala riinta p:°t statens skuld till N.I A. 

Jag hcmstiiller att regeringen före,Jttr riksdagen 

att till Rii111a pli st1111·11s skuld till Norrhotte11s Jiim1·l'/"k AB för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 48 825 000 kr. 
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H. EKONOMISKT FÖRSVAR: BRÄNSLEN OCH DRIVMEDEL 
M.M. 

I hegreppet ekonomiskt försvar sammanfattas de åtgi\rder som vidtas i 

fred inom olika sektorer och funktioner i samh[illet för att Sverige skall ha 

en tillfredsstiillandt: fiirsiirjningsförmf1ga i kriser ot:h krig. Överstyrelsen 

för ekonomiskt försvar !ÖEFJ [ir ansvarig myndighet vad gäller att samord

na det ekonomiska försvaret. Verksamheten inom detta iir indelat i ett 

antal försö1:jningsomr<'1den. s. k. program. 

Under industridepartementets huvudtitel. littera H .. behandlas frågor 

umkr programmet Energi. delprogrammet Briinslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet ligger inom ÖEF:s ansvarsområde. 

Chefen for försvarsdepartementet har tidigare denna dag givit en sam

manfattande redogörelse för det ekonomiska försvaret !prop. 1983/84: 100 
hil. 6). 

H I. Drift a'" heredskapslager 

H 2. Bcrcclskapslagring och industriella åtgärder 

Il 3. Särskilda kostnader för lagring al' råolja och nygdrivmedel 

I statsbudgeten för innevarande budgetf1r har under dessa anslagsrub

riker anvisats ett förslagsanslag av 604 913 000 kr.. ett reservationsanslag 

av I 094 985 000 kr. resp. ett förslagsanslag av I 000 kr. 

Jag avser. efter samråd med chefen för försvarsdepartementet, att före

slå regeringen att i en särskild proposition vi'Lren 1984 redovisa och begära 

medel för ÖEF:s delprogram Bränslen och drivmedel m. m. Anslagen bör i 

avvaktan på en sådan proposition föras upp med oförändrade belopp för 

nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på sär

skild proposition i ämnet. för budgetåret 1984/85 beräkna 

I. till Drift rll" heredskapslager ett f'örslagsanslag av 604 913 000 kr., 

2. till Beredskllpslawinf.1 och industriella åtgiirder ett reservations

anslag av I 094 985 000 kr.. 

3. till Siirskilda kostnader får lll[.lfing a1• råo(ia och flygdrivmedel 

ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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Register 

Sid. 

13 A 
13 I 
14 2 
15 3 
17 4 
17 5 
17 6 

18 8 
23 I 
23 2 
25 3 

26 4 
28 5 
29 6 

33 7 

33 8 

34 9 

34 10 
38 Il 

39 12 
39 13 

39 14 

39 15 
39 16 

39 17 
39 18 

39 19 

41 c 
53 

53 
59 2 
59 3 
60 4 
61 5 

62 6 

Industridepartementet m. m. 
Industridepartementet 
I ndust riråd/ind ust riattac he 
Kommitteer m. m. 
Extra utgifter 
Bidrag till vissa internationella organisationer 
Granskningsniimnden för försvarsuppfinningar 

Industri m. m. 
Statens industriverk: Förvaltningskostnadcr 
Sprängämnesinspcktionen 
Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveck
ling 
Främjande av hemslöjden 
Mcdelstillskot! till Norrlandsfonden 
Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 
AB Svensk Exportkredit 
Kostnader för statsstödd exportkn:ditgivning 
avseende export av fartyg m. m. 
Ersällning för extra kostnader för förmilnlig kredit, 
givning till u-liinder 
Kostnader för viss kn.:ditgivning hos Sveriges 
lnvcsteringsbank AB 
Industripolitiska åtgärder för tekoindustrin 
Kostnader för räntebefrielse vid siirskilda struktur
garantier för textil- och konfektionsindustrierna 
Bidrag till regionala utvecklingsfondcr m. m. 
Täckande av förluster i anledning av garantigivning 
hos regionala utvecklingsfonder 
Tih.:kande av förluster i anledning av statliga 
industrigarantilån m. m. 
Branschfriimjande åtgiirder 
Täckande av förluster på grund av strukturgarantier 
till företag inom vissa industrihranscher 
Bidrag till företagsinriktad fortbildning 
Kostnader för räntehefrielsc vid siirskilda struktur
garantier för manuell glasincJustri 
Täckande av förluster i anledning av statliga garan
tier för lån till Tillväxtinvcstbolag m. m. 

Regional utveckling 
Hemställan tsåvill avser regionalpolitiska medl.!I) 
Regionalp,ilitiskt stöd: 

Bidragsverksa111het 
Vissa lokaliseringshidrag 111. 111. 
Lokaliseringslån 
Regionala utvecklingsinsatser 

Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 
till företag i glesbygder 111. 111. 
Ersiillning för nedsiittning nv socialavgifter 

* Beriiknat belopp 

36948000 
693000 

21 260000 
600000 
452000 

50000 
60003000 

*46121 000 
I 000 

18 000000 
45:!X000 

20000000 

980000000 

480000000 

55 000000 

30000000 
78 300000 

I 000000 
•97 850000 

*I 000 

* 150000000 
*27740000 

*10000000 
*4000000 

*:! 000000 

• , 000 
2004542000 

350000000 
26400\100\l 
500000000 
298 250000 

I 000 
330000000 

1742 251000 
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1).1 f) 

n7 

69 
72 2 
72 

74 4 
76 5 
77 h 

Mintralforsiirjning m. m. 
Prlll:cs,utveckling i Ranstad 
Sveriges geologiska undcrsi>kning: 

Gcplogisk karh:ring m. 111. 

Utrustning 
lkrg-;statcn 
Stakns gruvegendom: 

Prospcktt:ring m. m. 
Egemlo111sforvaltning m. 111. 

Dclegation..:n för samordning av havsresurs
vcrksamhclcn 

79 E Energi 

X9 
92 
94 
% 
98 

100 

100 

101 
IOh 
109 
112 
115 
137 
138 
U9 
142 
144 
I-In 

148 
149 

Statens energiverk: 
Fiirvaltningskost nadcr 

2 Utredningar m. m. och information 
3 Stat.:ns elektriska insp.:ktion 
4 Uthildning <ll:h riidgivning m. m. for all spara energi 
5 Främjande av landsbygdens ekktrili.:ring 
h [rsiillning for fiirst"nad idrif1111gning av 

brnrcaktorer 
7 Visst internationellt energisamarbete 

Statens kiirnkraftinsp.:ktion: 
8 Förvallningskostnader 
9 Kiirnsäkcrhctsforskning 

10 Ä.tgiirder for hantering ,;v radioaktivt avfall 
Statens vat l<:nfallsvcrk 

11 Stakns vallcnfallswrk: Kranstationcr m. m. 
12 Energiforskning 

Verksamhctcn vid Studsvik Encrgil.:knik AB 
13 Bidrag till verksumhclen vid Studsvik En.:rgileknik AH 
14 Avveckling av forskningsn:aktnrer 111. 111. 
15 Anliiggningar för radioaktivt avfall i Studsvik. m. m. 
lh Transport och slutlig förvaring av l(1g- och medclaktivl 

avfall 
17 Stiid för oljc.:rsi1t1andc :'.ttgiirder. m. m. 
18 Tiickande av forlustcr i ankdning av statliga garanticr fiir 

oljeersiillandc algiirdcr 

150 F Teknisk uhcckling m. m. 

153 
153 
153 
154 
160 
lhl 
lh2 
lh.'i 
167 
169 
170 
171 
m 
173 
175 
175 
17h 
182 

182 

Styrelst'n fiir teknisk utvl·ckling: 
Teknisk forskning och utveckling 

2 Drin av forskningsslatinncr 
3 Utrustnin~ 
4 Europeiskt ;y111dsa111arbe1e 111. 111. 
5 Bidrag till T.:k-X-proj.:ktet 

Patent- och rc:gistr.:ringsverksamhel 
6 Patent- och n::gistreringsverk.:t 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 
7 Stal<!ns provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
8 Bidrag till statens provnings;111slalt 
9 Statens provningsanstalt: Utrustning 

10 Statens miit- och provr[1d 
11 Bidrag till lngenjiirsvetenskapsakademien 
12 Bidrag till Standardiscringskommissiono.::n 
13 Stöd till industriellt utvecklingsarhele 
14 Stöd till sv.:nsk-norskl industriellt samarhete 

Aktiebulagsform för marintekniska institutet SSPA 
15 Teckning aY aktier i aktio.::holag inum det marintekniska 

omriidet 
16 Aktieiigartillskott till aktit"holag 1110111 det marintekniska 

omriidct 

' Bo:riiknat belopp 

:!06 

hh .10.1 000 
I 010000 
2 516000 

311hXI\000 
7 h86000 

2 .1431100 
118546000 

19 5841100 
10929000 
7 700000 

I 000 
4 50011110 

2'!01100000 
14 574000 

1000 
1 noo 
I 000 

3 323 000 000 
• 1 000 

42 6.'.'i ()()() 
9900000 

72 700000 

53 7001100 
2100011!1tl0 

15 0000110 
4074233000 

*hlO:'iOOOtlO 
'I 000 

'l.'i 300000 
144750000 
477 .100 000 

97 437 000 

I 000 
31440000 

7000000 
3 101 000 

*3 700000 
11921000 

* 150000000 
37 500000 

20000000 

X 500000 
1618451000 
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183 G 
186 
189 
190 
196 
198 
199 
200 

201 
2112 

202 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 

Statsägda företag 
Domänverket 
Kostnader för kronotorp 
Affärsverket FFV 
Affärsverket FFV: Byggnada och utrustning 
Niimnden för fartyg>krcditgaranti.:r 
Räntestöd till varvsindustrin 
Förlusttäckning till följd av statliga garanticr till svcnsk 
varvsindustri och hestiillare av fartyg 
Ränta och amortering ptt skuldi::hri::v till Svo.:nska Varv AB 
Betalning av r~ir1ta uch amL,rlcring p~1 statcns skuld till 
SSAH Svenskt Stål All 
Ränta på statens skuld till Norrbottens Jiirnverk All 

204 H Ekonomiskt förs\·ar: Bränslen och drh·mcdd m. m. 
:?.04 l Drift av hcredskapslagcr 
204 2 Beredskapslagring och industriella [1tgiirder 
204 3 Särskilda kostnader för lagring av r<'tolja och tlygdrivmcdcl 

Totalt för im.lustridcp<•rlemcntct 

• Beräknat hclopp 

207 

2 100000 

4h400000 
4412000 

250000000 

50000000 
141333000 

38 800 000 
48 X25 000 

581870000 

'f\04 913 000 
' I 094 985 000 

'I 000 
1699899000 

11 899 795 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 





Bilaga 15 till budgetpropositionen 1984 

Civildepartementet 

ÖVERSIKT 

Civildepartementet är den offentliga sektorns departement. 

Civildepartementet svarar för bl. a. ärenden som gäller rationalisering 

och revision inom statsförvaltningen, allmänna frågor om användning av 

ADB-teknik i offentlig förvaltning, statistik, samhällsinformation och stat

lig lokalförsörjning. Andra frågor för civildepartementet är arbets- och 

anställnings villkor i offentlig anställning, medbestämmandefrå~or och jäm

ställdhet mellan kvinnor och män när det gäller offentlig anställning, perso

naladministrativa frågor inom det statligt reglerade förvaltningsområdet 

samt arbetsmiljöfrågor inom statsförvaltningen. Inom civildepartementet 

handläggs också ärenden om länsstyrelserna, svenska kyrkan och andra 

trossamfund, kommuner, landsting. kommunalförbund och folkrörelser. 

Civildepartementet handlägger också frågor om hov- och slottsstaterna 

(se bilaga 3 till budgetpropositionen). 

Prop 1983/84: 100 
Bilaga 15 

Till departementet hör kammarkollegiet, statskontoret, riksrevisions

verket, statistiska centralbyrån, datamaskincentralen för administrativ da-. 

tabehandling, statens arbetsgivarverk, statens löne- och pensionsverk, 

statens institut för personaladministration och personalutbildning, statens 

arbetsmarknadsnämnd och andra statliga personaladministrativa myndig

heter, regeringskansliets förvaltningskontor, läns.>tyrelsernas organisa

tionsnämnd, länsstyrelserna, vissa kyrkliga myndigheter. m.11. Vid depar

tementet finns också revisionskontoret i regeringskansliet. 

Utgifterna inom civildepartementets område under budgetåret 1984/85 

har beräknats till 5 379,5 milj. kr. Detta innebär en ökning med ca 200 milj. 

kr. innan hänsyn har tagits till att anslaget Tiicl.:11i11g m· merkostnader för 

löner och pensioner m.m. har minskats med I miljard kr. 

Budgetförslagets huvudsakliga inriktning 

De förslag till anslag inom civildepartementets område som läggs fram 

för budgetåret 1984/85 pdglas av den allmiinna stramhet som känneteck

nar statsbudgeten. Flertalet anslag har beriiknats med utgångspunkt i det 

s. k. huvudförslaget. Trots de snäva ekonomiska ramarna är de framlagda 

förslagen uttryck för fortsatta satsningar på att effektivera den offentliga 

I Riksd11~e11 1983184. I sum/. Nr 100. Bilui:a 15 
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förvaltningen och minska krånglet och byråkratin. Förslagen bidrar där

med till att förbättra myndigheternas service till medborgarna och göra det 

lättare för dessa att hitta i och efterleva lagar. förordningar och andra 

offentliga föreskrifter. 

J inledningen till civildepartementets budgetförslag behandlas utförligare 

en del frågor som rör den allmänna inriktningen av departementets verk

samhet. 

Länsstyrelserna m. m. 

Inom länsstyrelseorganisationen har skatteförvaltningen undantagits 

från huvudförslaget. För den övriga delen av länsstyrelserna har beräknats 

en riktad besparing på ca 7 .5 milj. kr. för budgetåret 1984/85. För att stärka 

mervärdeskattekontroll och granskning av vinstdelningsskatt tillförs läns
styrelserna ytterligare drygt 8 milj. kr. För alt stärka insatserna inom 

miljöskyddsområdet har beräknats ytterligare 4 milj. kr. 

Kyrkliga ändamål 

Medel beräknas för rcstaureringsarbeten på domkyrkorna i Skara, 
Strängnäs och Visby. 

Under budgetåret 1983/84 har av arbetsmarknadspolitiska skäl extra 

statsbidrag anvisats till anordnande av lokaler för fria trossamfund och för 

restaurering av Strängnäs domkyrka. Härigenom har en stor del av de för 

nästa budgetår planerade byggnadsprojckten på det kyrkliga området kun

nat tidigareliiggas. Ett väsentligt lägre medelsbehov för budgetåret 1984/85 

föreslås därför i fråga om anslagen till anskaffande av lokaler för fria 

trossamfund och restaurering av kyrkor. 

Statlig rationalisering och revision m. m. 

Arbetet med att ta fram underlag för omprövningar av och besparingar 

inom statsförvaltningen m.m. bör intensifieras. Därför föreslås att stats

kontoret och riksrevisionsvcrket skall prioritera sitt arbete med att ta fram 

åtgiirdsförslag samt utveckla metoder och modeller som kan ges en bred 

tillämpning i arbetet med att rationalisera statsförvaltningen m. m. 

Statlig lokalförsörjning 

För budgetåret 1984/85 har för byggnadsarbeten m.m. för statlig förvalt

ning bcriiknals ett anslag på 105 milj. kr., vilket innebär en minskning i 

förhttllande till anslaget för budgetåret 1983/84 med 36 milj. kr. I invcste

ringsplanen har kostnadsramar för bl. a. ombyggnad av kvarteren Brunk

halscn och Grönlandet Norra i Stockholm förts upp. Vidare föreslås en 
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uppräkning av kostnadsramen för Diverse objekt. I ramen ingår fr. o. m. 

budgetåret 1984/85 även objekt inom socialdepartementets verksamhets

område. 

Statlig personalpolitik m. m. 

Förslag läggs fram om bl. a. att styrningen av den centrala personalut

bildningen skall ändras. Ett nytt anslag om 12,2 milj. kr. föreslås för bl.a. 

särskilda regeringsuppdrag inom personalutbildningsområdet och utveck

lingsarbete i form av t. ex. förstudier eller försöksverksamhet inom områ

det. Satsningar görs på angelägna utbildningar, bl. a. en attitydutbildning 

för förbättrad service· till medborgarna och en handläggarutbildning för 

assistentpersonal. Chefsutbildningen fullföljs och kompletteras med andra 

åtgärder i chefs- och ledningsfrågor. 
En besparing på 21 milj. kr. beräknas som en följd av den minskade 

belastningen på anslaget Lönekostnader l'id l'iss omskolning och omplace

ri11i.:. 

Statistik m. m. 

Statistiska centralbyrån har en planerad nedgång i tillfälliga undersök

ningar under budgetåret 1984/85. Nedgången balanseras i fråga om behovet 

av personal emellertid av tre tillkommande större statistiska undersökning

ar: hushållsbudgetundersökningen och resvanetindersökningen samt folk

och bostadsräkningen år 1985. 

Övriga ändamål 

För att stärka administrationen. m.m. inom regeringskansliet har den I 

oktober 1983 - i stället för regeringskansliets personalpolitiska delegation, 

sekretariatet för personalpolitiska frågor i regeringskansliet och departe

mentens organisationsavdelning - inrättats en ny myndighet, regerings

kansliets förvaltningskontor. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom civildepartementets område i förhållande till bud

getåret 1983/84 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i 

milj. kr. per budgetår. ö 
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Anvisat Förslag Förändring 
1983/84 1984/85 

A. Civildepartementet m. m. 217,5 37,0 -180,5 
B. Länsstyrelserna m. m. I 758,I I 865,0 +106,9 
c. Kyrkliga ändamål I 14,3 !08, I - 6,2 
D. Statlig rationalisering och 

revision m. m. 267,2 364,4 + 97,2 
E. Statlig lokalförsörjning 147,3 105,0 - 42,3 
F. Statlig personalpolitik m. rn. 370,4 414,0 + 43,6 
G. Statistik m. m. 266,9 284,5 + 17,6 
H. Övriga ändamål 3 022,6 2201,5 -821,l 

Totalt för civildepartementet 6164,3 5379,5 -784,8 
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CIVILDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Holmberg 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85, såvitt avser civil
departementets verksamhetsområde 

Trettonde huvudtiteln 

INLEDNING 

l Den offentliga sektorn 

Villkoren för offentlig verksamhet har förändrats påtagligt under senare 

år. Den sociala och tekniska utvecklingen har skapat nya förutsättningar 

för verksamhetens innehåll och former. De ekonomiska resurserna är 

knappare än tidigare. Många människor anser att avståndet mellan dem 

och samhällsorganen har ökat på grund av att den offentliga organisationen 

blivit alltför invecklad och präglad av ett överdrivet tekniskt synsätt. I 

samma riktning verkar en långtgående uppdelning av verksamheten i olika 

sektorer. Därtill har den uppfattningen fått bred spridning att samhällets 

verksamhet alltför mycket ersätter individens eget engagemang och aktiva 

insats när individuella eller kollektiva problem skall lösas. 

Samhällsinsatserna har en allt större betydelse för den enskilde medbor

garen. Härigenom har brister i myndigheternas service och förmåga att 

sköta kontakterna med medborgarna kommit att uppfattas som långt mer 

avgörande än tidigare. Till dessa brister räknas myndigheternas sätt att 

bemöta medborgarna och svårigheterna att anpassa utbudet av samhälls

tjänster till den enskilde medborgarens behov och önskemål. 

I det följande kommer jag att redovisa den huvudsakliga inriktning som 

jag anser att regeringen bör ge arbetet med att utveckla den offentliga 

sektorns organisation och arbetsformer och dess förankring hos medbor

garna. Grundläggande för de vägar som har valts för arbetet har varit 

följande. 
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De offentliga organens tjänster till medborgarna kan tillhandahållas ge

nom en större effektivitet och en större lyhördhet för människors behov. 

En sådan utveckling förutsätter förbättringar i samhällets organisation -

dess styrinstrument, regelverk. personalpolitik m. m. Än mer avgörande är 

emellertid det personliga intresse och det individuella och kollektiva enga

gemang för den offentliga verksamheten som utvecklas av medborgare, 

förtroendevalda. medlemmar i folkrörelser och andra organisationer och 

av de anställda hos stat och kommun. 

En vitaliserad offentlig sektor erbjuder sådana möjligheter till insyn och 

påverkan samt rättstrygghet för medborgarna som inte kan skapas i andra 

former. En sådan offentlig sektor medför också en garanti för att verksam

heter, som har en avgörande betydelse för individen såsom utbildning, 

sjukvård osv. når alla och inte enbart dem som med egna ekonomiska 

resurser har tillg[mg till utbudet på en fri marknad. 

Jag avser att efter samråd med övriga berörda statsråd i annat samman

hang föreslå regeringen olika åtgärder som berör den ofTentliga sektorns 

utveckling. Min avsikt är att ett samlat program för den offentliga sektorns 

utveckling inom vissa områden skall kunna färdigställas under loppet av år 

1985. Åtgärder måste emellertid också vidtas successivt. i den takt som 

arhctet med olika frågor slutförs. 

I det följande redovisas vissa huvuddrag i det förberedelsearbete som 

skall leda till ett samlat program för den offentliga sektorns utveckling och 

förnyelse. En avgörande utgångspunkt är att en stram anslagstilldclning 

kommer att vara nödvändig under lång tid. Det är angeläget att medbor

garna kan förvissas om att de anvisade medlen kommer till effektivast 

möjliga användning. Jag tar mot denna bakgrund upp frågor som gäller 

medborgarnas inflytande, styrning och organisation av offentlig verksam

het samt den offentliga sektorns service. Vidare behandlas statens politik 

som arbetsgivare och vissa ADB-frågor. Framställningen avslutas med ett 

avsnitt om svenska kyrkan. 

2 lnflytandefrågor 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

Den offentliga sektorns verksamhet formas i stor utsträckning i kommu

nerna och landstingskommunerna. Från demokrati- och inflytandesyn

punkt är detta bra, eftersom verksamheterna styrs av lokala och regionala 

förtroendcmannaorgan. som har särskilda möjligheter att tillgodose lokala 

och regionala behov. Detta lägger också en grund för den utveckling av 

den offentliga sektorns verksamhet som jag tidigare har sagt bör eftersträ-

vas. 

Regeringen har tillsatt en beredning. 1983 års demokratiberedning (C 

1983:03). som bl. a. har fått till uppgift dels att studera och analysera 
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problem och hinder som kan finnas för medborgarna att delta i samhällsar

betet. dels att lägga fram ideer och förslag om hur ett föråndringsarbete 

kan bedrivas som syftar till att öka medborgarnas. partiernas och övriga 

folkrörelsers möjligheter till aktiv medverkan, delaktighet och ansvar i den 

kommunala verksamheten. Enligt vad jag har erfarit avser beredningen att 

med förtur behandla frågan om nämndorganisationen i kommunerna. Ett 

delbetänkande i denna fråga beräknas komma under år 1984. 

Jag vill i detta sammanhang även niimna att kommitten (Kn 1978:02) för 

fortsatt utredning av frågan om medbestämmande för de anställda i kom

muner och landstingskommuner under hösten 1982 har avlämnat betän

kandet !SOU 1982:56) Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt. I 

betiinkandet lämnas en modell för hur frågan om närvarorätten för person

alrepresentanter i kommunala och landstingskommunala nämnder kan lö-

sas. 

Verksamheten i kommuner och landstingskommuner regleras av en 

omfattande och svåröverskådlig lagstiftning. Kommunallagen ( 1977: 179. 

ändrad senast 1983:563) innebär inte längre den heltäckande och övergri

pande reglering av organisation och verksamhetsformer som är önskvärd. 

Behovet av kompletteringar av kommunallagen har blivit stort. 

Den invecklade kommunallagstiftningen rimmar inte med ambitionerna 

att stärka de förtroendevaldas ställning i kommuner och landstingskommu

ner. De förtroendevalda har svårigheter att skaffa sig överblick över de 

regler som gäller för verksamheten. Detta skapar i sin tur osäkerhet och ett 

alltför stort beroende av experter i utövandet av de politiska förtroen

deuppdragen i kommuner och landstingskommuner. 

Jag avser därför att senare föreslå regeringen att ge demokratiberedning

en i uppdrag att se över kommunallagstiftningens och vissa angränsande 

lagstiftningars uppbyggnad. Tanken är att skapa en principplan för ett 

fortsatt arbete med att reformera kommunallagstiftningen med inriktning 

på att åstadkomma en enkel, begriplig och överskådlig lagstiftning som 

innebär en väl avvägd styrning av den kommunala verksamheten. Över

synen bör ske i nära samråd med den stat-kommunberedning (C 1983:02) 

som presenteras närmare i det följande (avsnitt 3.3). 

2.2 Lokala organ 

Lagen om vissa lokala organ i kommunerna (1979:408. omtryckt 

1979:1167. ändrad senast 1983:304) trädde i kraft den I januari 1980. Ett 

antal kommuner prövar i dag en försöksverksamhet med lokala organ. 

Kommunaldemokratiska kommitten (Kn 1977:07) har lagt fram ett för

slag (Os C 1983:3) om att lokala organ skall kunna inrättas även på det 

landstingskommunala området. 

Lokala organ innebar en principiell nyhet i administrativt hänseende när 

den infördes. Lagstiftningen är av försökskaraktär. Efter hand har svårig-
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heter i såväl formellt som i praktiskt hänseende visat sig föreligga. Juste

ringar i gällande lagstiftning är nödvändiga om alla fördelar med lokala 

organ skall kunna utnyttjas. 

Jag har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ge förslag till 

åtgärder som undanröjer vissa av de svårigheter som visat sig föreligga i 

verksamheten med lokala organ. Frågor rörande lokala organ ingår också i 

uppdragen för stat-kommunberedningen och 1983-års demokratibered

ning. 

2.3 Folkrörelserna och föreningslivet m. m. 

Inom civildepartementet bedrivs ett arbete som syftar till att stödja och 

stimulera folkrörelserna och förbättra föreningslivets arbetsvillkor. För 

frågor om inriktningen av arbetet finns en referensgrupp som representerar 

flertalet av landets mer betydande organisationer inom olika områden. 

Enligt min mening skulle ett närmare samarbete mellan folkrörelser, myn

digheter och kommunala förvaltningar kunna utvecklas om organisationer

na får möjligheter att verka på ett självständigt sätt. 

1983 års demokratiberedning skall överväga hur det lokala föreningslivet 
på dess egna villkor skall kunna spela en större roll i samhället och därmed 

också samverka med kommunerna för att bättre utnyttja tillgängliga eko

nomiska resurser och bättre ta till vara de kunskaper och erfarenheter som 

finns inom folkrörelserna. Detta kan ske genom att låta föreningarna t,a ett 

direkt ansvar för vissa verksamheter. Beredningen skall stimulera till 

praktiska försök och granska de institutionella hinder som finns för ett 

sådant direktansvar hos folkrörelserna. 

Riksdagen har i KrU 1983/84:26 hemställt att frågan om statsbidrag till 

radioorganisationerna skall prövas i regeringskansliet (rskr 1982/83:357). 

Frågan om statsbidrag till radioorganisationer har övervägts tidigare i 
samband med betänkandet (SOU 1979:60) Bidrag till folkrörelser utan att 

frågan fått sin lösning. Med hänsyn till det pressade statsfinansiella läget 

finner jag det inte möjligt att föreslå ett nytt statsbidrag till radioorganisa

tionerna. 

3 Styrning och organisation 

3.1 Styrning av statliga myndigheter 

I förvaltningsutredningens betänkande <SOU 1983:39) Politisk styrning

administrativ självständighet behandlas en rad konstitutionella frågor av 

principiell och praktisk betydelse för både riksdagen. regeringen och de 

statliga förvaltningsmyndigheterna. Utredningen konstaterar bl. a. att det 

från konstitutionella utgångspunkter inte finns några hinder mot en mycket 

omfattande och detaljerad styrning av den statliga förvaltningen från stat:;
makternas sida. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 9 

Med regeringens styrande funktion följer. med vissa konstitutionella 

begränsningar. en rätt att ge direktiv till förvaltningen. Sådana direktiv kan 

avse bl. a. allt generellt inriktat arbete inom en förvaltningsmyndighet. 

t. ex. planering. prioriteringar eller utrednings verksamhet. Detta framgrir 

av betänkandet. 

Enligt min mening är det med hänsyn till de förändrade krav som ställs 

på statsförvaltningen viktigt att regeringen utnyttjar de befogenheter som 

följer av grundlagen. Sorri en följd av bl. a. den offentliga sektorns expan

sion och ökade komplexitet är det dock inte rationellt med en långtgående 

detaljreglering av myndigheternas verksamhet. Det är därför nödviindigt 

att komplettera och i viss mån ersätta sådan detaljstyrning med andra 

åtgärder. 

En minskad detaljreglering förutsätter bl. a. att statsmakterna utformar 

målen för myndigheternas verksamhet klarare och mer entydigt. Vidare 

krävs att den löpande utvärderingen av statsverksamheten hålls på en 

kvalitativt hög nivå. Enligt min mening är det angeläget att arbetet med att 

utveckla modeller härför int.ensilieras. Riksrevisionsverket och statskon

toret har genom sina verksamheter särskilda förutsiittningar att medverka i 

detta arbete. 

En utveckling i elen angivna riktningen ställer ökade krav på myndighe

ternas ledningar. Mot denna bakgrund har regeringen vidtagit ett flertal 

ledningsutvecklande åtgärder. Under året har bl. a. en särskild kommitte. 

verksledningskommitten (C 1983:04). tillsatts för att se över myndigheter

nas ledning (Dir 1983:48). 

Kommittens arbete gäller enligt direktiven hela lcdningsfunktioncn vid 

förvaltningsmyndigheterna under regeringen. Tyngdpunkten i utredningen 

skall ligga på frågorna hur ledningen för myndigheterna bör utformas för 

att garantera deras effektivitet och en god samhällsservice samt möjliggöra 

medborgerlig insyn och påverkan. I utredningsarbetet skall man sträva 

efter att åstadkomma en ledningsfunktiorr på myndigheterna som med 

största möjliga effektivitet kan svara för och styra genomförandet av de 

uppgifter som regeringen lägger på myndigheten. 1 direktiven betonas 

också angelägenheten av att ledningsfunktionen ges en sådan utformning 

att det skapas goda förutsättningar för att tillgodose aktuella medborgar

och samhällsintressen. Kommitten skall vidare komma med förslag till hur 

styrelserna kan engageras i arbetet med att förbättra myndigheternas ser

vice gentemot avnämarna och att förenkla regelsystemet i samhället. 

Den chefsutbildning inom statsförvaltningen som pågår sedan några år 

har till syfte att bl. a. stärka chefskompetensen hos myndigheterna. Myc

ket tyder på att de hittills uppnådda resultaten har varit goda. Jag anser 

därför att denna verksamhet bör fullföljas. 

För ett framgångsrikt arbete med att utveckla statsförvaltningen behövs 

också ett nära samarbete mellan regeringen och dess stabsmyndigheter. 

Jag har därför tagit initiativ till ett informellt samarbete med dessa myndig-

'·· .. 
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heter med inriktning på en gemensam planering av det framtida arbetet 

med att se över förvaltningen. 

3.2 Förenkling av det statliga regelsystemet 

Arbetet inom regeringskansliet med att förenkla den statliga regclgiv

ningen intensifieras. 

Som ett led i detta arbete överviigs hl. a. frågan om vad som kan göras 

för att de regler som myndigheterna under regeringen beslutar. skall bli 

färre. enklare och klarare. Jag vill erinra om att chefen för justitiedeparte

mentet tidigare denna dag anmält att en proposition i ämnet förbereds i 

justitiedepartementet. 

För att förenkla regelsystemet för myndigheternas interna administra

tion har också inom civildepartementet inletts ett arhete med att registrera 

och se över sådana verkställighetsregler som myndigheterna har utfärdat 

med stöd av bemyndiganden i författningar på det statliga arbetsgivarom

rådet. En översyn av de statliga kollektivavtalen har också startats av 

statens arbetsgivarverk i samarbete med de statsanställdas huvudorganisa

tioner. En motsvarande översyn har inom civildepartemi::ntet kommit i 

gång i fråga om de statliga tjänstepensionshestiimmelserna. Syftet iir att så 

långt som möjligt förenkla alla dessa ri::gler. 

I detta sammanhang vill jag också erinra om språkvårdsutredningen !C 

1983:05). Den skall enligt sina direktiv (Dir 1983:49) bl. a. ange målet och 

inriktningen för språkvården hos de statliga myndigheterna och lägga fram 

förslag om hur språkvårdsarbetet skall vara organiserat i framtidi::n. 

Vidare vill jag här erinra om att regeringen i år gi::nöm delegeringar till 

statens arbetsgivarverk och begränsningar av besvärsmöjlighekn har av

lastat regeringen åtskilliga ärenden av löpande karaktär så att statsråden 

och deras medarbetare får bättre tid för större och mer övergripande frågor 

(jfr bl. a. Regeringens förordningsmotiv 1983:2). Dessa åtgärder ligger i 

linje med mer allmänna strävanden. initierade av statsrådsheredningen och 

justitiedepartementet. 

3.3 Staten och kommunerna 

För såväl staten som kommunerna och landstingskommunerna är det 

angeläget att vidta åtgärder som leder till ett bättre resursutnyttjande. 

bättre samhällsservice och ökat deltagande i samhällsverksamhetens ut

formning. Ett viktigt inslag i detta arbete är att dels åstadkomma en ökad 

samverkan mellan stat och kommun och dels förenklingar av de regler som 

styr kommunerna. För att överväga dessa frågor har regeringen - som 

redan framgått (avsnitt 2.1) - tillsatt en särskild ·beredning, kallad stat

kommunberedningen (C 1983:02). 
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Stat-k11mm11nhered11ingen 

En av stat-kommunberedningens huvuduppgifter iir att se över formerna 

för samverkan mellan statlig och kommunal verks:imhet fDir 1983:03). En 

andra huvuduppgift för beredningen är att överväga hur en förbättrad 

samordning av statliga beslut och åtgärder som päverkar den kommunala 

kostnadsutvecklingen skall kunna åstadkommas. Beredningen skall även 

bedöma om behovet av och formerna för interkommunalt samarbete. I 

utredningsuppdraget ingår att belysa konsekvenserna av olika kompetens

gränser för kommunernas insatser inom näringslivsområdet. 

Inom stat-kommunberedningen pågår ett omfattande utredningsarbete. 

Detta bedrivs i nära samverkan med företrädare för kommuner och lands

tingskommuner. En naturlig utgångspunkt iir att ta till vara såväl statliga 

som kommunala organs egna erfarenheter och kunskaper på området. 

Beredningen kommer att utarbeta ett informationsmaterial för förtroende

valda och anställda inom stat och kommun. Syftet med detta är att ge dem 

som är verksamma inom olika samhällssektorer möjlighet att framföra 

synpunkter och förslag till förändringar i samhällsorganisationen. 

Genom olika studier skall stat-kommunberedningen överväga om för

ändringar bör göras i ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan staten och 

kommunerna. Den kommunala verksamheten anses alltjiimt vara alltför 

reglerad och sektoriellt uppbyggd. Inom beredningen har därför studier av 

olika samhällssektorer utarbetats. Sådana undersökningar har gjorts om 

hälso- och miljövård samt kultur- och fritidsområdena. 

Ett arbete har inletts i syfte att förenkla de statliga bestämmelserna på 

skolområdet. En arbetsgrupp har bildats med representanter för bl. a. stat

kommunberedningen. utbildningsdepartementet och Svenska kommunför

bundet. Avsikten är att en försöksverksamhet skall startas i några kom

muner för att bl. a. pröva förenklade samverkansformer mellan staten och 

kommunerna på skolans område. 

Komm11nal .~jiilrstyrel.H' och stat/it: 1111rmgiFni111: 

Den statliga styrningen av kommunerna och landstingskommunerna 

sker i stor utsträckning genom att statliga myndigheter utfärdar föreskrifter 

och allmänna råd. Utvecklingen mot ramlagstiftning innebär att myndighe

ternas normgivning fått ökad betydelse för samhällsresursernas fördelning. 

I allmänna verksstadgan ( 1965:600. ändrad senast 1983:342) föreskrivs 

därför sedan ett par år att myndigheterna i sin verksamhet skall eftersträva 

en minskad detaljkontroll av kommuner och landstingskommuner (4 *'· 
Genom en särskild förordning ( 1981 :305). den s. k. översynsförordningen. 

har de statliga myndigheterna ålagts att göra en total genomgång av de 

regler som riktar sig till den kommunala sektorn. En generell inskränkning 

av myndigheternas befogenhet att utfärda kostnadshöjande regler infördes 

genom kungörelsen ( 1970:641) om begränsning i myndighets rätt att med

dela föreskrifter. anvisningar eller råd, den s. k. begriinsningskungörelsen. 
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Stat-kommunberedningen kommer att under år 1984 göra en utvärdering 

och samlad bedömning av tekniken att genom generella bestämmelser 

begränsa de statliga myndigheternas styrning av kommuner och lands

tingskommuner. En fråga som i detta sammanhang kommer att uppmärk

sammas gäller myndigheternas beriikningar av föreskrifters. m. m. ekono

miska och administrativa konsekvenser. 

Som jag tidigare nämnt handhar kommuner och landstingskommuner 

betydelsefulla områden av den samhiillcliga verksamheten. Statens möjlig

heter att ge direktiv pf1 sf1dana områden är givetvis mindre iin om verksam

heterna skulle skötas av statliga myndigheter. Det är därför i sammanhang

et viktigt att även beakta p<1 vilket sätt staten. dvs. ytterst riksdagen och 

regeringen som ju fastställer målen för verksamheterna. skall tillgodose 

sakinformation om hur dessa mål uppfylls och hur avvikelser från dem 

skall kunna riittas till samt vilka kostnader som iir förenade med verksam

heterna. 

Samordnad .1·tatlig och kommunal planering 

Riksdag och regering har ålagt kommunerna och landstingskommunerna 

ansvar för planeringen av en rad olika verksamheter. I dag linns ett flertal 

obligatoriska kommunala planeringsformer. De statliga kraven på sekto

riell planering har lett till att planerna ofta inte är anpassade till de samlade 

kommunala behoven och resurserna. De statliga bestämmelserna kan där

igenom medverka till att försvåra den erforderliga samordningen av den 

kommunala verksamheten. De enskilda sektorernas behov blir i alltför stor 

utsträckning avgörande för planeringens utformriing. 

För att överväga åtgärder i syfte att förbättra samordningen mellan 

författningsreglerad statlig och kommunal planering kommer en arbets

grupp att tillsättas med representanter för bl. a. stat-kommunberedningen, 

bostadsdepartementet och Svenska kommunförbundet. 

Försök meds. k. frikommuner 

Det är angeläget att förenklingsarbetet så snabbt som möjligt leder till 

konkreta resultat. Av den anledningen kommer stat-kommunberedningen 

att aktualisera en försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse i 

vissa kommuner. Avsikten är att regeringen skall kunna ge kommunerna 

dispens från vissa statliga regler. Syftet är att pröva nya former för samver

kan mellan stat och kommun som bättre svarar mot lokala behov och 

förutsättningar. 

3.4 Organisationsfrågor inom den statliga sektorn 

Enligt min uppfattning är det angeläget att en omprövning och rationali

sering av den statliga förvaltningen ges en hög prioritet. Särskilda insatser 

för att genomföra kritiska omprövningsstudier kommer därför att vidtas. 
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Statsförvaltningens organisation har bl. a. utvecklats sft att milnga myn

digheter har uppgifter som i väsentliga delar ligger nära varandra samtidigt 

som verkamhetsinriktningen i vissa fall är alltför snäv. Därför har 1:\t 

arbete påbörjats för att gå igenom skilda delar av statsförvaltningi;:n i syfte 

att söka identifiera områden där bl. a. en bredare organisationsstruktur och 

en organisation med färre beslutsnivåcr kan leda till fördelar. F. n. iir bl. a. 

försvarets gemensamma myndigheter och i enlighet med riksdagens utta

lande också vägtrafikorganisationen föremål för sådana studier. 

Regeringen har vidare gett statskontoret i uppdrag att lämna förslag till 

hur en samordnad länsförvaltning skall kunna organiseras i Norrbottens 

län. Därvid prövas utöver nuvarande nämndorganisation också om den 

regionala skatteförvaltningen bör särskiljas från länsförvaltningen i övrigt. 

Utöver att finna rationella samverkansformer mellan skilda regionala 

intressen skall utredningen även granska lämpliga centrala styrformer 

gentemot en samordnande regional myndighet. Uppdraget skall vara slut

fört senast vid utgången av år 1984. 
Statskontoret har vidare i fyra andra fall genomfört delvis motsvarande 

studier. Studierna har syftat till att skapa modeller för samverkan mellan 

myndighetl!r såvitt avser bl. a. personal- och ekonomifunktioner samt ett 

vidgat utnyttjande av särskilda expertfunktioner. Statskontoret har fått i 

uppdrag att göra ytterligare tre sådana utredningar. Åtgärder med anled

ning av statskontorets förslag övervägs f. n. i regeringskansliet för att bl. a. 

skapa en resurssnålare förvaltning. 

Inom civildepartementet finns en särskild arbetsgrupp med uppgift att 

svara för decentralisering av statlig verksamhet. Även decentraliseringsar

betet bör ses som ett led i utvecklingen av den statliga förvaltningen. 

Arbetsgruppens riktlinjer är bl. a. att pröva de möjligheter som finns att på 

kort och lång sikt få till stånd en decentralisering av vissa .verksamheter 

och funktioner inom affärsverken och några andra centrala myndigheter 

med lokala eller regionala uppgifter. Därvid skall gruppen särskilt pröva 

vilka möjligheter till ökad decentralisering som kan öppnas genom utnytt

jande av nu pågående förändringar inom data- och telekommunikationstek

nikerna. Vidare skall man undersöka om decentralisering kan riktas mot 

ett mindre antal arbetsmarknadsmässigt särskilt utsatta områden och 

orter. Slutligen skall arbetsgruppen informera sig om och följa statliga 

utredningar som överväger sambandet mellan de regionala myndigheterna 

i länen och studera och överväga konsekvenserna från decentraliserings

synpunkt av ett närmare samarbete mellan eller en eventuell samman

läggning av länsmyndigheterna. 

Möjligheterna för myndigheterna att höja sin effektivitet måste från 

regeringens sida underlättas genom att onödiga begränsningar i form av bl. 

a. detaljerade organisatoriska regler tas bort. Som ett led i detta arbete har 

inom civildepartementet tillsatts en arbetsgrupp som skall lämna förslag till 

en ny och förenklad organisation för länsstyrelsernas planeringsavdelning

ar och juridiska funktioner. 
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När det gäller rationaliseringen av myndigheternas interna administra

tion. har statskontoret på uppdrag av regeringen scuderat myndigheternas 

resurser för sådan administration och lämnat förslag till hur kostnaderna 

härför kan sänkas. 

Den tidigare omtalade översynen för att förenkla bl. a. det personalad

ministrativa regelsystemet kan också ses som ett led i strävandena att 

rationalisera och nedbringa kostnaderna för myndigheternas administra

tion. 

Inom civildepartementet övervägs att göra en samlad översyn av frågor 

som rör myndigheternas interna administration för att om möjligt därige

nom frigöra resurser på myndigheterna för mer operativa uppgifter. För

utom ovan angivna åtgärder kommer även en ökad användning av olika 

tekniska hjälpmedel att prövas. 

En betydande del av statsförvaltningen bedrivs i affärsliknande former. 

Många myndigheters verksamheter saknar dock anknytning till en mark

nad utanför statsförvaltningen och drivs som en form av "serviceverksam

het" gentemot andra statliga organ. Myndigheterna får huvuddelen av sina 

inkomster genom att mot avgifter tillhandahålla service p(1 en intern statlig 

marknad. Enligt min mening bör en sådan myndighetsform övervägas på 

flera områden. eftersom det bör kunna stimulera till en effektivitetshö

jande konkurrens. 

4 Den offentliga sektorns service och förhållande till medborgarna 

4.1 Allmänna utgångspunkter 

Arbetet med att förbättra medborgarnas möjligheter att aktivt medverka 

i samhällsomdaningen och att skapa goda kontakter mellan enskilda och 

myndigheter måste ges en framskjuten plats. Medborgarna har som upp

dragsgivare rätt att kräva en god kvalitet på den offentliga sektorns verk

samhet. Enligt min mening är en god kvalitet och en god service i själva 

verket ett villkor för att medborgarna skall uppfatta den offentliga sektorns 

insatser som ett uttryck för sina önskemål och behov. 

Medborgarnas delaktighet och medansvar måste ständigt finna nya 

former. Arbetet med utvecklingen av den offentliga sektorns service måste 

finna egna vägar utöver sådant som bedrivs i kommersiellt inriktad verk

samhet. Den offentliga verksamhetens positiva särart får inte slätas ut. 

Sådana grundlagsfästa värden i vår demokrati som konsekvens och opar

tiskhet i myndighetsutövningen, rättssäkerhet, likvärdighet och offent

lighet måste även i framtiden vara vägledande vid utvecklingen av sam

hällsservicen. 

Inom regeringskansliet bedrivs arbetet med att skapa gynnsamma förut

sättningar för en utveckling av myndigheternas service till medborgarna 
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inom många olika områden. Det gäller, som framgföt av det föregående, t. 

ex. regelförenkling och undanröjande av onödig byråkrati, ökad styrning 

av teknikutvecklingen, decentralisering och delegering för att föra besluten 

närmare medborgarna, förstärkning av folkstyrelsen i myndighetanas 

verksamhet och effektivering av samhällsinformationen. 

Under hösten 1983 har vidare på mitt initiativ anordnats en verksled

ningskonferens och en seminarieserie där frågor om den långsiktiga ut

vecklingen av samhällsservicen behandlades. En uppföljning och återfö

ring av gjorda erfarenheter skall ske genom en konferens med ti::mat "Ett 

steg mot framtiden" i februari 1984. Verksledningskonferensen och semi

narieserien är inledningen till en rad åtgärder för att engagera myndigheter 

och anställda inom hela statsförvaltningen att aktivt verka för bättre ser

vice och kontakter med medborgarna. Jag återkommer härtill i det föl

jande. 

4.2 Servicerollen i lagstiftningen 

Förvaltningsrättsutredningen (Ju 1978:09) har nyligen lämnat sitt slutbe

tänkande (SOU 1983:73) till chefen för justitiedepartementet. Betänkan

det, som f. n. remissbehandlas, innehåller ett förslag till en ny förvaltnings

lag. Avsikten är att inom ett rimligt omfång få en mer heltäckande lag än 

den nuvarande förvaltningslagen (1971 :290. ändrad senast 1982:332). 

I betänkandet läggs särskild vikt vid 

- enkelhet och snabbhet i förfarandet 

- goda kontakter mellan myndigheterna och allmänheten 

- rättssäkerhet. 
Lagförslaget innehåller också föreskrifter om myndigheternas kontakter 

med allmänheten, krav på skyndsamhet i handläggningen och på att myn

digheternas skrivelser skall utformas klart och begripligt. I syfte att tillgo

dose anspråken på service föreslås regler om myndigheternas tillgäng

lighet; dvs. möjligheterna för allmänheten att få kontakt genom besök eller 

telefonsamtal. Andra centrala inslag i förslaget utgörs av reglerna om 

myndigheternas bistånd åt enskilda i form av upplysningar, vägledning, 

råd etc. 

4.3 Samhällsinformation 

En viktig del av de offentliga myndigheternas service till medborgarna är 

den informationsverksamhet som myndigheterna bedriver. Informations

delegationen (B 1982:01) har enligt tilläggsdirektiv (Oir 1983:29) i uppdrag 

att lägga fram förslag om en sådan samordning av de befintliga informa

tionsresurserna att allmänheten lättare kan få tillgång till samhällets ser

vice och svar på sina frågor. Enligt vad jag har erfarit avser informations

delegationen att lägga fram sitt betänkande under år 1984. 
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I delegationens direktiv omniimns särskilr myndigheternas telefonser

vice och service genom lokala informationscentra!er i kommuner och 

landstingskommuner, dvs. den samhällsinformation i vid bemärkelse som 

lämnas av anstiillda utan särskilda informationsuppgifter. 

I strävandena att få myndigheterna att ge allmänheten god service i 

dessa avseenden spelar myndigheternas interna information en viktig roll. 

lnformationsdelegationen skall därför också belysa hur den interna infor

mationen kan användas for att hjälpa myndigheterna att ge aktuell och 

korrekt information på ett enkelt och lättfattligt språk. 

Som jag tidigare har nämnt (avsnitt 2.1 ), skall 1983 års demokratibered

ning (C 1983:03) undersöka vilka svårigheter och problem som finns för 

enskilda människor när det gäller att komma i kontakt med kommunala 

organ eller serviceinrättningar. Den skall också kartlägga den utbildning 

kommunerna ger sina anställda i syfte att öka serviceinriktningen i den 

kommunala verksamheten. 

Ansvaret för den kommunala informationen och för det kommunala 

förenklingsarbetet vilar enligt 3 kap. I ~ kommunallagen ( 1977: 179, ändrad 

senast 1983 :563 I på kommunstyrelsen resp. förvaltningsutskottet. Bered

ningen skall studera vilken effekt detta har haft. 

4.4 Stöd till de statliga myndigheterna 

Verksledningarnas insatser, ideer och sätt att engagera personalen i 

servicefrågorna är grundläggande för i vilken omfattning och vilken takt 

som olika förbättringar kan genomföras. 

Jag har tidigare nämnt regeringens satsningar på chefsutbildning och 

tillkallandet av verksledningskommitten. Båda åtgärderna syftar bl. a. till 

att ge ett stöd åt de statliga myndigheterna i deras arbete att förbättra sin 

service. 

Stödet åt statsmyndigheterna utvecklas i övrigt efter två huvudlinjer. 

Den ena omfattar insatser av konsultkaraktär som syftar till bl. a. att 

sprida erfarenheter från myndigheter som har varit särskilt framgångsrika 

på serviceområdet. Det kan gälla frågor om exempelvis ökad tillgänglighet 

(hl. a. enklare och snabbare kontakt med rätt handläggare), olika lösningar 

på köproblem, hantering av klagomål och ideer om förbättringar samt olika 

sätt att ge information, vägledning och hjälp. Sådana konsultinsatser bör 

t. ex. statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SIPU) kunna bidra med. 

Regeringen har vidare år 1983 uppdragit åt statskontoret att inventera 

och sammanställa utredningsförslag som har avsett administrativa eller 

organisatoriska förändringar med syfte att på olika sätt förbättra statens 

service och förhållande till medborgarna. I uppdraget ingår även att redo

visa olika metoder för systematisk insamling av uppgifter om medborgar

nas förväntningar på och bedömningar av verksamheten. Sådana metoder 
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används för närvarande av bl. a. vissa affärsverk. Många andra myndighe

ter bör också kunna använda liknande metoder för att skaffa sig bättre 

kunskap om medborgarnas och andra intressenters krav och önskemål. 

Den andra huvudlinjen avser åtgärder för att bygga upp ett aktivt enga

gemang och tillvarata erfarenheterna och kompetensen hos de anställda 

vid myndigheterna. Bl. a. utarbetar SIPU ett brett utbildningsmaterial som 

skall kunna användas av myndigheterna själva i studiecirkelform eller på 

annat lämpligt sätt inom ramen för personalutbildningen. I materialet be

handlas frågor om smidiga och enkla kontakter mellan myndigheterna och 

allmänheten och olika angreppssätt och arbetsmetoder för arbete med 

servicefrågorna. 
Jag har för avsikt att på olika sätt följa upp vilka åtgärder som myndighe

terna vidtar för att förbättra servicen till medborgarna. 

5 Statens politik som arbetsgivare 

Målen för statens arbetsgivarpolitik.under åtserstoden av 1980-talet är 

att bidra till en effektiv statsförvaltning. att medverka till samhällsekono

misk balans och till ett demokratiskt arbetsliv. 

Därför bör staten som arbetsgivare bl. a. verka för kollektivavtal som 

stimulerar god service samt ökad produktivitet och effektivitet. Öppenhe

ten för nytänkande måste enligt min uppfattning öka. Försök med nya 

system för löner och andra anställningsvillkor bör genomföras vid vissa 

myndigheter. Prestationslönesystem bör kunna leda till varaktiga förbätt

ringar i effektiviteten inom ramen för en god arbetsmiljö för de anställda. 

Vidare krävs en utveckling av de anställdas medinflytande i vissa hänseen

den så att deras intresse av ökad effektivitet på enklast möjliga sätt kan 

nyttiggöras. Denna form av effektivering förutsätter en fortsatt medveten 

delegering till myndigheterna. 

Den statsanställdes engagemang är en viktig källa till förnyelse och 

förbättrad service. Medbestämmandet bör därför göras mer sakinriktat 

och mindre byråkratiskt. Staten var först på arbetsmarknaden att sluta ett 

övergripande medbestämmandeavtal (MBA-Sl. Erfarenheterna av detta 

bör utvärderas. I den mån regelsystemet inte har infriat förväntningarna 

bör staten som arbetsgivare ta initiativ till att nya former prövas. Även 

detta bör kunna ske exempelvis som försök vid vissa myndigheter eller i 

vissa frågor. 

Ytterligare arbetsgivaruppgifter bör kunna delegeras från regeringen till 

verksnivå. Detta skapar nya förutsättningar för lokalt anpassade lösningar. 

Personalutbildning kan under många år framåt väntas bli ett viktigt 

inslag i-arbetet med att effektivera statsförvaltningen. Ny kompetens mås

te i ökad utsträckning tillföras genom utbildning och annan personalut

veckling snarare än genom nyrekryteringar. Styrningen av personalutbild-

2 Riksdagen 198318.J. I sam/. Nr /00. Bilaga 15 
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ningcn blir en viktig fråga. Satsningar görs på angelägna utbildningar, bl. a. 

attitydutbildning för förbättrad service. 

Ökad personalriklighet är en annan metod att öka kompetensen och 

bidra till förnyelse i ett ekonomiskt läge då större nyrekryteringar inte är 

möjliga. De nya trygghetsåtgärderna (jfr prop. 1983/84:42) innehåller sti

mulanser till frivillig rörlighet. Ytterligare personalpolitiska stimulansin

strument behöver utvecklas. Under budgetåret kommer ett utredningsar

bete med sådan inriktning att bedrivas av civildepartementet i samarbete 

med statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN). 

Staten har som arbetsgivare - liksom övriga offentliga och privata 

arbetsgivare - ett ansvar för att alla människors förmåga och resurser tas 

till vara i arbetslivet. Staten har redan åtagit sig stora förpliktelser för de 

arbetshandikappade. Som jag tidigare har anmält i dag (bilaga 2 punkt 3) 

kommer ansträngningarna att bereda arbetshandikappade lämpligt arbete 

att fortsätta. 

Arbetet att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i statsförvalt

ningen kommer att fortsätta. Som ett led i del arbetet förbereds en ny 

upplaga av civildepartementets broschyr (Arbetsgivarverket informerar 

198i_:3) lJänstetillsättningarochjärnställdhet. SAMN harden 21 november 

1983 på regeringens uppdrag lämnat delrapporter rörande olika projekt 

som syftar till att främja jämställdhet. Vidare förbereds en samlad redovis

ning av utvecklingen av jämställdheten inom statsförvaltningen åren 

1975-1985. 

Meritutredningen (1983 :0 I) har i augusti 1983 överlämnat sitt betänkan

de (Os C 1983: 16) Meritviirdering vid statliga tjänstetillsättningar m. m. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Fr?1gor kring införande av ny teknik kommer att bli allt mer centrala i 

personalpolitiken. I det statliga löneavtalet för år 1983 <ALS 1983) enades 

parterna om att strävll efter en fördjupad medverkan från de anställda vid 

utveckling, upphandling och införande av ny teknik. Staten som arbetsgi

vare bör, enligt min mening, vara ett föredöme för hur datatekniken kan 

utnyttjas så att den tillgodoser såväl verksamhetens - och därmed medbor

garnas - som de anställdas intressen. 

6 ADB i statsförvaltningen 

Den tekniska utvecklingen på ADB-området ändrar viktiga förutsätt

ningar för vårt samhiillsliv. Jag finner det därför angeläget att ADB-frå

gorna uppmärksammas i högre grad i arbetet med att utveckla den offent

liga s1.:ktorn. 

Jag vill här beröra vissa principiella frågor i samband med bl. a. stats

makternas beslut rörand~ statliga ADB-investeringar. Jag har för avsikt att 

efter cll komplellcrande utredningsarbete under år 1984, föreslå r1.:gering-
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en att återkomma till riksdagen med förslag om dels ändrade riktlinjer för 

investeringar i statliga ADB-system. dels åtgärder i syfte att öka möjlighe

terna till en mer samlad och långsiktig bedömning av sådana investeringar. 

Dessa förändringar bör kunna utgöra utgångspunkter för en delvis för

ändrad politik på ADB-området. 

I förordningen ( 1981 :2661 om· investeringar i statliga ADB-system, den 

s. k. handläggnings- och beslutsordningen, finns regler för utveckling av 

och större förändringar i den statliga förvaltningens ADB-system. Förord

ningen bygger på riktlinjer som riksdagen har fastställt för användning av 

ADB i statsförvaltningen (prop. 1978179: 121, FiU 34, rskr 339). 

Handläggnings- och beslutsordningen, som tillämpats sedan april 198 I. 
har fungerat väl i de avseenden som den har syftat till. Däremot har den 

fungerat mindre väl som ett instrument för att bedöma ADB-investering

arna i ett större sammanhang. 

Jag anser att det kvalitetsmässiga kravet på underlag vid beslut om 

ADB-investeringar på det statliga området bör kunna höjas. Innan ställ

ning tas till att använda datortekniken inom nya områden eller till att 

genomföra förändringar i den befintliga ADB-strukturen måste en samlad 

bedömning göras utifrån de olika omr&den som påverkas av den aktuella 

investeringen. Användningen av ADB-teknik bör således ingå som en del i 

den verksamhetsplanering som sker vid genomförandet av en viss organi

sation, arbetsform. bemanning och lokalisering av statlig verksamhet. Av 

övervägandena bör likaledes framgå hur finansieringen skall ske samt vilka 

kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar för verksamhetens avnä

mare som den samlade planen avser att åstadkomma. I planeringen måste 

vidare frågor om sekretess. personlig integritet, daiasäkerhet och sårbar

het liksom arbetsmiljö preciseras. 

Beslut av denna typ bör tas i form av strategier för administrativ utveck

ling och ADB-användning (AU/ADB-strategier) för en myndighet eller ett 

verksamhetsområde. En sådan strategi bör avse en längre tid och omprö

vas med lämpliga mellanrum. t. ex. tre till fem år. 

Ansvaret för att ta fram en sådan strategi åvilar i första hand den 

myndighet som har ansvaret för verksamheten. Då användningen av data

tekniken berör ett stort antal skilda områden är det emellertid viktigt att 

den verksamhetsansvariga myndigheten får stöd vid utformningen av sin 

AU/ADB-strategi. Här har - utöver organisationer med renodlad ADB

kompetens - särskilt statskontoret men också riksrevisionsverket, datain

spektionen. statens arbetsgivarverk. statens institut för personaladmini

stration och personalutbildning, statens arbetsmarknadsnämnd m. Il. myn

digheter viktiga uppgifter att fylla. 

Som jag tidigare har nämnt bör en systeminvestering bedömas samlat 

med hänsyn tagen till ett antal olika problemområden. Regeringen har på 

mitt initiativ inrättat en interdcpanemental beredningsgrupp för ADB-frii-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet . 20 

gor, vilket har skapat förutsättningar för sådana samlade bedömningar. I 

gruppen är samtliga departement representerade. 

Enligt min mening bör under år 1984 särskilda utredningsinsatser vidtas 

för att utforma den nya ordningen för prövning av ADB-investeringar. I 

detta utredningsarbete bör undersökas om den nya ordningen inlednings

vis kan utformas som en dispens från nuvarande bestämmelser om pröv

ning vid flera olika tillfällen under ADB-investeringens uppbyggnad. En 

förutsättning för dispens bör vara att en fastställd AU/ ADB-strategi följs. I 

utredningsarbetet bör vidare ingå att undersöka vilka strategier som bör 

fastställas av myndigheten och vilka som bör fastställs av regeringen och i 

vissa fall också av riksdagen. Utredningsarbetet bör också gälla den lång

siktiga utformningen av handläggningsordningen. 

En förändrad handläggningsordning, på sätt som jag här beskrivit. bör 

föra med sig inte bara att användningen av datatekniken bedöms samlat 

utan även en regelförenkling och minskad detaljreglering av myndigheter

na. 

Jag vill i sammanhanget även beröra s. k. ejierst1ulier av ADB-investe

ringar. 

Myndigheterna skall enligt den nuvarande handHiggnings- och besluts

ordningen senast två år efter det att ett ADB-system har tagits i drift eller 

vid någon annan särskilt angiven tidpunkt göra en systematisk utvärdering 

av systemet och redovisa en s. k. efterstudie. En sådan systematisk utvär

dering har hittills skett endast undantagsvis. Den låga redovisningsfrek

vensen har bl. a. sin förklaring i de metodproblem som är förknippade med 

att genomföra efterstudier. 

I ett beslutssystem som har sin utgångspunkt i en prövning ·och faststäl

lande av mer långsiktiga strategier får efterstudier en ökad betydelse. Det 

är efterstudierna som skall ge statsmakterna information om strategivalet 

varit det riktiga och om det fått avsedd effekt på verksamheten. Efterstu

dien är dessutom en viktig del av beslutsunderlaget när gällande AU/ADB

strategier efter en tid skall omprövas. 

Enligt min mening bör arbetet med att finna effektiva metoder för 

efterstudier snarast intensifieras. 

Jag vill även något beröra delegering av upphandling av ADB-utrust

ning. 

Upphandling av datorutrustning för statsförvaltningen (exkl. affärsver

ken och vissa system inom försvaret) sker genom "statskontorets försorg. 

Statskontoret beslutar själv i upphandlingsärenden där anskaffningsvärdet 

är högst 2 milj. kr. Om värdet är högre beslutar regeringen. Vissa enklare 

typer av datorutrustning upphandlar myndigheterna själva. Statskontorct 

har bemyndigande att - inom ramen för d_en del av upphandlingen som 

statskunturet disponerar över - delegera rätten till upphandling av 

ADB-utrustning till respektive drifts- eller användarmyndighet. 
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I en beslutsordning med mer långsiktiga myndighets- eller verksam

hetsvisa AU/ADB-strategier är fördelningen av upphandlingsarbetet mel

lan den enskilda myndigheten och i första hand statskontoret en viktig 

fri\ga. 

7 Svenska kyrkan 

I översikten till bilaga 15 till prop. 1982/83: 100 finns en redogörelse för 

de reformer beträffande svenska kyrkans organisation på riksplanet som 

trädde i kraft den I januari 1983. Det reformerade kyrkomötet samlades 

första gången i mars 1983. Därvid utsågs ledamöter i och antogs instruktion 

för svenska kyrkans centralstyrelse. som är kyrkomötets verkställande 

och beredande organ. Vidare fattade kyrkomötet principbeslut om organi

sationen av kyrkans frivilliga verksamhet på riksplanet. Förslag om den 

icke lagreglerade rikskyrkliga verksamhetens framtida utformning kan 

väntas bli framlagt för 1984 års kyrkomöte. 

Kyrkomötesreformen har visat sig innehålla vissa oklarheter. Från kyrk

ligt håll har önskemål också förts fram om att centralstyrelsen skall få 

ställning som myndighet under kyrkomötet i stället för som nu under 

regeringen. En arbetsgrupp utreder dessa frågor. Arbetsgruppen skall läg

ga fram sina förslag före kyrkomötets sammanträde i mars 1984. 

Det är enligt min mening angeläget att genomförandet av kyrkomötesre

formen utgår från de intentioner som kom till uttryck i samband med 

riksdagens beslut i frågan. Riksdagens beslut grundades bl. a. i en överens

kommelse mellan de fyra stora riksdagspartierna. Reformen syftar till ökad 

frihet för svenska kyrkan i en rad för kyrkan väsentliga frågor, om än med 

ett bevarat samband mellan stat och kyrka. De fortsatta strävandena bör 

vara att så långt möjligt förenkla regelsystemet och minska det statliga 

inflytandet på den kyrkliga verksamheten. 

Den kyrkliga verksamheten regleras emellertid av ett stort antal författ

ningar, ofta av ålderdomlig karaktär. Regelsystemet är svåröverskådligt 

och svårtillgängligt. En del författningar behandlar också ämnen i vilka 

kyrkomötet numera kan meddela föreskrifter. Regeringen har därför till

satt en särskild utredare (Kn 1982:06) med uppdrag att se över regelbestån

det rörande svenska kyrkan m. m. (Dir 1982:06). Utredningen kommer 

inom kort att lämna förslag om vilka författningar som kan upphävas på 

grund av att de inte längre tillämpas eller av någon annan anledning saknar 

betydelse. 

Formerna för val till det nya kyrkomötet har utsatts för kritik på grund

val av de erfarenheter som gjordes vid 1982 års val till kyrkomötet. Bl. a. 

har hävdats att bestämmelserna är otydliga i vissa avseenden och leder till 

orättvisa resultat. Inom civildepartementet har därför tillsatts en arbets

grupp för en översyn av valsystemet. 
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i982 års kyrkokommitte <Kn 1982:05), som hhr till uppdrag att utreda 

frågorna om svenska kyrkans struktur på lokalplanet och den prästerliga 

tjänsteorganisationen i pastoraten m. m. har lagt fram ett diskussionsbe

tänkande (SOU 1983:55) Församlingen i framtiden. Detta har sänts ut på 

en bred remiss till församlingar, kyrkliga samfälligheter och en rad kyrkliga 

organisationer och myndigheter. Diskussionerna kring de framtidsmo

deller som kommitten har presenterat i betänkandet skall sedan ligga till 

grund för kommittens slutliga ställningstagande. 

I olika framställningar till regeringen har begärts åtgärder inom begrav

ningsverksamhetens område. Framställningarna och förslagen har aktuali

serat en översyn av bestämmelserna i lagen ( 1963:537) om gravrätt, lagen 

(1957:585) om jordfästning m. m., begravningskungörelsen ( 1963:540) och 

anslutande författningar. Inom civildepartementet har tillsatts en arbets

grupp för att se över denna lagstiftning. 

Olika önskemål har också förts fram om ändrade bestämmelser om 

förvaltningen av den kyrkliga egendomen. Inom civildepartementet under

söks f. n. möjligheterna att förenkla de regler som gäller på detta område 

enligt lagen (1970:939) och förordningen (1971 :860) om förvaltning av 

kyrklig jord. 

8 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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A. CIVILDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Civildepartementet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Personal 

Anslag 
Förvaltningskostnader 

(diirav lönekostnader) 
Statsrt1dsbilar 

18317132 1 

24869000 

26125000 

Revisionskontoret -· särkostnader 

1 Avser kommundepartementet. 

1983/84 

Ll 1 

23 176000 
(21009000) 

507000 
1 186000 

24869000 

Beräknad ändring 
1984/85 

-2 

+1112000 
(+ 943000) 
+ 25 000 
+ 119000 

+1256000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

nästa budgetår till 26 125 000 kr. Jag har därvid beaktat anslagskonsekven

serna av inrättandet av regeringskansliets förvaltningskontor. Med undan

tag för revisionskontoret har anslaget beräknats med utgångspunkt i det 

s. k. huvudförslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Civildepartementet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 26125 000 kr. 

A 2. Kommitteer m.m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/8.5 Förslag 

9716970 

8601000 

10601000 

Reservation 7889097 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget uppgå till 10601000 kr. under nästa budgetår. Jag har 

därvid tagit hänsyn till att bibelkommissionen flyttas från utbildningsde

partementet till civildepartementet och att hälften av kostnaderna för 

bibelkommissionen bestrids av kyrkofonden. Kyrkofonden bör senare 

kompenseras härför. Hänsyn till kyrkofondens kostnader för översätt

ningsarbetet bör tas då nuvarande ramavtal om utgivningen av bibelkom

missionens översättningar av bibeln kompletteras med beslut om ersätt

ning för översättningen av Gamla testamentet. Jag har vidare räknat medel 

för vissa utbildningskostnader till följd av datadelegationens verksamhet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa ett res~rva
tionsanslag av 10601000 kr. 
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A 3. Extra utgifter 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

301 739 

292000 
292000 

Reservation 

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

24 

140038 

att till Extra utgijier för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservations

anslag av 292 000 kr. 
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B. LÄNSSTYRELSERNA M. M. 

B 1. Länsstyrelserna m. m. 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1716899425 

1758136000 

1865037000 

25 

Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i liinet i den mån den 

inte ankommer på annan myndighet. Uinsstyrelsen skall främja länets 

utveckling och befolkningens bästa samt verka för att statlig. kommunal 

och landstingskommunal verksamhet samordnas och anpassas till de regi

onalpolitiska målen och de riktlinjer för hushållning med mark och vatten 
som har uppställts för länet. Länsstyrelsens verksamhet är mångskiftande. 

Arbetsuppgifterna berör bl. a. samhällsutbyggnaden i vid mening. beskatt

nings väsendet, totalförsvaret, den sociala omvårdnaden och räddnings

tjänstcn. 

Länsstyrelsen är högsta polismyndighet inom länet samt huvudman för 

priskontorsverksamheten. 

Länsstyrelsen är i sin verksamhet direkt underställd regeringen. Samti

digt fungerar den i vissa frågor som sektororgan åt vissa centrala ämbets

verk. 

Länsstyrelsen leds av en styrelse. Landshövdingen är styrelsens ordfö

rande. Länsstyrelsens styrelse består, förutom av landshövdingen, av 14 

ledamöter. Dessa utses genom val som i princip förrättas av landstinget. 

Länsstyrelsen är, med undantag för den i Stockholms län. organiserad i 

två avdelningar - planeringsavdelningen och skatteavdelningen - samt en 

administrativ och en allmän enhet. Länsstyrelsen i Stockholms län är 

indelad i fyra avdelningar nämligen planeringsavdelningen, förvaltningsav

delningen, taxeringsavdelningen och administrativa avdelningen. Lands

hövdingen är chef för länsstyrelsen. Avdelningschef är ett länsråd. Stiill

förcträdare för landshövdingen är. med undantag av Stockholms län, ett av 

länsråden. I Stockholms län är länsöverdirektören landshövdingens ställ

företrädare. 

I alla länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län finns en länspolis

chefsexpedition. 

I Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på 

länsbostadsnämnd. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden den lokala skattemyndighe

ten, kronofogdemyndigheten, polisväsendet och civilförsvaret. 

Antalet tjänster vid länsstyrelserna uppgår till ca 9 500. 
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Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel, uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till ca I 770 milj. kr. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsniimnd iir ett gemensamt rationalise

rings-. samordnings- och utbildningsorgan för liinsstyrelserna. Nämnden 

bistår länsstyrelserna i frågor som rör personal- och ekonomiadministra

tion. rationalisering och administrativ utveckling. Nämnden fastställer for

muliir till vissa blanketter för länsstyrelserna. I samråd med liinsstyrclscr

na planliigger och anordnar niimnden utbildning och konferenser för läns

styrelsepersonal. En redovisningscentral för länsstyrelserna är knuten till 

nämnden. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd leds av en styrelse som består av 

ordförande. vice ordförande och sex andra ledamöter. Nämndens kansli

chef ingår i styrelsen. Antalet anställda hos niimnden är ca 30. Nämnden 

disponerar för innevarande budgetår ca 9,3 milj. kr. för sin verksamhet. 

Anslagsframställningarna 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

Flertalet länsstyrelser har i sina anslagsframställningar för budgetåret 

1984/85 utgått från ett huvudförslag som innebär en anslagsnivå som utgör 

det pris- och löneomriiknade anslaget för budgetåret I 983/84 minskat med 

2 %. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med 74 704 000 kr. 

Länsstyrelserna anser allmänt att en fortsatt minskning av resurserna, 

enligt huvudförslaget, kommer att medföra att service och rättssäkerhet 

allvarligt eftersätts. Generella anslagsminskningar är inte möjliga att ge

nomföra om en tillfredsställande verksamhet skall kunna bedrivas och om 

lagstiftningen samtidigt skall vara oförändrad. Länsstyrelsernas verksam

het styrs i hög grad av krav och efterfrågan från allmänheten. kommuner 

och statliga myndigheter. Verksamheten utgörs i huvudsak av uppgifter 

som länsstyrelsen har ålagts i Jag eller annan författning. För att klara 

ytterligare besparingar förutsätter liinsstyrelserna därför författnings

ändringar. Länsstyrelserna finner det ytterst angeläget att sådana författ

ningsändringar genomförs och understryker starkt vikten av att statsmak

terna, genom dessa ändringar, skapar utrymme för en mer övergripande 

rationalisering av verksamheten. 

Flera länsstyrelser framhåller den svåra avvägningen mellan författ

ningsreglerad verksamhet och initiativverksamhet som måste göras. 

Många länsstyrelser anger att de med hänsyn till näringslivets struktur

problem och problemen på arbetsmarknaden prioriterar sådan verksamhet 

som syftar till att lösa eller mildra dessa problem. 
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Åtskilliga länsstyrelser för inte fram yrkanden om nya tjänster. utan 

nöjer sig med att redovisa det behov av nya tjänster som anses föreligga. 

Länsstyrelsernas yrkanden och önskemålen om personalökningar m. m. 

innebär att medelsbchovet ökar med 85 472 000 kr. 

De yrkade personalökningarna hos länsstyrelserna omfattar 107 tjänster 

varav ca tre fjärdedelar avser tjänster till skatteavdelningarna. Flera läns

styrelser har dessutom yrkat att medel för kvalificerad revision och för 

kontrollvcrksamheten inom mcrvärdeskatteenhetcrna skall tilldelas i sam

ma omfattning som för budgetåret 1983/84. Några länsstyrelser har yrkat 

att regeringen i stället skall inriitta tjänster för denna verksamhet. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnds anslagsframställning 

Anslagsframställningen för budgetåret 1984/85 innehf11ler endast ett för

slag enligt det s. k. huvudförslaget. dvs. ett pris- och löneomräknat anslag 

för budgetåret 1983/84 minskat med 2 %. Medelshchovet enligt detta för

slag ökar med 439 000 kr. 

Nämnden anmäler emellertid att om ADB-beredningsgruppens förslag 

genomförs fordras förstärkning av resurserna. 

Remissyttranden 

Remissyttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har avgetts 

av 

- statens natur

vårdsverk 

- statens plan

verk 

- lantmäteri

verket 

- civilförsvars

styrelsen 

- överstyrelsen 

för ekonomiskt 

försvar 

- riksanti

kvarieämbetet 

och statens 

historiska 

museer 

- lantbruksstyrelsen 

- statens livs-

medelsvcrk 

beträffande 

betriiffande 

beträffande 

beträffande 

beträffande 

beträffande 

beträffande 

beträffande 

naturvårdsenheterna 

planenheterna 

lantmiiterienheterna 

försvarsenheterna 

forsvarsenhcterna 

länsantikvarierna 

läns veterinärerna 

länsveterinärerna 
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- statens pris

och kartell

nämnd 

- konsument

verket 

- riksskatte

verket 

~rikspolis

styrelsen 

- social

styrelsen 

- trafiksäker

hetsverket 

beträffande 

betriiffande 

beträffande 

beträffande 

betr~iffande 

beträffande 

priskontoren 

hemkonsulenterna 

taxeringsavdelningen, 

administrativa 

avdelningens uppbörds

enhet och dataenhet. 

skatteavdelningarna, 

vägtrafikskattekontrollen 

hos länsstyrelserna 

länspolischefs

expeditionerna 

länsstyrelsernas uppgifter 

enligt lagen ( 1977: 293) 

om handel med drycker 

och enligt socialtjänstlag

stiftningen samt inom 

hälsoskyddet. 

bil- och körkortsregistren 

Statens 11at11rvclrdsverk framhåller att ambitionsnivån inom flera verk

samhetsområden inom länsstyrelsernas planeringsavdelningar inte alls el

ler obetydligt kan påverkas av länsstyrelserna sjiilva eftersom arbetsmäng

den huvudsakligen styrs av inkommande ärenden eller dirigeras uppifrån. 

Dessa omständigheter begränsar starkt krympmånen hos planeringsavdel

ningen och gör att nedskärningarna främst har drabbat naturvårdsenhc

terna och regionalekonomiska enheterna. Detta är enligt naturvårdsver

kets uppfattning synnerligen otillfredsställande. De otillräckliga resurserna 

på miljöskyddssidan innebär enligt verket inte bara negativa och icke 

önskvärda effekter på miljövårdens område utan ger också ekonomiska 

förluster på grund av att handläggningstiderna förlängts. Naturvårdsverket 

avvisar bestämt den generella tvåprocentiga nedskärningen som sparme

tod. Frånvaron av riktlinjer från statsmakterna rörande verksamhetens 

inriktning i stort tvingar länsstyrelserna till kortsiktiga prioriteringar, där 

såväl de allmänna naturvårds- som miljöskyddsfrågorna uppenbart blir 

lidande. Nedskärningarna bör ej ske på regional nivå. Det är avvägningar 

som enligt verket bör göras av regeringen för att inte på central nivå gjorda 

prioriteringar skall snedvridas. Verket framhåller vidare att ett införande 

av den föreslagna prövnings- och tillsynsavgiftcn för kontroll av miljöfarlig 

verksamhet skulle ge länsstyrelserna medel att förstärka den idag otillräck

liga kontrollen på miljöskyddssidan. En avgift skulle också möjliggöra att 

kommunerna i ökad utsträckning deltar i tillsynsarbetet. 
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Srntens planverk konstaterar att inte ens de minsta liinsstyrelserna - där 

situationen är särskilt bekymmersam enligt verket - yrkat några nya 

tjänster till planenheterna. lntroduktiom:n av en ny plan- och hygglag och 

en naturresurslag kommer enligt verket att under ett intensivt arbetsskede 

öka kraven på planenheternas kapacitet såväl kvalitativt som kvantitativt. 

En nedskärning av resurserna kan därför äventyra en framgångsrik iniro

duktion. Verket framhåller vikten av att man i lägen med krympande 

personella resurser och oförändrad eller ökad arbetsbörda utnyttjar möjlig

heterna att anskaffa nya tekniska hjälpmedel. Detta gäller inte minst på 

dataområdet. Enligt verket finns det anledning att se positivt pä länsstyrel

sernas strävan att systematisera datasamlandet på planeringsområdet inom 

länen liksom deras strävan att förbereda ett kommande ADB-behandlat 

informationsutbyte centralt-regionalt-lokalt. 

Lantmiiterii•erket framhåller att de arbetsuppgifter som åvilar lantmiite

rienheterna till största delen är författningsenliga förpliktelser. En ytterli

gare nedskärning av anslaget bedöms få så allvarliga konsekvenser att 
åtskilliga länsstyrelser inte längre torde kunna uppfylla sitt ansvar som 

fastighetsregistermyndighet, mot t. ex. enskilda, andra myndigheter och 

kommuner. Verket tillstyrker mot denna bakgrund generellt begärda re

sursförstärkningar och uttrycker med kraft angelägenheten av att en belys

ning av lantmäterienheternas resurssituation kommer till stånd. Detta skul

le enligt verket lämpligen kunna behandlas tillsammans med frågan om 

avgiftsfinansierad fastighetsregistrering som f.n. bereds inom bostadsde

partementet parallellt med Kartpolitik 85. Verket vill betona vikten av att 

ledningsfunktionen förstärks hos länsstyrelsen i Blekinge län. l andra hand 

prioriteras medel för fortsatta strukturrationaliseringsåtgärder hos länssty

relserna i Skaraborgs och Kopparbergs län. I tredje hand prioriterar verket 

insatser inom områdena mikrografi. kartlagning/arkivvård, registerkartor 

och utrustning. 

Cil'i/fijr.1·1·ar.1'.1·tyrdse11 anför att sedan nuvarande organisation av läns

styrelsernas försvarsenheter fast ställdes år 1978 har de personella resur

serna fortlöpande minskats utan att arbetsuppgifterna minskats i motsva

rande grad. I syfte att i någon mån motverka verkningarna av personalbris

ten har ett terminalbaserat redovisningssystem för personalen i civilförsva

rets krigsorganisation utvecklats. Civilförsvarsstyrelsen har förutsatt att 

driften av detta system skall betalas av länsstyrelserna fr.o.m budgetåret 

1984/85. Enligt 1982 års försvarsbeslut skall ledningen av civilförsvars

verksamheten på lokal nivå i krig och ansvar för viss planläggning i fred 

övertas av kommunerna. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på för

svarsenheterna varför resursbrist allvarligt kan äventyra genomförandet 

av försvarsbeslutet i vissa län. Civilförsvarsstyrelsen förutsätter att inga 

ytterligare personalminskningar genomförs vid försvarsenheterna under de 

närmaste åren samt att också en viss vakansfyllnad sker vid särskilt utsatta 

länsstyrelser. Civilförsvarsstyrelsen bedömer vidare att en översyn av 
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försvarsenheternas resursbehov för civilförsvars verksamheten är nödvän

dig vårvid även frågan om finansieringen av försvan.enheternas verksam

het närmare prövas. 

Ö1·er.1·tyrelse11 för ekonomiskt försl'(lr noterar att försvarsenheternas 

verksamhet endast i undantagsfall nämns i anslagsframställningarna på 

annat sätt än mera allmänt om planeringsavdelningen och de svårigheter 

som totalt finns inom avdelningen. I de fall försvarsenheten omnämns 

konstateras att sådan verksamhet som enligt 1982 års försvarsbeslut skall 

prioriteras, inte kan fullföljas fullt ut. Beträffande arbetsläget vid försvars

enheterna anser överstyrelsen att en eftersläpning föreligger inom vissa 

områden. Detta är ett förhållande som förekommit under ett antal år och 

inte kunnat avhjälpas p.g.a. resursläget vid försvarsenheterna. Även högt 

prioriterad verksamhet måste i vissa fall utgå. Överstyrelsen föreslår att 

det nu ges utrymme för andhämtning och anpassning till existerande re

surser vid länsstyrelserna och att försvarsenheterna undantas från fortsat
ta besparingar. 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer anser att länssty

relst:rnas anslagsframställningar ger en god bild av länsantikvariernas 
situation. Med den stränga prövning som gjorts av enheternas anspråk 

kommer ändå kraven på handläggartjänster till de hårdast belastade länen 

till synes. I gällande konstruktion med enmansenheter finns behovet av 

särskilda informations- och projektmedel automatiskt inbyggt. Sädana me

del är enligt ämbetet förutsättningen för att verksamheten över huvud skall 

ha något nämnvärt manöverutrymme utöver en ren iirendeexpedition. 

Ämbetet hävdar att en utbyggnad av personalresurserna måste komma till 

stånd först och främst i storstadslänen. Vid länsstyrelserna i Malmöhus 

och Göteborgs och Bohus län bör permanenta handläggartjänster inrättas 

med högsta prioritet. Därutöver behövs allmänt särskilda medel till tillfäl

liga förstärkningar och avgränsade insatser. 

Statens livsmedelsverk framhåller att länsveterinärerna har angelägna 

uppgifter inom livsmedelskontrollen. För den projektinriktade livsmedels

kontrollen kommer länsveterinärerna att i ökad omfattning få en ledande 

och samordnande funktion och anbefallda besparingar bör därför inte leda 

till att länsveterinärernas insatser för livsmedelskontrollen minskas. Ver

ket framhåller vidare att länsveterinärerna förmodligen kommer att få ta på 

sig större ansvar och lägga ner mer förberedelsearbete beträffande länssty

relsernas krigsorganisation. 

Statens pris- och kartellnämnd anser att regeringens prioritering av 

inflationsbekämpningen kommer att ställa ytterligare krav på nämndens 

pris- och konkurrensövervakande samt utredande verksamhet. Medver

kan från nämndens sida med att fortlöpande förse regeringen med analyser 

som underlag för den ekonomiska politiken. att övervaka att prisbildning

en i näringslivet är effektiv och i möjligaste mån fri från konkurrensbe

gränsningar samt att förse konsumenterna med prismässiga undi:rlag för 
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rationella inköpsbeslut kommer att ta stora resurser i anspråk. Priskon

toren är en integrerad del av nämndens verksamhet och organisation. Mot 

denna bakgrund är det angeläget för nämnden att fritt kunna svara för den 

övergripande planeringen och samordningen av priskontorens arbetsupp

gifter. Nämnden måste ha möjlighet att tillfälligt kunna omplacera tjänstt:

män vid priskontoren för att utjämna toppar i arbetsbelastningen. Nämn

den föreslår att en extra tjänst hos länsstyrelsen i Hallands län övernyttas 

till länsstyrelsen i Kalmi.ir län. En personell förstärkning av länsstyrelsen i 

Västmanlands län är angelägen enligt nämnden. Nämnden hemställer att 

regeringen fattar beslut som innebär att de 21 extra tjänsterna vid länssty

relsernas priskontor överförs till kontorens ordinarie organisation fr. o. m. 

budgetåret 1984/85. 

Nämnden konstaterar slutligen att trots priskontorens ringa storlek har 

de fått bära en oproportionellt stor del av de besparingskrav som länssty

relserna fått vidkännas. I nuvarande läge, med den ekonomiska politikens 

starka inriktning på inflationsbekämpning, borde enligt nämnden priskon

torsverksamheten helt undandras ytterligare besparingar. På vissa länssty

relser borde dessutom frågan om interna omplaceringar för att täcka upp 

tidigare besparingar vid kontoren aktualiseras. 

Konsument1•erket noterar att endast ett fåtal länsstyrelser berör konsu

mentfrågorna i sina anslagsframstiillningar. Detta återspeglar enligt ver

kets uppfattning i hög grad den blygsamma roll som den konsumentpoli

tiska verksamheten kommit att spela inom de flesta länsstyrelser. Många 

länsstyrelser har enligt verkets uppfattning ännu inte närmare analyserat 

och klargjort sitt ansvar vad gäller de konsumentpolitiska frågorna. Läns

styrelsernas besparingar på det konsumentpolitiska området alltsedan bud

getåret 1979/80 överstiger vida de genomsnittliga nedskärningskrav som 

varit aktuella för statsförvaltningen. 

Verket anser att en fortgående urholkning av resurserna för den regiona

la konsumentpolitiska verksamheten snabbt närmar sig en punkt då en 

effektivt fungerande verksamhet inte längre kan upprätthållas. Verket 

reagerar kraftigt mot denna utveckling. Det är enligt verket helt oaccepta

belt att en verksamhet, vars inriktning och omfattning fastlagts så sent som 

år 1979, är på väg att upplösas genom att enskilda länsstyrelser kan agera 

utan att en central helhetsbedömning görs. En kraftigt försvagad regional 

verksamhet får betydande återverkningar för arbetet på central och lokal 

nivå. 

Verket hemställer att statsmakterna gör en samlad bedömning av det 

regionala resursbehovet och att i avvaktan på denna helhetsbedömning 

ytterligare försvagningar av den regionala konsumentpolitiska verksamhe

ten inte tillåts ske. 

Riksska1tc1·erket har i sina överväganden utgått från en samlad syn på 

förvaltningsområdet. Vid bedömningen av resursbehovet för de regionala 

och lokala myndigheterna har verket utgått från att man tilldelas medel i 
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enlighet mt:d vad verket föreslagit i sin egen anslagsframställning. Enligt 

riksskattevt:rket är det viktigt all skatteförv<ciltningen och exekutionsvä

sendet ses som en helhet. Verksamheten vid länsstyrelsernas skatteavdel

ningar bör därför samordnas. ledas och budgetprövas på samma sätt som 

den övriga skatteförvaltningen. Verket föreslår därför att medelstilldel

ningen till länsstyrelsernas skatteavdelningar sker genom ett särskilt an

slag. skilt från länsstyrelsens övriga medelstilldelningar. och under samma 

huvudtitel som övriga skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. För att 

stärka riksskattevcrkets samordnande och ledande roll bör vidare medel 

som anslås till skatteförvaltningen för offensiva insatser och dylikt ställas 

till verkets disposition för fördelning mellan myndigheterna. 

Riksskatteverket konstaterar att skatteförvaltningens resurser sett i för

hållande till arbetsuppgifterna har avsevärt minskats under senare år. 

Verket avstyrker därför vmje form av schablonmässig nedskärning av 

resurstilldelningen. För att åstadkomma balans mellan resurser och arbets

uppgifter efterlyser riksskatteverkct istället ändringar i de administrativa 

och materiella lagregler som styr verksamheten. Verket vill därvid stryka 

under angelägenheten av att snarast genomföra sådana förenklingar som 

slopande av utbotaxeringen och förslaget om förenklad hantering av taxe

ringsbesvär. 

I syfte att bl. a. kunna offensivt ta tillvara resultaten från den intensifi

erade kontrollverksamheten och för att kunna avdela tillriickliga resurser 

för de komplicerade besvärsfallen föreslår riksskatteverket att ytterligare 

10 milj. kr. tillförs länsstyrelsernas besvärsverksamhet. För att uppnå den 

av statsmakterna tidigare uppsatta kontrollnivån vad gäller mervärdeskat

ten bör länsstyrelserna förstärkas genom att den tredje och sista etappen i 

utbyggnaden av merviirdeskatteenheterna (41 tjänster) nu genomförs. För 

intensifierad arbetsgivarkontroll bör vidare enligt verket sammanlagt ytter

ligare 10 milj. kr. anslås till länsstyrelserna och de lokala skattemyndighe

terna. För att kunna upprätthålla vägtrafikskattekontrollen på en accepta

bel nivå bör länsstyrelserna tillföras ytterligare I milj. kr. 

Verket anser vidare att det är av yttersta vikt att skatteförvaltningen kan 

knyta till sig m:h behålla skickliga och erfarna skattetjänstemän. Den 

bristande balansen i fråga om lönesättningen både mellan likvärdiga ar

betsuppgifter inom den statliga verksamheten och mellan den statliga 

verksamheten och näringslivet försvårar dock f.n. detta. Verket föreslår 

därför att åtgärder vidtas i syfte att höja lönerna, framför allt inom revi

sions- och besvärsverksamheten och vid de lokala skattemyndigheterna. 

Rikspolisstyre/sen konstaterar att inga yrkanden om personalförstärk

ning vid länspolischefcns expedition har förts fram. Inom det polisiära 

verksamhetsområdet är vissa reformer nära förestående. I avvaktan på de 

beslut som kan föranledas av polisberedningens förslag har rikspolisstyrel

sen intet att nu anföra. 

Socialstyre/sen framhåller att fortsatta nedskärningar kan få allvarliga 
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konsekvenser för det förebyggande arbetet och för länsstyrelsernas till

synsverksamhet på det sociala och alkoholpolitiska området. Socialstyrel

sen anser att arbetsuppgifterna för alkoholhandläggarna hos länsstyrelser

na har blivit betydligt mer komplicerade till följd av lagändringen avseende 

kraven på bl. a. ekonomisk skötsamhet hos tillståndshavare. Länsstyrel

serna skall fr. o. m. år 1984 utreda om vårdbehov enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) föreligger, ansöka om vård samt svara för 

processföringen i länsrätten. Socialstyrelsen anser att de resurser som 

ställts till länsstyrelsernas förfogande för dessa riya arbetsuppgifter troligt

vis inte är tillräckliga. Det är nu inte möjligt att definitivt bedöma hur 

omfattande länsstyrelsernas utredningsarbete kommer att bli eller kostna
derna härför. Socialstyrelsen framhåller vidare att länsstyrelsernas upp

gifter i anknytning till socialtjänstreformen är av utomordentligt stor bety

delse för uppföljning av lagstiftningen och för utvecklingen av kommuner

nas arbete. Man understryker därför nödvändigheten av att länsstyrelserna 

tilldelas erforderliga resurser så att de kan fullgöra samtliga ålagda upp
gifter inom detta område. Genom hälsoskyddslagens tillkomst.har länssty

relserna fått ett utvidgat ansvar för hälsoskyddsfrågorna. Socialstyrelsen 

anser att det är viktigt att länsstyrelserna får resurser att uppfylla detta på 

det sätt som statsmakterna avsett. En aktuell angelägen uppgift är bl. a. att 

informera miljö- och hälsoskyddsnämnderna om den nya lagstiftningen 

samt att följa upp vilka konsekvenser som lagstiftningen fått vad gäller 

resursbehovet för miljö- och hälsoskyddsnämndernas verksamhet. 
Trafiksäkerhets1'erket anför att antalet fordon och utfärdade körkort 

fortsätter att öka medan personalresurserna på länsstyrelsernas bil- och 

körkortsregister minskar. Detta har bl. a. fört med sig en försämrad ser

vice, exempelvis genom att telefonservicen har begränsats. Periodvis är 

ärendebalanserna omfattande. Verket framhåller att den fastlagda princi

pen är att verkets inleverans av medel till statskassan ska grunda sig på de 

faktiska kostnaderna för länsstyrelsernas arbete i bii- och körkortsregister

systemet. Detta innebär att schablonmässigt genomförda besparingar vid 

länsstyrelserna får till följd ett sänkt avgiftsunderlag och därigenom en 

lägre avgiftsnivå för bilägare och körkortstagarc än vad som eljest vore 

fallet. Den statsfinansiella besparingen blir därigenom i förlängningen en

dast bokföringsmässig eftersom inleveransen från avgifterna sjunker i mot

svarande mån. Verket anser att en samtidig politisk prövning av avgifts

nivå och servicegrad skapar bättre förutsättningar för ett fungerande regis

tersystem än vad som blir följden av mer eller mindre schablonmässiga 

besparingar vid länsstyrelserna. Den relevanta frågan är istället vilken 

servicegrad som bilägare och körkortsinnehavare är beredda att betala för. 

Enligt trafiksäkerhetsverket är det uppenbart att servicegraden vid flera 

länsstyrelser idag är klart oacceptabel. 

Verket tillstyrker att medel ställs till förfogande för yrkade tjänster hos 

länsstyrelsen i Uppsala län. Verket anser vidare att en bedömning och 

3 Rihda!fe/l 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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utvärdering av ambitionsnivå och arbetsbelastning för funktionen allmänt 

ombud i körkortsmål bör komma till stånd snarast för att fastställa resurs

behovet för denna funktion. Det är olyckligt att som f.n. resurser tas från 

bil- och körkortsregistreringen för att täcka det behov som funktionen för 

allmii1it ombud i körkortsmål har skapat. 

Utredningar som berör länsstyrelserna 

Vidgad länsdemokrati 

Länsdemokratikommitten tillsattes med stöd av regeringens bemyndi

gande den 2 december 1976 för att utreda frågan om vidgad länsdemokrati. 

I ett första delbetänkande (SOU 1978: 35) Regional utvecklingsplanering -

länsplanering m. m. lämnade kommitten förslag till utformning av den 

framtida länsplaneringcn. Vid riksdagens behandling av regionalpolitiken 

år 1979 (prop. 1978/79: 112. AU 23. rskr 435) gjordes vissa förenklingar i 

planeringsprocessen vilka i allt väsentligt stämde överens med kommittens 

förslag. Vad gällde kommittens förslag om en lag, enligt vilken landstings

kommunen skulle anta länsprogram och länsrapport. angavs emellertid i 

1979 års beslut att tiden inte var mogen för ett slutligt ställningstagande. I 

tiföggsdirektiv erhöll kommitten i uppdrag att studera olika modeller för 

ett vidgat folkligt inflytande över den regionala samhällsverksamheten. 

Efter att ha lämnat t:n rapport om länsförvaltningarna i Danmark, Norge 

och Finland (SOU 1980: 53) lämnade kommitten i april 1982 sitt slut

betänkande (SOU 1982: 24l Vidgad länsdemokrati. I betänkandet behand

las förslag till förstärkt länsdemokrati genom landstingen, förstärkt sam

ordning på regional nivå. ändringar i administrativa förfaranden och årsre

dogörelse för utvecklingen m. m. i länet. Betänkandet har remissbehand

lats. En sammanfattning av kommittens förslag och en sammanställning av 

remissutfallet över betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende 

som underbilaga 15: I. 

ADB-stöd och informationsbehov för samhällsplaneringen i länen 

ADB-bercdningsgruppen (C 1973: 06) tillsattes år 1973 för att bereda för 

Hinsstyrelserna gemensamma ADB-frågor. Enligt en inom dåvarande civil

departementet upprättad promemoria skulle arbetet omfatta länsstyrelser-. 

nas ADB-frägor i sin helhet men huvudsakligen inriktas på frågor om 

anviindningen av ADH inom samhiillsplaneringcn. 81.a. borde möjligheter

na att anviinda liinsdatorerna i delta sammanhang studeras. En första 

rapport (Os Kn 1976: I och 2) ADB inom samhällsplaneringen lämnades 

1976. 

Senare under år 1976. liimnades betänkandet (Os Kn 1976: 7) ADB i den 

regionala samhiillsplaneringcn i vilket bl. a. föreslogs alt regionala pla-
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neringsdatabaser med uppgifter för den regionala samhällsplaneringen 

skulle byggas upp vid länsstyrelserna. 

Beredningsgruppen avslutade under år 1978 den första fasen av sitt 

arbete med en ytterligare inventering och precisering av länsstyrelsernas 

ADB-behov vilken publicerades i rapporten Länsstyrelsernas (exkl. skat

teförvaltningen) ADB-behov <PM 1979-10-01). 

Regeringen utfärdade tilläggsdirektiv år 1979 (dir 1979: 103) enligt vilka 

ben::dningsgruppen skulle besvara huvudfrågorna 

- hur skall informationsförsörjningcn för den regionala och lokala sam

hällsplaneringen ordnas? 

- hur kan ADB användas för att rationalisera ärendehanteringen inom 

länsstyrelserna? 

- vilka förutsättningar finns att utanför skatteförvaltningen använda läns

datorerna? 

Beredningsgruppen gavs också i uppdrag att initiera och i samverkan 

med länsstyrelserna genomföra och utvärdera ytterligare försöksverksam

het med mindre ADB-system. 

ADB-beredningsgruppen har överlämnat sitt slutbetänkande <Ds C 

1983: 5) ADB-stöd och informationsbehov för samhällsplaneringen i länen. 

Slutbetänkandet har remissbehandlats. En sammanfattning av betänkan

det samt en remissammanställning bör fogas till protokollet i detta ärende 

som underbilaga 15: 2. 

Länsrätternas målområde - Administrativ tvåpartsprocess 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade chefen för dåvarande 

kommundepartementet i februari 1977 en kommitte <Kn 1977:01) för att 

utreda frågan om länsdomstolarnas organisatoriska ställning och målom

råde m. m. Kommitten antog namnet länsdomstolskommitten. På grundval 

av kommittens förslag i delbetänkandet (SOU 1977: 80) Länsdomstolarna 

genomfördes den I juli 1979 en reform med en fristående länsrätt i varje 

län. Kommitten lämnade i oktober 1981 sitt slutbetänkande (SO U 1981: 75) 
Länsrätternas målområde - Administrativ tvåpartsprocess. Kommitten 

föreslår att besvärsprövningen i vissa målgrupper flyttas över från länssty

relserna till länsrätterna och att det i dessa målgrupper införs ett tv[1parts

förfarande med en funktion som allmänt ombud hos länsstyrelserna. Be

tänkandet har remissbehandlats. En sammanfattning av kommittens för

slag och en sammanställning av remissutfallet över betänkandet bör fogas 

till protokollet i detta ärende som underbilaga 15: 3. 
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Föredragandens överväganden 

Allmänt 

En betydande del av den statliga förvaltningen utövas på det regionala 

planet. Genom decentralisering och en medveten satsning från statsmak

ternas sida har den regionala verksamheten ökat i omfattning och betydel

se. Stor uppmärksamhet måste därför riktas mot denna nivå. Kraven på att 

den fungerar effektivt och på billigaste sätt kombineras med krav på att 

organisationen successivt måste anpassas så att den kan medverka till att 

lösa aktuella samhällsfrågor. 

Den nuvarande regionala statliga organisationen utformades i huvudsak 

under 1940- och 1950-talen då ett antal länsnämnder inrättades. Utbyggna

den skedde i snabb takt. Tidsperioden präglades till stor del av en kraftig 

ekonomisk tillväxt och stora reformer inom olika sektorer. Det sågs som 

naturligt att utbyggnaden skedde sektorsvis. 

De problem som bl. a. den statliga förvaltningen på den regionala nivån 

ställs inför under 1980-talet kräver utökad samverkan bl. a. mellan statliga 

organ samt mellan dessa och kommunala organ. Frågan om samverkan 

mellan de statliga. organen har också behandlats i olika sammanhang. 

Således finns i förslaget till ny plan- och byggnadslagstiftning krav på ett 

enhetligt uppträdande från statens sida. Länsdemokratikommitten föreslår 

i sitt betänkande (SOU 1982: 24) Vidgad länsdemokrati all länsstyrelsen 

ges en markerad roll som samordnare av statlig regional verksamhet. 

Som jag tidigare har anfört måste åtgärder nu vidtas för all minska 

sektoriseringen och öka samverkan inom den statliga förvaltningen - intt: 

minst på regional nivå. Regeringens uppdrag till statskontoret att tillsam

mans med bl. a. länsstyrelsen i Norrbottens län komma in med förslag till 

konkreta lösningar för utvecklad samordning av regional statlig förvaltning 

är ett uttryck för denna uppfattning. Som exempel på områden som i olika 

avseenden har betydelse för utvecklingen av samhället kan jag nämna 

näringslivets utveckling, väg- och bostadsbyggandet. frågor som rör Je 

areella näringarna samt vissa frågor rörande utbildningsväsemlets lokalise

ring och dimensionering. Statskontoret har fått i uppdrag att undersöka 

möjligheterna till ökad samverkan också på det administrativa området. 

En utgångspunkt för utredningsarbetet är att länsstyrelsen skall ges en 

central roll i länet. Detta är naturligt av flera skäl. Länsstyrelsen har redan 

i dag många samordnande funktioner. Länsstyrelsen har en bred sakkun

skap till sitt förfogande och har god förankring i länet. För att länsstyrelsen 

p[1 sikt skall kunna samordna en regional statlig verksamhet krävs dock att 

liinsstyrclsen kan koncentrera sig friimst på uppgifter som rör länets ut

veckling. Vissa av liinsstyrelsens nuvarande detaljuppgifler bör därför pii 

sikt kunna helt upphöra eller föras över till andra myndigheter i länet. På 

detta siitt crhillls sannolikt ocksfi i flera fall en snabbare och billigare 
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handläggning exempelvis genom att beslut kan fattas direkt av organ som 

idag genom sitt yttrande spelar en avgörande roll för länsstyrelsens hand

läggning av ett enskilt ärende. 

De uppgifter som skall åvila länsstyrelsen bör såfedes i första hand vara

sådana, där behov av regional avvägning föreligger. Andra uppgifter bör 

tilldelas länsstyrelsen endast om mer rationella alternativ saknas. 

Beräkningarna av anslaget för budgetåret 1984/85 inom länsstyrelseom

rådet, till vilket jag snart återkommer, baseras på min nu redovisade 

uppfattning om länsstyrelsens roll. Även förslagen rörande skatteförvalt

ningen är uttryck för samma syn. 

De besparingar som under de senare åren beräknats för länsstyrelsernas 

del har inneburit starka krav på rationalisering och prioriteringar. Länssty

relserna har härvidlag utfört ett gott arbete. Länsstyrelserna måste, liksom 
övriga verk och myndigheter, även i framtiden strängt ransonera sina 

resurser, genomföra prioriteringar och rationalisera sin verksamhet. För 

detta krävs bl. a. att myndigheterna i all möjlig utsträckning inte belastas 
med onödiga detaljregler i fråga om sin organisation och sin rncdelstilldcl

ning. 

Länsstyrelsens organisation är reglerad bl. a. i länsstyrelseinstruktionen 

(1971: 460, ändrad senast 1983: 567). I denna anges detaljerat bl. a. hur 

planeringsavdelningen skall vara uppbyggd. I syfte att undersöka möjlighe

terna att öka länsstyrelsens frihet att besluta om sin egen organisation har 

jag tillsatt en arbetsgrupp inom civildepartementet. 

Gruppen skall före oktober 1984 komma med förslag till en mer flexibel 

och effektiv organisation för i första hand länsstyrelsens planeringsavdel

ning. När det gäller medelsutnyttjandet har friheten för länsstyrelserna 

ökat under de senaste åren. 

Skatteförvaltningen 

Länsstyrelsens främsta uppgift bör vara att verka inom områden som rör 

länets utveckling och framtid och ha ett samordnande ansvar för den 

regionala statsförvaltningen. De uppgifter som skall åvila länsstyrelsen bör 

i princip vara sådana där länsstyrelsen har en reell möjlighet till påverkan. 

Uppgifterna bör även vara av sådan karaktär att behov av och möjligheter 

till regional anpassning föreligger. 

För att länsstyrelsen skall kunna uppfylla dessa krav erfordras vissa 

åtgärder som syftar till att stärka länsstyrelsens samordnande funktion. 

Härutöver krävs att länsstyrelsen och dess ledning har möjlighet att fak

tiskt leda den organisation som ställts till dess förfogande. Detta innebär, 

som jag tidigare har anfört, bl. a. att vissa uppgifter som nu åvilar länssty

relsen bör övervägas få andra organisatoriska lösningar. 

Detta synsätt medför enligt min mening att skatteförvaltningens organi-
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satoriska anknytning till länsstyrelsen kan prövas upphöra. Möjligheterna 

för länsledningarna att påverka inriktningen av skatteavdelningarnas 

(motsv .) verksamhet är av naturliga skäl starkt begränsade. Inte heller 

torde finnas ·sådana behov av regionala avvägningar i beskattningsarbetet 

att skatteorganisationen av den anledningen skulle knytas närmare den 

övriga länsstyrelsen. Regeringen har därför gett statskontoret i uppdrag att 

i samband med utredningen om en framtida länsförvaltning i Norrbottens 

län undersöka Himpliga former för en från länsstyrelsen fristående skat

teadministration. Jag har i dessa frågor haft samråd med chefen för finans

departementet. 

Utredningar som berör länsstyrelsen 

Vidgad länsdcmokrati 

Sedan mitten av 1%0-talct har frågan om lekmannainflytande över den 

regionala samhällsplaneringen debatterats och utretts i flera omgångar. 

Vissa delreformer i syfte att stärka medborgarinflytandet över de statliga 

länsorganen har genomförts. Det mest betydelsefulla steget togs genom 
1971 firs länsförvaltningsreform när lekmannastyrelsen infördes vid läns

styrelserna. En av länsstyrelsens huvuduppgifter blev att leda och samord

na den samhällsplanering som bedrivs inom den statliga länsförvaltningen. 

Frågan om vidgad liinsdemokrati har nu senast övervägts av länsdemo

kratikommittcn. Kommitten har redovisat sina förslag i sitt slutbetänkande 

1SOU 1982: 24) Vidgad länsdemokrati. I betänkandet lämnar kommitten 

förslag i syfte all åstadkomma en ökad slagkraft i länspolitiken och ett ökat 

inflytande via de politiska partierna. Kommitten har lagt fast följande 

vägledande allmänna utgångspunkter för sina överväganden och förslag till 

förändringar: 

väsentlig förstärkning av länsintressena, i första hand genom de politiska 

partierna 

bättre samordning av de olika sektorernas verksamhet och effektivare 

gemensamt utnyttjande av resurserna i länet 

stärkt kommunalt självstyre genom fortsatt decentralisering och avveck

ling av statlig detaljkontroll. 

Kommitten föreslår ingen förändring vare sig av den nuvarande upp

giftsfördelningen på länsplanet eller av den regionala samhällsförvaltning

ens organisation. Inom ramen för den nuvarande statliga länsförvaltningen 

finns enligt kommitten goda möjligheter att åstadkomma ökat folkligt infly

tande över den regionala utvecklingen genom samverkan av olika åtgärder 

och förstärkning av länsstyrelsens politiska och sektorsamordnande roll. 

Enligt kommitten är det emellertid väsentligt att den statliga länsförvalt

ningen samordnas på ett bättre sätt än vad som nu är fallet. Kommitten 

förordar därför ett antal åtgärder för att öka länsstyrelsens möjligheter att i 
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större utsträckning samordna den statliga sektörverksamheten. En annan 

betydelsefull punkt i kommittens förslag är att vissa länsorgan ställs under 

ett starkt lekmannainflytande. Kommitten föreslår således att landstinget 

utser samtliga ledamöter inkl. ordföranden i länsnämnderna. Vidare före

slås ändringar i administrativa förfaranden som enligt kommitten är ägnade 

att gagna ett reellt medborgarinflytande. För att vidga möjligheterna till en 

allmän debatt i landstinget över utvecklingen i liinet m. m. föreslår kommit

ten slutligen att en årsredogörelse bör tas fram genom länsstyrelsens 

försorg. 

För egen del vill jag anföra följande. Jag konstaterar att politisk enighet 

har nåtts i huvudfrågan. niimligen att man skall undvika rent organisato

riska förändringar mellan 1;tatlig förvaltning och kommunal självstyrelse 

samt att man inom den statliga förvaltningen skall öka samordningen och 

därvid stärka länsstyrelsens roll. Skillnaderna mellan majoritetslinjen i 

utredningen och reservanterna är därför förhållandevis små i förhållande 

till de tidigare motsättningarna. Remissmyndigheternas inställning till del

ta principiella ställningstagande är också genomgående positiv. I likhet 

med flertalet remissinstanser anser jag ändå att på flera punkter erinringar 

kan göras mot detaljer i kommittens ställningstaganden vilket jag närmare 

utvecklar i det följande. 

Förstärkt samordning 

I likhet med remissinstanserna kan jag i stora delar instämma i de 

allmänna överväganden som kommitten redovisar som bakgrund och ut

gångspunkt för sina förslag - fortsatt decentralisering. minskad statlig 

detaljkontroll, bättre samordning av samhällsinsatserna, effektivare styr

ning och bästa möjliga resursutnyttjande. Decentraliseringssträvanden har 

också kommit till uttryck i regionalpolitiken. Huvudansvaret för regionala 

planerings- och utvecklingsinsatser har sålunda lagts på länsstyrelsen. Den 

av länsstyrelsen bedrivna länsplaneringen skall utgå från kommunernas 

översiktliga planering och utformas så att den kan utgöra ett underlag för 

samordning av statlig och kommunal verksamhet. 

Det är enligt min mening av största vikt att även i fortsättningen ta till 

vara möjligheterna att genom decentralisering uppnå en effektiv samhälls

förvaltning på regional och lokal nivå. Ansvaret för samhällets insatser bör 

ligga så nära medborgarna som möjligt. I många fall bör detta ske genom en 

förstärkning.av den kommunala självstyrelsen. 

Den offentliga sektorns verksamhet, effektivitet m. m. är en annan cen

tral politisk fråga för 1980-talet. För såväl staten som kommunerna och 

landstingskommunerna är det nu mer än någonsin angeläget att vidta 

förändringar som leder till bättre resursutnyttjande, bättre samhällsservice 

och ökat deltagande i den offentliga förvaltningens utformning i den offent

liga sektorn som helhet. 

Viktiga inslag i detta arbete är att åstadkomma ökad samverkan me.Jlan 
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stat och kommun och att slopa onödiga regler för den kommunala verk

samheten. Minskad statlig detaljreglering är således nödvändig för att öka 

förutsättningarna för ett rationellt resursutnyttjande. I fråga om statlig 

reglering och normgivning inom kommunsektorn bedrivs ett översynsar

bete av stat-kommunberedningen. En andra huvuduppgift för beredningen 

är att se över formerna för samverkan mellan statlig och kommunal verk

samhet. Beredningen skall vidare överväga hur en förbättrad samordning 

skall kunna åstadkommas av statliga beslut och åtgärder som påverkar den 

kommunala kostnadsutvecklingen. 

Även beträffande den statliga regionala organisationen pågår ett utred

ningsarbete. Den starka sektoriseringen i dagens samhälle försvårar sam

lade och för samhället effektivare lösningar. Olika förslag har på senare tid 

lagts fram som syftar till en starkare samordning av och ett gemensamt 

agerande från den statliga länsförvaltningens sida. Det nyligen framlagda 

förslaget till ny plan- och byggnadslagstiftning bygger således på denna 

uppfattning. Förslag i samma riktning har också förts fram av länsdemo

kratikommitten. I remissvaren har en övervägande del av remissorganen 

ställt sig bakom kommittens förslag att ge länsstyrelsen större befogen
heter i fråga öm samordning av den statliga länsförvaltningcn. 

Jag vill med denna beskrivning stryka under att jag delar kommittens 

uppfattning att en samordning som ger bättre överblick över den regionala 

verksamheten och som leder till ett effektivt utnyttjande av disponibla 

resurser är nödvändig, särskilt när knappheten på resurser gör sig påtagligt 

märkbar. Det är angeläget att den övergripande målsättningen i olika 

frågor kan slå igenom i länsförvaltningens alla delar. Beträffande dessa 

strävanden till ökad samordning ter det sig naturligt att såsom kommitten 

föreslår bygga vidare på den roll som länsstyrelsen redan har i det hänseen

det. Länsstyrelsen har genom sin styrelse en förtroendemannaförankring. 

Trots detta är jag inte beredd att biträda de konkreta förslag till förstärkt 

samordning av statlig verksamhet på regional nivå som kommitten lägger 

'fram. Den stärkta samordningen skulle enligt kommitten uppnås bl.a ge

nom att länsnämnderna arbetar fram handlingsprogram som ges in till 

länsstyrelsen för beslut i styrelsen, genomatt scktororganens anslagsfram

ställningar lämnas in till styrelsen för yttrande samt genom att obundna 

ekonomiska resurser ställs till länsstyrelsens förfogande. Förslaget om 

sektorplaner skulle enligt min uppfattning innebära en dubblering av vissa 

delar av det planeringsarbete som bedrivs 1 edan idag. Det finns enligt min 

mening skäl att iaktta försiktighet när det gäller att genom generella före

skrifter om årliga planer etc. ytterligare formalisera samverkansformerna i 

länen. Länsstyrelsen har flera möjligheter i dag - bl. a. genom de nya 

reglerna för sektorsamordning inom länen som finns i förordningen 

(I 982: 877) om regionalt utvecklingsarbete - att fortlöpande bevaka verk

samheten i de olika statliga regionala organen och ge sin mening tillkänna. 

Jag anser därför att det inte finns skäl att nu bygga ut planeringsverksam

heten i länen på det sätt kommitten har föreslagit. 
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Enligt min mening bör man i stället välja andra vägar att effektivisera 

och i övrigt förbättra samordningen mellan de olika statliga regionala 

organen vad gäller både verksamheterna och administrationen av dem. 

Som jag tidigare har anfört pågår en översyn av den statliga regionala 

organisationen. Uppdrag har sålunda lämnats till statskontorct att tillsam

mans med berörda myndigheter och kommuner utarbeta ett förslag till 

samordnad länsförvaltning i Norrbottens Hin. Statskontorct skall i sitt 

utredningsarbete utgå från att länsstyrelsen skall ges ett markerat ansvar 

för samordning av de statliga insatser som syftar till att påverka länets 

utveckling och framtid. Länsstyrelsens roll som gemensamt administrativt 

stödorgan för flera länsmyndigheter skall också undersökas av statskon

toret. 

Ett annat förslag som kommitten har fört fram i detta sammanhang är att 

länsstyrelsen skulle ges rätt att förhållandevis fritt disponera en del.av de 

medel som statsmakterna anvisar till olika myndigheter för insatser i liinen. 

Remissopinionen är i stort enig om att man inte skall genomföra ett si1dant 

förslag. Inte heller jag anser att den föreslagna anslagsomliiggningen är 

lämplig att genomföra. 

Jag vill i detta sammanhang konstatera att de medel som över industride

partementets huvudtitel tilldelas liinsstyrelserna för regionala utvccklings

insatser varit till stor nytta för länsstyrelsernas strävanden att åstadkomma 

regional utveckling. Chefen för industridepartementet har tidigare i dag 

föresl_agit att sådana medel bör utgå också under nästa budgetår. 

Jag tar i det följande upp även övriga frågor som kommitten har behand

lat men i vilka det enligt min bedömning inte nu är påkal!at att liigga fram 

några förslag. 

Länsnämndernas sammansättningm. m. 

I betänkandet föreslår kommittens majoritet nya regler för val och 

sammansättning av länsnämndernas styrelser. Enligt förslaget skall leda

möterna i länsnämnderna väljas av landstinget samtidigt som landshöv

dingen inte längre skall vara självskriven ordförande. Ordförande skall · 

väljas bland de övriga av landstinget utsedda ledamöterna. Kommittens 

förslag motiveras utifrån länsdemokratiska utgångspunkter. 

Det stora flertalet remissmyndigheter avstyrker de föreslagna ändringar

na vad gäller länsnämndernas sammansättning och ansluter sig till de 

synpunkter som kommittens minoritet har anfört i den gemensamma reser

vationen. Reservationen kan sammanfattas på följande sätt. 

Den statliga förvaltningen på både central och regional nivå skall ses 

som en organisation med uppgift att under regeringens ledning och ansvar 

inom ramen för lagar och författningar medverka till att förverkliga den 

politik som medborgarna i val förklarat sig vilja se genomförd. Det är 

därvid av avgörande betydelse att regeringen ges det inflytande över 

samhällsverksamhcten som svarar mot dess ansvar inte endast statsrätts-
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ligt utan också politiskt. Med den ordning som kommitten föreslår blir 

dessa ansvarsförhållanden oklara. Den genomgång av länsnärnndernas 

verksamhet som kornmitten redovisar har inte visat på något behov av 

förändringar i det systern som tillämpas i dag. I deras förtroendemanna

styrelser ingår f. n. i stor utsträckning personer med fackkunskap. Det har 

visat sig värdefullt för verksamheten. Enligt reservationen finns således 

bf1de praktiska och principiella skäl som talar för att avvisa förslaget att 

landstinget skall utse ledamöterna i länsnärnnderna. Det praktiska skälet är 

att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig. Det principiella iir att 

förslaget strider mot den parlamentariska princip som befästes i 1974 års 

regeringsform. 

Jag ansluter mig i stora drag till den argumentering mot förslaget i denna 

del som kommittens minoritet och flertalet remissinstanser anför. Både 

principiella och praktiska skiil talar för att en reform av det slag som 

kommitten förordar inte skall aktualiseras. Jag vill i detta sammanhang 

erinra om att jag efter regeringens bemyndigande har tillkallat dt:n s. k. 

verksledningskommitten (C 1983: 04) som bl. a. skall utreda de statliga 

organens ledningsfunktioner, styrelsens roll och bakgrund m. m. Läns

nämnderna. liksom länsstyrelsen kan diirför senare komma att p:°tverkas 

genom förslag från denna utredning. 

Ändringar i administrativa förfaranden 

Kommittens rekommendationer om olika {1tgärder som ett led i ökad 

förtroendemannamedverkan - inrättande av beredningsutskott, förbiitt

rade möjligheter att påverka vilka ärenden som skall behandlas i styrelsen 

>;amt förbättrad service och information till ledamöter etc. - har genomgå

ende bemötts positivt av remissinstanserna. 

Jag vill instiirnma med de remissinstanser som framhåller att det redan i 

dag finns goda möjligheter att utan formaliserade regler komma vidare i 

arbetet med att förbättra arbetsförhållandena i förtroendernannastyrelsen. 

Åtskilliga åtgärder har också vidtagits i den riktningen bl. a. när det gäller 

arbetsformerna för styrelsen och information till styrelsens ledamöter. 

Vissa frågor är emellertid av den art att de inte kan lösas utan författnings

ändringar. Också den nyssnämnda verksledningsutredningen skall bl. a. 

överväga frågor om styrelsernas arbetsformer. Härvid torde utredningen 

bl. a. komma att belysa behovet av arbetsutskott och liknande frågor. Hit 

hör också den praktiska möjligheten för en styrelseledamot att på eget 

initiativ ta upp frågor till behandling i styrelsen. En viktig fråga för utred

ningen blir att belysa formerna för och graden av information från verks

ledningen till styrelsen. Även en del andra rent praktiska frågor som hör 

samman med styrelsernas sätt att arbeta kan komma att beröras. För att få 
en samlad lösning av frågor som rör statliga styrelsers arbetssätt m. m. har 

regeringen därför i berörda delar överlämnat länsdemokratikommittens 

förslag till verksledningskommitten. 
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En speciell fråga som kommitten tar upp gäller omrr>srningsrcg/erna. 

Kommitten föreslår att den s. k. kollektiva omröstningsmetoden införs 

inom länsstyrelsen och andra regionala statliga myndigheters lekmanna

styrelser. Denna metod. som tilliimpas friimst inom r~nodladc politiska 

församlingar. innebär att när fler än två förslag föreligger skall omröstning

ar ske successivt så att vid sista omröstningen endast två yrkanden ställs 

mot varandra. få remissmyndigheter går in på denna fråga. Flertalet av 

dessa är positiva till tanken på att omröstningsreglerna i länsstyrelsen och 

länsnämnderna anpassas till den beslutsmetod som tilliimpas i kommunala 

sammanhang. Som skäl för att införa denna ordning har hävdats att det kan 

vara förvillande att tillämpa än den ena. än den andra beslutsmctoden 

eftersom förtroendemännen i länsstyrelsen som regel iiven är engagerade i 

kommunala sammanhang . 

Enligt min uppfattning bör man inte nu införa föreskrifter om omröst

ningsregler särskilt för länsstyrelsens förtroendemannastyrelse. Länssty- · 

relsens ställning som statligt regionalt organ medför enligt min mening att 

omröstningsreglerna för länsstyrelsen liksom för liinsniimndcrna bör bedö

mas i samband med motsvarande regler för andra statliga myndigheter med 

förtroendemannastyrelse. Frågan om omröstningsregler i statliga styrelser 

har utretts av förvaltningsrättsutredningen (Ju 1978: 09). Denna utredning 

har bl. a. behandlat frågan om bestämmelser för omröstning i förvaltnings

ärenden. Även frågan om omröstningsreglernas utformning inom statliga 

myndigheter med lekmannastyrelser har tagits upp av utredningen. Frågan 

om omröstningsregler samt hithörande frågor rörande tjänstemännens roll 

i beslutsprocessen m. m. bör därför enligt min mening övervägas samlat i 

ett senare sammanhang. Detta möjliggörs genom -att kommittens förslag i 

dessa delar överlämnats till verksledningskommitten. 

Årsredogörelse m.m. 

Jag delar kommittens uppfattning om vikten av en bred medborgerlig 

förankring i det regionala utvecklingsarbetet och om att information och 

debatt i de länspolitiskt viktiga frågorna bör underlättas. 

Kommitten förordar en vidareutveckling av olika insatser för att främja 

en allmän debatt i samhiillsfrr1gor och om utvecklingen i länet. För egen del 

anser jag att kornmittens uppslag bör kunna vara en god utgångspunkt för 

en vidare utveckling på detta område. 

Till en del har statsmakterna redan tagit ställning till förslagen genom sitt 

beslut om regionalpolitiken våren 1982 (prop. 1981/82: 113. AU 23. rskr 

388). Den förändringen i länsplaneringen har därigenom införts att den 

fullständiga länsplaneringsomgången vart femte år har slopats. Uinsstyrel

sen skall enligt förordningen ( 1982: 877) om regionalt utvecklingsarbete 

årligen utarbeta en rapport över utvecklingen i länet och det regionala 

utvecklingsarbetet. I denna liinsrapport skall liinsstyrelsen bl. a. redovisa 

riktlinjer för användningen av tilldelade resurser för regionala utvecklings-
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insatser och för vilka planerings- och utvecklingsinsatser som planeras. 

Om landstingskommunen eller någon av länets kommuner begär det. skall 

länsstyrelsen en gång om året lämna en samlad information om det regio

nala utvecklingsarbetet vid sammanträde med landstinget eller kommun

fullmiiktige. Vidare skall de statliga länsmyndigheterna i det årliga arbetet 

med underlag för den centrala myndighetens anslagsframställning Himna 

information till Hinsstyrelsen om pågående och planerad verksamhet som 

har betydelse för liinets utveckling. 

Enligt min bedömning kommer länsrapporten med sin tyngdpunkt på 

planerings- och utvecklingsinsatser att dels utgöra ett viktigt underlag för 

det löpande arbetet i länet, dels kunna bilda utgångspunkt för en fortlö

pande debatt i länet om den statliga regionala verksamheten. Med nuva

rande uppläggning bör länsrapporten kunna tjiina som grundinformation 

för debatt i samhällsfrågor i länet. Något behov av en särskild årsredogö

relse på sätt som kommitten har föreslagit föreligger därför inte enligt min 

mening. 

När det gäller formerna för landstingets behandling av frågor som rör 

utvecklingen i länet delar jag kommittens uppfattning att det bör ankomma 

på varje landstingskommun att reglera formerna för. debatten m. m. 

ADB-stöd och informationsbehov för samhällsplaneringen i länen 

Länsstyrelsernas utnyttjande av ADB 

ADB-beredningsgruppen har gjort en bred genomgång av i första hand 

länsstyrelsernas behov av och möjligheter till en effektivare verksamhet 

med hjälp av ADB. Den beskrivning av läget rörande ADB-verksamheten, 

som beredningen ger. har liksom beredningens förslag till åtgärder i allt 

väsentligt vunnit remissinstansernas gillande. Jag delar den synen och 

anser att beredningens förslag utgör en god grund för det kommande 

arbetet. 

Beredningsgruppen framhåller utbildningen som ett av de viktigare in

slagen i en strategi för ADB-utveckling vid liinsstyrelserna. 

Jag delar i likhet med remissinstanserna uppfattni~gen att utbildning av 

personalen är en förutsättning för att ADB-utvecklingen vid länsstyrelser

na skall kunna ske nära det dagliga arbetet och utifrån de faktiska behoven. 

Jag har informerats om att länsstyrelsernas organisationsnämnd !LON) 

redan innevarande budgetår avsätter resurser för att erbjuda personalen 

vid flertalet länsstyrelser en grundliiggande ADB-utbildning. Detta är en

ligt min mening en lämplig åtgärd av LON. LON bör fortsätta med denna 

verksamhet. Den av beredningsgruppen föreslagna påbyggnadsutbildning

en anser jag att länsstyrelserna bör beakta i kommande ordinarie verksam

hetsplanering. 

Flera av beredningsgruppens förslag innebär att länsstyrelserna själva 
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ges en stor del av ansvaret för utvecklingen av ADB-verksamheten. Jag 

anser både att dessa strävanden mot ett decentraliserat ansvar iir riktiga 

och att länsstyrelserna själva skall organisera det interna arbetet med 

ADB-utvecklingen utifrån sina egna behov. En s~idan organisation av 

ADB-arbetet ligger i linje med vad jag i inledningen till denna bilaga 

redovisar som en generell ADB- strategi för hcla den civila statsförvalt

ningen. Jag är därför inte beredd att ta ställning till hur länsstyrelserna 

skall planera, organisera och dimensionera sitt interna arbete med ADB

frågorna eller reservera särskilda medel för länsstyrelsernas ADB-verk

samhet. Jag anser emellertid att beredningsgruppens förslag kan tjäna som 

exempel och vägledning för länsstyrelserna. Jag vill i deita sammanhang 

understryka det samband som normalt råder mellan ADB-utveckling och 

andra former av administrativ utveckling och vikten av att ADB-tekniken 

ses som ett av flera hjälpmedel i rationaliscringsarbetct. En ADB-ut veck

ling får således inte ses som ett självändamål utan underordnas verksamhe

tens mål i övrigt. 

Stöd- och samordningsfunktion 

Många remissinstanser framhåller att förutsättningen för att länsstyrel

serna på ett effektivt sätt själva skall kunna arbeta med ADB-utveckling är 

att den föreslagna centrala stöd- och samordningsfunktionen inrättas. Det 

är även enligt min uppfattning av stor vikt att ett gemensamt stöd- och 

samordningsorgan inrättas. 

I likhet med beredningsgruppen anser jag att LON bör ges denna funk

tion. Uppgiften bör. vilket bl. a. statskontoret framhåller. ses som ett 

naturligt inslag i LON: s verksamhet som rationaliseringsorgan för länssty

relserna. Det är v.iktigt att påpeka att LON genom att tilldelas denna 

uppgift inte ges någon uttalad styrfunktion gentemot länsstyrelserna utan 

LON skall huvudsakligen inrikta arbetet på att stödja liinsstyrelscrnas 

projektarbete, svara för samordning vid inköp av utrustning, förmedla och 

informera om program och utbildning samt verka för samordning av de 

centrala verkens ADB-stöd för länsstyrelserna. Jag vill betona vikten av 

att LON med dessa frågor arbetar i nära samverkan med statskontoret och 

riksskattcverket. Jag förutsätter att LON inom ramen för sina befintliga 

resurser kan omfördela resurser för erforderliga personalinsatser m. m. Jag 

föreslår dock att man genom omfördelning inom anslaget reserverar medel 

åt LON för stöd at i första hand projekt vid länsstyrelserna samt vissa 

inköp av utrustning som skall utnyttjas främst i samband med utbildning. 

Jag har beräknat 200 000 kr. för dessa ändamål. 

Teknikval 

En annan viktig fråga för länsstyrelsernas arbete med ADB-utveckling 

är valet av teknik. Jag bedömer, liksom remissinstanserna, berednings-
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gruppens synpunkter och förslag när det gäller vilken teknik länsstyrelser

na bör välja som realistiska och väl avvägda. Mot bakgrund av den snabba 

tekniska utvecklingen anser jag det riktigt att kombinera teknikvalet efter 

arbetsuppgifterna i det enskilda fallet och låta bf1de stordatorer. länsdato

rerna och smådatorer komma till användning i stället för att satsa på en pla

neringsdator. Länsstyrelserna har i flera fall redan idag tillgång till olika 

maskiner och system som kan utnyttjas för planeringsändamål. Någon mer 

allmän satsning på datorinförskaffning för länsstyrelserna iir därl'ör inte nu 

erforderlig. Länsstyrelserna bör också räkna in ADB-kostnader i sin bud

get. Jag är f. n. därför inte beredd föreslä att särskilda medel avsätts för 

inköp av datorutrustning till länsstyrelserna. 

lnformationsförsörjning 

Beredningsgruppen har vad gäller den regionala och lokala samhällspla

neringens informationsförsörjning frångått sitt tidigare förslag om en regio

nal planeringsdatabas. I stället föreslår beredningsgruppen att åtgärder 

vidtas inom flera olika områden för att ytterligare förbättra informations

försörjningen. Med beaktande av att viktiga informationsbehov som de 

regionala planeringsdatabaserna skulle tillgodose har lösts eller håller på 

att lösas på annat sätt anser jag det mer realistiskt att som beredningsgrup
pen gör i stället försöka finna vägar till bättre samverkan mellan planeran-· 

de myndigheter. Denna uppfattning har brett stöd bland remissinstanser

na. Som exempel på informationsbehov som har eller håller på att lösas vill 

jag nämna att statistiska centralbyrån (SCB) har fortsatt att utveckla och 

förbättra sin regionalstatistiska databas (RSDB), att regeringen nyligen har 

tagit ställning till SCB:s förslag till förändrad folk- och bostadsräkning 

samt att statskonto·ret på uppdrag av regeringen arbetar med att genomföra 

det av riksdagen beslutade basregistret över företag och andra organisatio

ner. Statistikutredningen har nyligen avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 

1983: 74) Framtida statlig statistik. I betänkandet har den statliga statisti

ken kartlagts och förslag lämnas till den framtida statistikproduktionen. 

De förslag beredningsgruppen för fram och som berör informationssam

verkan mellan länsstyrelserna och andra regionala och lokala myndigheter, 

samarbete beträffande forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan 

SCB- länsstyrelserna ser jag som naturliga inslag i arbetet med planerings

frågor på regional och lokal nivå. Länsstyrelserna har genom sitt nuvaran

de ansvar för bl. a. den regionala utvecklingen även ett ansvar att ta tillvara 

möjligheterna till bättre samverkan inom informationsförsörjningens områ

de. Några särskilda åtgärder från regeringens sida anser jag därför inte 

e1forderliga. 

Frågan om finansieringen av ADB-projekt och arbetet med informa

tionsförsörjningen har tagits upp av några remissinstanser. Riksskattever

ket pekar på svårigheten att med nuvarande intäktsredovisning kunna 

bestrida egna kostnader för informationsförsörjning. Länsstyrelsen i Kris-
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tianstads län behandlar i sitt remissvar frågan om samfinansiering med 

centrala verk för utvecklingskostnader. Som jag tidigare har anfört har jag 

beräknat att LON skall tillföras vissa resurser för bl. a. utvecklint;skost· 

nader. LON: s medel torde emellertid inte vara tillräckliga om större ADB· 

projekt sätts i gång. Inte heller torde en enskild länsstyrelse kunna ensam. 

svara för utvecklingskostnaderna. En möjlig väg att lösa dessa problem är 

enligt min mening att LON, berörda länsstyrelser och centrala verk i 

förekommande fall kommer överens om gemensam finansiering av utveck

lingsprojekt inom ADB-området. Jag anser det naturligt att LON i sin 

funktion som stöd- och samordningsorgan söker finna former för sådan 

gemensam finansiering. 

Förslaget om utökad samverkan mellan SCB och länsstyrelserna genom 

en regional representation för SCB i form av en statistikansvarig tjänste

man vid varje länsstyrelse är enligt SCB intressant. SCB redovisar emel

lertid fiera praktiska och ekonomiska svårigheter att genomföra förslaget. 

Jag anser i likhet med SCB att förslaget med en statistikansvarig tjänste

man placerad på varje länsstyrelse är intressant och värd att undersökas 

ytterligare. Som SCB påpekat föreligger emellertid flera skäl som talar 

emot förslaget. Jag avser därför <~tt ge SCB i uppdrag att tillsammans med 

LON och företrädare för länsstyrelserna närmare utreda förutsättningarna 

för ett nära samarbete mellan SCB och länsstyrelserna. Därvid bör ett 

alternativ vara att länsstyrelserna förstärks med en statistikansvarig tjäns

teman. 

Länsdomstolskommitten 

Kommittens uppdrag m.m. 

De förutvarande länsdomstolarna - länsrätterna, länsskatterätterna och 

fastighetstaxeringsrätterna - som var knutna till liinsstyrelserna bröts den 

I juli 1979 ut ur länsstyrelserna och lades samman till en fristående allmän 

förvaltningsdomstol i varje län med namnet länsrätt. De nya länsrätterna 

övertog liinsdomstolarnas målområde. Någon utvidgning av målområdet 

skedde alltså inte i samband med att domstolarna blev fristående. Senare 

har dock några nya målgrupper tillförts länsriitternas kompetensområde. 

Mål enligt socialtjänstlagen är därvid den dominerande gruppen. 

Länsdomstolskommitten har haft i uppdrag att utreda om ytterligare 

målgrupper lämpligen kan föras över till länsrätterna. Kommittens direktiv 

anvisade att utredningsarbetet i första hand borde inriktas på sådana mål 

som handläggs hos länsstyrelserna och där talan mot besluten förs hos 

kammarrätt. Uppdraget innefattade också frågan om en funktion som 

allmänt ombud bör inrättas i sådana målgrupper som föreslås ingå i länsrät

ternas målområde i syfte att få till stånd en tvåpartsprocess. Kommitten 

har redovisat sina förslag i. betänkandet CSOU 1981: 75) Länsrätternas 

målområde - Administrativ tvåpartsprocess. 
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Kommitten konstaterar alt såviil länsstyrelsen som Hinsrätten från skilda 

synpunkter i och för sig iir lämpliga instanser för b..::svärsprövande upp

gifter. Kommitten kan dock inte bortse från att länsstyrelsen också har 

tillsynsuppgifter på olika områden som inte bör förenas med en uppgift att 

vara besviirsinstans på samma omrt1den. Kommitten har vid sin bedöm

ning av instansordningsfrågan också vägt in betydelsen av att länsstyrel

sens besvärsprövande uppgifter fullgörs i nära samverkan mellan personal 

med beslutande funktioner och experter på olika områden. För kommitten 

framstår det som en bättre ordning om beslutsinstansen och experten har 

en till varandra fullt fristående ställning. Av dessa och andra principiella 

skäl har kommitten funnit att förvaltningsrättskipningen på regional nivå i 

ökad utsträckning bör organiseras i domstolsform. Länsriitten bör därvid 

enligt kommittens uppfattning handha besviirsprövande uppgifter. medan 

länsstyrelsen med sin tillgång till kvalificerad expertis är lämplig för beva

kande och utredande uppgifter. Mot denna bakgrund föreslår kommitten 

att besvärsprövningen i hälsovårdsmål, djurskyddsmäl, brandmål och vis

sa vapenmål nyttas över till länsriitten. 

Kommitten föreslår vidare att det införs ett tvåpartsförfarande i dessa 

mfllgrupper och att uppgiften att föra det allmännas talan läggs på ett 

allmänt ombud hos länsstyrelsen. Det allmänna ombudet föreslås få beva

kande och utredande uppgifter samt till uppgift att föra processer i domsto

larna. Det bör enligt kommitten finnas goda möjligheter att tillgodose de 

kommunala synpunkter som gör sig giillande i målen genom ett samräd 

mellan det allmänna ombudet och den kommunala beslutsinstansen. I 

vissa fall har dock det kommunala intresset en sådan styrka att det bör 

utgöra grund för en egen talerätt för kommunen. Kommitten anser att 

förslagen om en ändrad instansordning och införandet av en tvåpartspro

cess är så starkt förknippade med varandra att de bör genomföras i ett 

sammanhang. 

Remissopinionen 

Kommittens förslag har fått ett blandat mottagande vid remissbehand

lingen. En skiljelinje går mellan å ena sidan domstolar och andra i huvud

sak rättsvårdande myndigheter som överlag är positiva till förslagen och å 
andra sidan länsstyrelser och kommunala organ som är klart negativa. 

Även de centrala förvaltningsmyndigheter'na på de områden, som berörs 

av förslagen, är med något undantag kritiska till en ändrad intansordning 

på regional nivå inom resp. område. De instanser som tillstyrker förslagen 

åberopar i likhet med kommitten främst allmänna rättssäkerhetssyn

punkter. Kammarrätten i Stockholm framhåller bl. a. att förslagen medför 

att tyngdpunkten i processen förskjuts till första instans samtidigt som en 

domstolsprövning i två instanser alltid är garanterad. Kammarrätten ser 

också fördelar från rekryterings- och utbildningssynpunkt för de allmänna 

förvaltningsdomstolarnas del om förslagen genomförs. Flera andra remiss-
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instanser framför liknande synpunkter. Länsstyrelserna, som överlag av

styrker förslagen, betonar särskilt de praktiska fördelar som det nuvarande 

besvärssystemet innebär. Många länsstyrelser framhåller att deras hand

läggning av besvärsärenden är enkel och smidig där experter, parter och 

myndigheter kan komma till tals vid informella överläggningar. De befarar 

att kommittens förslag kommer att medföra en mera tungrodd och dyrbar 

handläggningsordning, vilket inte gagnar den enskilde medborgaren. Enligt 

JO är det utan tvivel så att processordningen vid länsrätterna erbjuder 

större rättssäkerhet än förfarandet vid länsstyrelserna. Han konstaterar 

dock att den nuvarande ordningen trots allt fungerar ganska bra. Innan 

man går ifrån den ordningen bör man enligt JO vara säker på att man 

verkligen vinner påtagliga förbättringar med det system som kommer i 

stället. JO har inte blivit övertygad om att kommittcförslagei bör genomfö

ras, bl. a. mot bakgrund av att förfarandet i målen kan bli mera tungrott än 

det är i dag. 

I fråga om tvåpartsförfarandet anser de llesta remissinstanserna att ett 
sådant i och för sig kan ha ett stort värde. Många menar dock att det passar 

mindre väl i de målgrupper som kommittens förslag omfattar. Till dessa 

instanser hör nästan samtliga länsstyrdser och kommuner som har yttrat 

sig i frågan. De framhåller att det i dessa mål ofta inte finns något entydigt 

allmänintresse. Inte sällan står kommunala och statliga intressen mot 

varandra, vilket försvårar möjligheten för ett allmänt ombud att föra en 

process. Många remissinstanser kritiserar kommitten för att den inte till

räckligt har belyst hur cie krimmunala intressena skall kunna göras gällande 

i 'ett tvåpartsförfarande. Svenska kommunförbundet och flera kommuner 

menar att förslaget innebär en icke acceptabel stabkontroll över kommu

nerna. 

Mitt ställningstagande 

För egen del gör jag följande bedömning. Länsdomstolsk.ommitten har 

till övervägande del anfört principiella skäl till stöd för sina förslag. Kom

mitten har därvid utgått från de principer om förvaltningsrättskipningens 

organisation som lades fast vid 1971 års förvaltningsrätts- och länsstyrel

sereformer. Förslagen kan därför i och för sig ses som ett naturligt fullföl

jande av reformarbetet inom förvaltningsrättskipningen. I likhet med 

många remissinstanser anser jag emellertid att man i högre grad än vad 

kommitten har gjort också måste ta praktiska hänsyn när det gäller val av 

besvärsinstans på länsplanet. Besvärsordningen 111åste med tillgodoseende 

av rimliga rättssäkerhetskrav vara rationell och ekonomiskt försvarbar. 

Enligt min mening kan man därvid inte bortse från att det hos länsstyrelsen 

finns en stor sakkunskap på de målområden som nu är aktuella. Denna 

sakkunskap är omistlig för målens avgörande. Det bör även vägas in att en 

domstolsprövning är en förhållandevis dyrbar handläggningsform. Prak

tiska skäl talar därför för att länsstyrelsen bör kvarstå som besvärsinstans. 

4 Riksdag<'ll 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Jag vill i detta sammanhang också erinra om att regeringen i den nyligen 

beslutade lagrådsremissen med förslag till ny plan- och bygglag har tagit 

ställning för alt länsstyrelsen och inte länsrätten är den lämpligaste instan

sen att på regional nivå pröva besvär över byggnadsnämndernas beslut i 

byggnJ.dsmål. 

För att utnyl!ja länsstyrelsens kompetens har kommitten föreslagit ett 

tvåpartsförfarande med ett allmänt ombud som tillsammans med länssty

relsens experter skall svara för utredningen i målet. Ett tvåpartsförfarande 

kan onekligen i många fall ha ett stort värde från rättssäkerhetssynpunkt. I 

likhet med många remissinstanser befarar jag emellertid att kommittens 

förslag innebär ett onödigt tungrott förfarande utan att några påtagliga 

riittssäkerhetsvinster uppnås. Till detta kommer det av många remissin

stanser påtalade problemet med hur de kommunala intressena skall kunna 

göras gällande i processen. Jag delar flertalet länsstyrelsers och kom

muners uppfattning att kommitten inte har lyckats finna tillfredsställande 

lösningar på detta problem. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt är jag inte 

beredd att föreslä några åtgärder med anledning av länsdomstolskommit

tens förslag. Jag har i delta ärende samrått med chefen för justitiedeparte

mentet. 

Anslagsfrågor m. m. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redovisat ett huvud

förslag som utgör pris- och löneomräknat anslag för budgetåret 1983/84 
minskat med 2 '}'<,. Jag kan dock inte förorda att medlen till länsstyrelserna 

skall minskas enligt huvudförslaget. Skatteavdelningarna samt taxerings

avdclningen och uppbörds- och dataenheterna vid länsstyrelsen i Stock

holms län bör med hänvisning till verksamhetens art enligt min mening helt 

undantas från besparingar enligt huvudförslaget. 

För övrig verksamhet inom länsstyrelserna är läget nu enligt min bedöm

ning så ansträngt att ytterligan: minskningar av resurserna i form av 

generella besparingar bör undvikas. Länsstyrelserna bör dock på lämpligt 

sätt delta i besparingsarbetet. Jag förordar därför att besparingar tas ut i 

form av riktade åtgärder. sr1dana åtgärder kräver olika ändringar i författ

ningar och föreskrifter. För budgetåret 1984/85 har jag beräknat att det är 

möjligt att genomföra besparingar på 7 .5 milj. kr., vilket motsvarar I% av 

herört anslag. 

Anslagsposten för länsstyrelsernas organisationsnämnd har jag beräknat 

enligt huvudförslaget. 

De föreslagna riktade besparingarna inom länsstyrelseområdet berör 

följande verksamheter. Jag har i de olika frågorna samrått med respektive 

~msvariga statsrt1d. 

Den regionala hemkonsulentorganistionen har diskuterats i flera sam

manhang under de senaste ären. Sedan år 1975 är det en kommunal uppgift 
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att svara för vägledning m. m. till t:nskilda konsumenter. F. n. har närmare 

90 % av landets befolkning tillgång till konsumentrådgivning i den egna 

kommunen. Hemkonsulenternas uppgifter när det gäller rådgivning är 

sålunda numera av ringa omfattning. Deras huvudsakliga uppgifter rör 

marknadsbevakning, utredningar och kunskapsförmedlande uppgifter. 

Dessa uppgifter bedrivs till stor del i direkt samarbete med konsumentver

ket. Som jag redan har angivit bör de uppgifter som i första hand skall åvila 

länsstyrelserna vara sådana där behov av och möjligheter till regional 

avvägning föreligger. Mot den här redovisade bakgrunden anser jag att 

länsstyrelsernas hemkonsulentorganisation bör avvecklas fr. o. m. den I 

januari 1985. Förslaget innebär att verksamheten kommer att koncentreras 

till central. statlig och lokal. kommunal nivå. Man bör därför överväga hur 

samverkan mellan konsumentverket och kommunerna skall utformas. I 

det sammanhangt:t får särskilt övervägas om ytterligare stöd till kommu

nerna kan behöva ges. Dessa frågor bör prövas av den konsumentpolitiska 

kommitten och ligger i linje med dess uppdrag. Redan innan ställning kan 
tas till kommittens kommande förslag måste dock vissa åtgärder vidtas. 

Chefen för finansdepartementet kommer senare idag att föreslå regeringen 

att konsumentverket ges i. uppdrag att vidta de omedelbara åtgärder re

spektive lämna de förslag. som övergångsvis är påkallade med anledning 

av att hemkonsulenttjänsterna dras in. Besparingarna med anledning av 

indragningen beräknar jag för helt år till 5 milj. kr. Av dessa kan 2,5 milj. 

kr. tas ut under budgetåret 1984/85. 

Den I juli 1984 kommer en omorganisation att genomföras beträffande 

den regionala polisledningen i tre län. Bl. a. kommer länspolischefstjäns

terna i dessa län att dras in. Jag beräknar att länsstyrelsernas anslag 

härigenom kan minskas med omkring I milj. kr. 

Genom nyligen beslutade förändringar i fråga om s. k. stödjande kungö

rande anser jag att länsstyrelsernas anslag för kungörelseannonsering kan 

bibehållas vid nuvara~de nivå. Jag har således inte baäknat någon prisom

räkning på den berörda anslagsposten. 

Besparingarna i övrigt kommer att inom allmänna enheten beröra bl. a. 

körkortsrt:gistret genom att man datoriserar vissa belastningsdata som rör 

körkortsinnehavare m. fl. Inom planeringsavdelningens område räknar jag 

med förenklingar bl. a. beträffande vissa väg- och trafiksäkerhetsärenden. 

Jag räknar också med att även en del andra smärre förenklingar och 

avregleringar kommer att genomföras vilka medför sänkta krav på resurs

insatser. Berörda departementschefcr och övriga statsråd kommer att se

nare aktualisera erforderliga förändringar i lagstiftning m. m. 

Arbetet med avreglering och förenklingar får dock inte stanna av med nu 

aktuella åtgärder. Som jag tidigare anfört måste en strävan vara att bespa

ringarna för länsstyrelsernas del så långt möjligt nu görs genom riktade 

åtgärder. Jag anser också att man genom vissa omorganisationer kan 

uppnå ett minskat medelsbehov. För de närmast kommande budgetåren 
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skall arbetet med förenklingar m. m. intensifieras så att fÖr budgetåren 

1985/86 och 1986/87 besparingsmål om 2 % resp. 3 % av berört anslag 

uppnås. Jag avser att med övriga berörda statsråd fortlöpande ta upp 

områden, ärendegrupper och motsv., som kan rationaliseras. I detta arbete 

utgör länsstyrelsernas under senaste år inlämnade förslag till rationalise

ringar en god grund. Jag anser att bl. a. länsstyrelsernas organisations

nämnd (LON) aktivt skall medverka i detta arbete. 

I prop. 1983/84: 40 (bil. 7) anför chefen för jordbruksdepartementet bl. a. 

att det enligt hans mening är angeläget att tillsynsresurserna inom miljö

vårdsområdet stärks. Jag delar hans uppfattning och har beräknat att 

ytterligare 4 milj. kr. bör tillföras länsstyrelserna för arbete inom miljö

skyddsområdet. 

Enligt beslut av riksdagen vid 1981/82 års riksmöte ansvarar länsstyrel

sen från den I januari 1984 för utredning och ansökan enligt lagen 

(1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall. För dessa nya arbetsupp

gifter tillfördes länsstyrelserna ökade resurser redan från den I november 

1983. Jag har för budgetåret 1984/85 beräknat medelstillskottet för detta 

ändamål till ytterligare I. I milj. kr. för att motsvara kostnaden för helt 

budgetår. Medlen har fördelats på respektive länsstyrelse .. 
Inom länsstyrelseorganis'ationcn finns sedan år 1973 extra tjänster vid 

priskontoren. Dessa tjänster har varje år finansierats genom att regeringen 

medgivit respektive länsstyrelse rätt att överskrida sina anslag. Regering

ens prioritering av inflationsbekämpningen kommer att ställa ytterligare 

krav på verksamheten vid priskontoren. Jag anser därför att fr. o. m. 

budgetåret 1984/85 bör de extra tjänsterna permanentas och ingå i den 

ordinarie organisationen. Jag har beräknat medelstillskottet till 2,9 milj. kr. 

Statens pris- och kartellnämnd har anmält att en viss omfördelning mellan 

länen kan bli aktuell inför budgetåret 1984/85. Den läns visa fördelningen 

avser jag därför återkomma till i samband med beslutet om regleringsbrev 

för budgetåret 1984/85. 

Riksskatteverket har föreslagit en förstärkning av merviirdeskatteenhe

terna hos länsstyrelserna för att uppnå den av statsmakterna tidigare 

uppsatta kontrollnivån. Jag delar uppfattningen att mervärdeskattekontrol

len bör förstärkas och föreslår att länsstyrelserna tillförs ytterligare 6 milj. 

kr. för detta ändamål. Den sista etappen av redan beslutad utbyggnad av 

mervärdeskatteenhett:rna är därmed genomförd. Enligt prop. 1983/84: 50 

Löntagarfonder behöver länsstyrelserna förstärkas för granskning av före

tag som påförs vinstdelningsskatt. För detta har jag preliminärt beräknat 

2.2 milj. kr. Jag avser att återkomma till regeringen om fördelningen per 

Hin av dessa medel i n:gleringsbrev för budgetåret 1984/85. 

Regeringen godkände den 26 maj 1983 ett av statens arbetsgivarverk den 

3 maj 1983 träffat avtal om lönegradsplacering m. m. av tjiinster vid mer

viirdeskatkenhekrna hos länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt 
Göteborgs och Bohus län. För budgetåret 1984/85 har jag kostnadsberäk-
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nat drygt 800090 kr. för kostnadstäckning av detta avtal. Medlen har 

fördelats på respektive länsstyrelse. 
Hos var och en av länsstyrelserna i Stockholms. Malmöhus. Göteborgs 

och Bohus. Örebro samt Västernorrlands län finns sedan år 1975 försöks

vis en tjänst som byrådirektör med utbildningsuppgifter inom skatteadmi

nistration. Tjänsterna skall vara placerade på admini~trativa enheterna 

eller motsvarande enhet och får utnyttjas även för annan utbildning än 

inom skatteadministrationen. Jag förordar med hänsyn till utbildningsbe

hovet att dessa tjänster permanentas i organisationen fr. o. m. budgetåret 

1984/85 enligt den ordning som varit rådande under försöksverksamheten. 

För innevarande budgetår har länsstyrelserna förstärkts med 10 milj. kr. 

för kvalificerad revisionsvcrksamhet. 5 milj. kr. för mcrvärdeskattekon

troll, 1.5 milj. kr. för samordning och ledning av kontrollen av främst 

arbetsgivaravgifter och källskatt samt 5,Ö milj. kr. för arbetet med den 

reformerade inkomstbeskattningen. Jag anser att insatser av den här ka

raktären måste ha en viss varaktighet för att ge önskat resultat. Jag föreslår 
därför att förstärkningarna i princip permanentas med samma fördelning 

mellan länsstyrelserna som för innevarande budgetår. Medlen för refor

merad inkomstbeskattning bör stå till myndigheternas förfogande i vart fall 

t. o. m. budgetåret 1985/86. 
Riksskatteverket har föreslagit att länsstyrelserna tillförs ytterligare me

del för en fortsatt intensifierad arbetsgivarkontroll. Jag avser att åter

komma till frågan om ytterligare medel för denna kontroll i samband med 

en proposition våren 1984 ang. samordnad uppbörd av källskatt och ar

betsgivaravgifter. 
I avvaktan på statskontorets förslag angående en fristående skattead

ministration avser jag föreslå regeringen att i regleringsbrev för länsstyrel

serna budgetåret 1984/85 ange det för skatteavdelningen (motsv.) beräkna

de beloppet för i vart fall lönekostnader. 

Regeringen beslutade den 23 juli 1981 att länsstyrelserna försöksvis skall 

bedriva ett besparingsarbete beträffande anslagsposten Lokalkostnader. 

Resultaten avseende budgetåret 1982/83 skulle redovisas till regeringen 

senast i september 1983. Av dessa framgår att det har varit möjligt att göra 

besparingar t. ex. genom att avveckla vissa privata förhyrningar. Det inbe

sparade beloppet uppgår till c:a 400000 kr. Av detta belopp förordar jag att 

ungefär hälften återförs till länsstyrelserna vid anslagstilldelningen för 

budgetåret 1°984/85. 
Civilförsvarsstyrelsen inför under innevarande budgetår ett ADB-base

rat personalredovisningssystem vid liinsstyrelsernas försvarsenheter. Infö

rande, utbildning och drift bekostas detta budgetår av civilförsvarsstyrel

sen. Några länsstyrelser har i sina anslagsframställningar för budgetåret 

1984/85 begärt särskilda medel för drift av detta system. Systemet sägs på 

sikt innebära en effektivisering och besparing vid länsstyrelserna. Med 

hänsyn till osäkerheten i rationaliseringsvinsten under budgetåret 198~/85 
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anser jag efter samråd med chefen för försvarsdepartementet att civilför

svarsstyrelsen bör svara för driftkostnaden av systemet även för budget

året 1984/85. 

Regeringen har den 30 juni 1983 uppdragit åt länsstyrelsernas organisa

tiönsnämnd (LON J att kartlägga personal- och övriga resurser vid länssty

relsernas försvarsenheter. Av nämndens redovisning till regeringen i sep

tember 1983 framgår att antalet tjänster på länsstyrelsernas försvarsen

heter från år 1978 till år 1983 har minskat. Omräknat till årsarbetskrafter 

har länsstyrelserna knappt 520 årsarbetskrafter den I juli 1983. Jag anser 

att den av LON sammanställda redovisningen kan utgöra en grund för 

framtida resurstilldelning till länsstyrelsernas försvarsenheter. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag. som redovisas i det 

följande. innebär med bortseende från beräknade intäkter en mcdelsanvis

ning om sammanlagt 1 883 444 000 kr. Ökningen i förhållande till innevaran

de budgetår uppgår till I 08 761 000 kr. Intäkterna för länsstyrelserna beräk
nar jag till 18407000 kr. 
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Sammanställning 

<.I 000-tal kronor) 

B 1. Länsstyrelserna m. m. 

Personal 
Anslag 
Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhiillsinformation 
Kungörelseannonse
ring 
Lantmäterienheten 
Lokalvårds
organisation 
Diverse ändamål 

Summa kostnader 

Intäkter 
Ersättning från 
allmlinna pensions
fonden 
Ersättning för 
uppdrag vid dataen
heterna 

Summa intäkter 

'.'lettoutgift 

1983/84 

9567 

I 339775 

1200339 
7RO 

244518 
3060 

7400 
66557 

24 
113 349 

1774683 

10372 

6 175 

16 547 

1758136 

Beräknad ändring 1984/85 

Läns-
styrelserna 

+107 

+118516 

+ 70261 
+ 31 750 
+ 23978 
+ I 821 

+ 1509 
+ 14422 

+ 15699 

+175945 

+ 435 

+ I 425 

+ 1860 

+174085 

Före-
draganden 

-36 

+ 76 267 

+ 69299 

1299 
+ 239 

+ 3 014 

+ 30540 

+108761 

+ 435 

+ 1425 

+ 1860 

+!06901 
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Stockholms län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 1664 +44 -4 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 215048 +25409 + 12 356 
Därav 

lönekostnader 196 733 +20277 +11407 
engångsutgifter + 3 300 

Lokalkostnader 39951 + 6019 + 1452 
Samhällsinformation 357 + 3 + 28 
Kungörelscannonsc-
ring 1445 + 145 
Lantmäterienheten 6030 + 897 + 501 
Lokalvårds-
organisation 

262832 +32473 +14337 

Liinsstyre/sen.1· ji"irslag 

I. Huvudförslag 13 464 000 kr. 
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas 

( + 5 515 000 kr.). 

3. Till revisionsenheten yrkas 17 revisorer och två jurister för kvalifi

cerad revisionsverksamhet och bekämpning av den ekonomiska·brottslig

heten ( + 3 230000 kr.). 

4. För offensiv besvärshandläggning behöver besvärscnheten förstärkas 

med åtta taxeringsintendenter. Enheten behöver vidare förstärkas med två 

byrådirektörer för gåvoskatteärenden ( +880000 kr.J. 

5. För den allmänna ombudsfunktionen för betalningssäkring. uppbörd 

och mervärdeskatt yrkas två taxeringsintendenter ( + 380000 kr.). 

6. Till socialenheten yrkas två handläggare för aktiva insatser i sociala 

ärenden inte minst i fråga om tillsyn (+280000kr.). 

7. Till trafikenheten yrkas två länsassessorer för allmänna ombudsfunk

tionen i körkortsmål och två handläggare för kontroll av den yrkesmässiga 

trafiken ( +600000 kr.). 

8. För handläggning av lönegarantiärenden yrkas en förste byråsekrete

rare till ekonomienheten ( + 140000 kr.). 

9. För att bekämpa väsentliga skatteundandraganden inom uppbördsom

rådet behöver uppbördsenheten förstärkas med tre länsassessorer och tre 

byrådirektörer (+970000kr.). 

I Ö. Medel begärs för tillfällig personal ( + 3 850 000 kr.). 

11. Omkostnaderna beräknas öka ( + 2 26 7 000 kr. l. 

12. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 597 000 kr. 
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b) Länsstyrelsen yrkar all huvudförslaget inte ska tillämpas 

(+ 135000kr.). 

cl För överföring av enhetens arkiv till microfilm yrkas medel 

(+165000kr.). 

Föredragandens ii1•en·iigande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 14 337 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till I 270000 kr. 
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Uppsala län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Uins- Före-
styrelsen draganden 

Personal 263 +3 -1 

Ansla~ 

Förvaltnings-
kostnader 38 129 +4195 +1903 
Därav 

lönekostnader 33964 + 1320 + 1795 
engångsutgifter 100 +2500 

Lokalkostnader 8978 + 734 + 328 
Samhällsinformation 94 + 7 + 7 
Kungörelseannonse-
ring 63 + 100 
Lantmiiterienheten 1483 + 191 + 153 
Lokalvards-
organisation 

48748 +5227 +2391 

Liinsstyrclsem fiirslag 

I. Huvudförslag + 2 057 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar en förste byriisekreterare till regionalekonomiska 

enheten ( + 133 000 kr.I. 

3. Till bil- och körkortsregistrct yrkas tvi1 operatörstjiinster 

(+202000kr.J. 

4. Medel begärs för byte av telefonväxel. Vidare bertiknas omkostna

derna öka ( +2644000kr.). 

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 131 000 kr. 

b) För inlåning av personal från överlantmätarmyndigheten yrkas medel 

( +60000 kr:J. 

Fiiredragandens i'werväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 2391000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 180000 kr. För engångsutgifter för 

inköp av ny telefonväxel har jag under posten Till regeringens disposition 

preliminärt beräknat 2 400000 kr. 
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Södermanlands län 

1983/84 Beriiknad iindring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ring 
Lantmäterienheten 
I .okalvårds
organis<1tion 

liin.utyrelsens förslag 

I. Huvudförslag+ J 840000kr. 

292 

42364 

37 'i83 

5 371 
108 

322 
I 'i 12 

49678 

Läns
styrelsen 

+I 

+1484 

+I 125 

+ 442 
+ 8 

+ 25 
+ 712 

+2671 

Före
draganden 

-I 

+2344 

+2099 

+ 184 
+ 9 

+ 22 

+2559 

2. För underhållsbesiktning av skyddsrum yrkas att medel för en förste 

byråingenjör överförs från civilförsvarsstyrelsens anslag ( + 119000 kr.). 

3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 62 000 kr. 

h) Medel begärs för tillfällig personal ( + 127 000 kr.). 

c) För inköp av viss utrustning yrkas medel ( + 523 000 kr. I. 

4. Länsstyrelsen hemställer vidare att kraftfulla insatser sätts in för att 

vända den negativa utvecklingen i fråga om skatteförvaltningens revisions

resurser. 

5. Vidare yrkas att regeringen fattar beslut om utredningsuppdrag avse

ende lantmäterienheternas resursbehov varvid omfördelningar mellan oli

ka län bör diskuteras. 

Föredragandens ö1·erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 2559000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 219000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 60 

Östergötlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 395 -2 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 55 246 +1886 +3085 
Därav 

lönekostnader 49935 + 1472 +2816 
cngfingsutgifter 

Lokalkostnader 7624 +2173 +I 045 
Satnhilllsinformation 119 + 9 + 9 
Kungiirelseannonse-
ring 261 + 26 
Lahtmiitcricnheten 1%4 + 236 + 127 
Lokalvårds-
organisation 

65215 +4330 +4266 

Länsstyrelsens förslag 

I. Huvudförslag+ 4094000kr. 

2. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 236000 kr. 

Fiiredragandens iiverviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 4 266 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 314000 kr. 
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Jönköpings län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Lins- Före-
styrelsen dragamlcn 

Personal 336 -I 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 47093 +2613 +2824 
Därav 

lönekostnader 42334 +2138 +2571 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 8743 +2185 -1543 
Samhällsinformation 117 + Il + 9 
Kungörelseannonse-
ring 229 + :!2 
Lantmäterienheten 2014 + 343 + 142 
Lokalvårds-
organisation 

58197 +5174 +1432 

Länsstyrelsens förslag 

I. Huvudförslag+ 3611 OOOkr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas 

(+I 220000 kr.) 
3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 109000 kr. 

b) För upprustning av registerkartor och specialblad yrkas särskilda 

medel !+229000kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka ( + 5 000 kr.). 

Föredragandens Öl'erväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till I 432 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 214 000 kr. 
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Kronobergs län 

1983/84 Beräknad iindring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 252 -I 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnader 35 084 +I 076 +1945 
Därav 

lönekostnader 31428 + 790 +1759 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 5917 + 751 + 35fi 
Samhällsinformation 92 + 7 + 7 
Kungörelseannonse-
ring 144 + 11 
Lantmät1:rienheten 2650 + 245 + 97 
Lokalvårds-
organisation 

43888 +2090 +2405 

Liinsstyre/sens förslag 

I . Huvudförslag + I 845 000 kr. 
2. Omkostnaderna beräknas öka (+I 031000 kr.). 

3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 150 000 kr. 

b) För inköp av kartskåp och digitaliseringsutrustning yrkas särskilda 

medel (+95000kr.). 

4. Länsstyrelsen hemställer om riktade besparingar istället för generella. 

5. Vidare begärs en översyn av länsstyrelsernas interna organisation i 

avsikt att lägga samman näraliggande enheter och funktioner och koncen

trera verksamheten. 

Föredragandens ö11erl'äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade mcdels

behovet för länsstyrelsen till 2 405 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 174 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 63 

Kalmar län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 315 -) 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 44215 +6738 +2575 
Diirav 

lönekostnader 39316 +1159 +2323 
engångsutgifter +3931 

Lokalkostnader 9031 + 864 + 873 
Samhällsinformation 113 + 14 + 9 
Kungörelseannonse-
ring 239 + 536 
Lantmäterienheten 2704 + 247 + 335 
Lokalvårds-
organisation 

56303 +8399 +3792 

länsstyrelsen.i· fiirslag 

I. Huvudförslag+ 2 564000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar medel for praktikanter motsvarande en årsar

betskraft ( + 113 000 kr). 

3. Vidare yrkas medel för inköp av ny telefonväxel ( + 3 931 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare begärs mt:del till ledningsöv

ningar (+I 544000kr.). 

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 160000kr. 

bl Lokalkostnaderna beräknas öka ( +87 OÖO kr.). 

F öredraRandens ii1 ·er1·iiRanden 

Mt:d hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 3 792 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 208 000 kr. För engångsutgifter för 

inköp av bl. a. ny telefonväxel har jag under posten Till regeringens dispo

sition preliminärt beräknat 3 950 000 kr. 
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Gollands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 
Förvaltnings
kos!nadcr 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ring 
Lantmätericnheten 
Lokalvärds
org<misation 

Liin.utyrt!lsens förslag 

I. Huvudförslag + I 072 000 kr. 

113 

18194 

16305 

2007 
47 

33 
752 

21034 

Läns-
styrelsen 

+2 

+1164 

+ 921 
+ 65 
+ 416 
+ 317 

+ 5 
+ 569 

+2471 

Före-
draganden 

-I 

+ 977 

+ 882 

+ 138 
+ 4 

+ 36 

+1155 

2. Länsstyrelsen yrkar att två inrättade arvodestjänster på skatteavdel

ningen skall bytas ut mot extra ordinarie tjänster. Vidare yrkas medel för 

tillfällig personal m. m. ( +441000 kr.). 

3. För information inom naturvården, utgivningsstöd för vissa länspro-

dukter m. m. yrkas ytterligare mec;lel i samhällsinformation I+ 313 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka (+76000kr.). 

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 36000 kr. 

b) För täckande av lönekostnaderna för inlånad personal från överlant

mätarmyndigheten yrkas särskilda medel ( + 240000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka 1+293000kr.). 

Föredragandens ö1·en·iigande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till I 155 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 127 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 65 

Blekinge län 

1983/84 Beriiknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 207 +4 -I 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 30 363 +10100 +1776 
Därav 

lönekostnader 27190 + 2953 +1720 
engångsutgifter IOO + 7300 

Lokalkostnader 3 479 + 1403 +121:2 
Samhällsinformation )()() + 278 + 8 
Kungörelseannonse-
ring 121 + IO 
Lantmäterienheten 1502 + 1213 + 79 
Lokalvårds-
organisation I 

35566 +13604 +3075 

.. lii11sstyrelse11s förslug 

I. Huvudförslag + 2 398 000 kr. 

2. För handläggning av gåvoskatteärenden m. m. yrkas en tjänst som 

byråsekreterare till uppbördsenheten ( + 126000 kr.). 

3. Till allmänna enheten yrkas förstärkning med en tjänst som byråsek~ 

reterare ( + 126000 kr.). 

4. Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. (+I 971 000 kr.). 

5. För inköp av persondatorer enl. särskild utvecklingsplan yrkas medel 

( + 300000 kr.). 

6. För inredning av ny förvaltningsbyggnad begärs särskilda medel 

( + 7 000000 kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka (+470000kr.). 

8. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 55 000 kr. 

b) För att sköta den utrednings- och serviceverksamhet som kräver 

specialkunskap i lantmäterifrågor yrkas en tjänst som biträdande överlant

mätare. Vidare yrkas en tjänst som kontorist (+293000kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka <+810000kr.). 

9. Länsstyrdsen hemställer att besparingar inom länsstyrelsen får anstå 

intill dess regering och riksdag beslutat om eventuell begriinsning av verk

samheten. 

Föredragandens ii1·en•iiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 3 075 000 kr. Länsstyrelsens andd av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 160000 kr. För engångsutgifter för 

bl. a. inredning av ny förvaltningsbyggnad har jag under posten Till rege

ringens disposition preliminärt beriiknat 4000000 kr. 

5 Riksdoi:en 19113184. I .mm/. Nr /00. Bilaga 15 
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Kristianstads län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 
Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokal kostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ring 
Lantmäterienheten 
Lokalvårds
organisation 

Länsstyrelsens för.1·/ag 

I. Huvudförslag+ 1246000kr. 

354 

49057 

43966 

11975 
113 

314 
2839 

64299 

Läns
styrelsen 

+I 

+2871 

+2232 
+ 80 
- 349 
+ 8 

+ 86 
+ 380 

+3064 

Före
draganden 

-I 

+2801 

+2554 

- 628 
+ 9 

-r 68 

+2250 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas på anslags

posten Förvaltningskostnader ( + 1033000 kr.). 

3. På grund av nytillkomna arbetsuppgifter yrkas medel till ytterligare en 

tjänst som socialkonsulent till allmänna enheten ( + 145 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare begärs medel för ledningsöv-

ningar I+ 260000 kr.). 

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + I02 000 kr. 

bl Huvudförslaget skall inte tillämpas på anslags posten ( + 58 000 kr.). 

c) För inköp av stålskåp och inredning av arkiv yrkas särskilda medel 

(+220000kr.). 

Föredrag11nden.1· iiverviiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medcls

behovt!l för länsstyrcisen till 2 250000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 223 000 kr. 
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Malmöhus län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen dragand.::n 

Personal 755 +21 -2 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 106445 +6993 +6338 
Därav 

lönekostnadt!r 95 189 +5730 +5759 
cngi'ingsutgifter. 

Lokalkostnader 21021 +1640 -1555 
Samhiillsinformation 192 + 28 + 14 
Kungörclseannonse-
ring 851 + 66 
Lantmiitcrienhctcn 3 247 + 460 + 140 
Lokalv?trds-
organisation 

131 757 +9187 +4937 

Liin.utyrelsens förslag 

I. Huvudförslag+ 5435000kr. 

2. På grund av volymökningen inom kulturminncsvården yrkas en tjänst 

som byrådirektör till länsantikvarien I+ 147 000 kr.). 

3. Till taxeringsenheten yrkas förstärkning med fem handläggare och 

fyra assistenter (+I 084 000 kr.). 

4. För fortsatt utbyggnad enligt RS-reformcn begärs till revisionsenheten 

fem handläggare <+646000kr.). 

5. Till besvärsenheten yrkas medel för tillfällig personal ml'tsvarande 

fem årsarbetskrafter. Vidare yrkas medel för omvandling av tjänstestruk

tun:n inom enheten ( + 778 000 kr.). 

6. För fortsatt utbyggnad enligt momsorg-projcktets förslag yrkas en 

handliiggare och fem assistenter till mervärdcskattcenheten ( + 238 000 kr.) 

7. Omkostnaderna beräknas öka. Vidart: yrkas medd för lcdningsöv

ningar ( + 399000 kr.) 

8. Lantmiiterienheten a) Huvudförslag + 250000 kr. 

bl För ADB-verksamhet och kartlagning bt:gärs särskilda medel 

( +210000 kr.). 

9. Länsstyrelsen anmäla att en mcdelstilldelning enligt huvudförslaget 

medför att myndigheten inte - med hittillsvarande ambitionsnivå - kan 

fullgöra alla de skilda arbetsuppgiftcr som enligt författningar dler eljcst 

givna riktlinjer åvilar länsstyrelsen. 

Fikedragandens ö1·en·iiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen bcriiknar jag det ökade mcdcls

behovet för länsstyrelsen till 4 937 000 kr. Liinsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 495 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet · 68 

Hallands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 
Förvaltnings
kostnader 
Dtirav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
~ungörelseannonse
nng 
Lantmäterienheten 
Lokalvårds
organisation 

Liinsstyrelsen.1· förslag 

I. Huvudförslag+ I 494000kr. 

299 

42466 

37731 
50 

7872 
93 

86 
2466 

52984 

Läns
styrelsen 

+JO 

+6245 

+3948 
+1672 
+ 518 
+ 7 

+ 7 
+ 233 

+7010 

· Före
draganden 

-I 

+2469 

+2209 

+ 246 
+ 7 

+ 163 

+2885 

2. Länsstyrelsen yrkar att en tjänst som byråsekreterare inrättas vid 

priskontoret ( + 123 000 kr.). 

3. Vidare yrkas att sex inrättade extra tjänster på skatteavdelningen byts 

ut mot extra ordinarie tjänster I +961000 kr.). 

4. En tjänst som assistent bör inrättas på skatteavdelningens kansli för 

längdförings- och arkivfunktionen I+ 109 000 kr.). 

5. Vidare begärs medel för tillfällig personal m. m. ( +989000 kr.). 

6. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas på skat

teavdelningen (+385000kr.). 

7. För nya uppgifter inom socialtjänstlagstiftningen behövs en tjänst som 

socialkonsulent till allmänna enheten. Vidare begärs till samma enhet en 

tjänst som byråsekreterare för förbättring av vägtrafikskattekontrollen 

(+269000kr.J. 

8. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för inredning av ny 

forvaltningsbyggnad ( + 2 447 000 kr.). 

9. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 113 000 kr. 

b) Medel yrkas för tillfällig personal ( +40000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka (+80000kr.J. 

Fiiredragandens 1)ven•iiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

bchovet för länsstyrelsen till 2 885 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade b~sparingen har jag beräknat till 187 000 kr. För engångsutgifter för 

inköp av ny offsetmaskin och inventarier m. m. till ny förvaltningsbyggnad 

har jag under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 

I I 00 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 69 

Göteborgs och Bohus län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Liins- Före-
styrelsen draganden 

Personal 763 -3 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 106:!94 +4058 +6133 
Diirav 

lönekostnader 94870 +:!967 +5544 
cng{mgsutgiftcr 

Lokalkostnader 15 811 +1978 +1310 
Samhiillsinformation 189 + 15 + 14 
Kungiirelscannonse-
ring 778 + 61 
Lantmiitericnheten 4506 + 697 + 300 
I .okal vårds-
organisation 

127 579 +6809 +7757 

Länsstyrelsens fiirsla1: 

I. Huvudförslag + 5 912 000 kr. 

2. Liinsstyrelsen begär medel för avgifter till datamaskinfonden 

( +200000 kr.). 

3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 222000kr. 

b) För justering av resursmässig snedfördelning mellan lantmäterienhe

ten och överlantmätarmyndigheten bör enheten tillföras särskilda medel 

( + 200000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka ( + 275 000 kr.). 

Föredragandens ii1•erviiga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 7757 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

·riktade besparingen har jag beräknat till 770000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 70 

Älvsborgs län 

1983/84 Beräkm1d ändring 1984/85 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 395 -1 

Anslag 

Fön'<tltnings-
kostnader 64502 +2841 +3609 
!Jiirav 

lönekmtmdcr 57 430 +2042 +3 243 
eng;'ingsutgifter 

Lokalkostnader L!086 - 6D -1545 
Samhiil!~information 176 + 14 + 14 
Kungörcl-;eannonsc-
ring 435 + 34 
Lantmäterienheten 3 076 + _'i71 - 195 
Lokalvan.h-
organisation 

80276 +3267 +1883 

Uinsstyfflsens .fi"irsla1-: 

I. Huvudförslag + I 189 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tilliimpas på skat

teavdelningen t+678000kr.). 

J. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för lcdningsöv

ningar ( + 399 000 kr.). 

4. Lantmiilerienheten a) Huvudförslag+ 189000kr. 

bl För upprustning av registerkartor yrkas särskilda medel. Omkostna

derna beräknas öka ( + 193 000 kr.). 

5. Länsstyrelsen hemställer att regeringen i kommande regleringsbrev 

slopar de nu inom förvallningsanslaget gällande högstbegriinsningarna för 

löner och utrikes resor. 

Fiiredra1-:a11dc11s ii1 'en ·iig1111d1'11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till I 883 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 276 000 kr. För engångsutgifter för 

fortsatt upprustning av lantmäterienhetens registerverk har jag under pos

ten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 150000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 71 

Skaraborgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

- Läns- Före-
styrelsen draganden 

Personal 327 +2 -I 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 45746 +3648 +2554 
Ditrav 

lönekostnader 41340 +1361 +2328 
engångsutgifter +1944 

Lokalkostnader 8040 + 313 37 
Samhällsinformation 107 + 201 + 9 
Kungörelscannonse-
ring 228 + 18 
Lantmäterienheten 3 630 + 849 75 
Loblvårds-
organisation 

57752 +5029 +2451 

Liinsstyrelsens förslag 

I. Huvudförslag + 1901 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar förstärkning med en tjänst som byrådirektör till 

regionalekonomiska enheten. Vidare yrkas att en tjänst som extra biträ

dande länsarkitekt ersätts med en extra ordinarie tjänst ( + 142 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för inredning av ny 

förvaltningsbyggnad ( +2 137 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 182000kr. 

b) För fortsatt bearbetning av länsstyrelsens program för skoglig struk

turrationalisering yrkas särskilda medel ( + 130 000 kr.). 

el Omkostnaderna beräknas öka ( +537000kr.). 

Fr:iredragandens överväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 2451 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 203 000 kr. För engångsutgifter för 

bl. a. inredning av ny förvaltningsbyggnad har jag under posten Till rege

ringens disposition preliminärt beräknat I 100000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 72 

Värmlands län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Persunal 

Anslag 
Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ring 
Lantmäterienheten 
Lokalvårds
organisation 

Länsstyrelsen.i· förslag 

I. Huvudförslag+ 3 177000kr. 

328 

45799 

40939 
100 

6602 
122 

297 
2 534 

55355 

Läns- Före-
styrelsen draganden 

+3 -2 

+3 890 +2434 

+2729 +2280 
+ 490 
+ 1631 + 1215 
+ 12 + 9 

+ 30 
+ 407 + 196 

+5970 +3854 

2. För utvidgning av regionalekonomiska enhetens tunga arbetsuppgifter 

yrkas en tjänst som förste byråsekreterare ( + 147 000 kr.). 

3. Besvärsenhetcn behöver förstärkas med en tjänst som taxeringsintcn

dent (+ 147000kr.). 

4. För utökade arbetsuppgifter vid all!'"änna enhet~n begärs en tjänst 

som förste byråsekreterare ( + 123 000 kr.). 

5. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas 

<+I 030000 kr.). 

6. Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. ( + 3 IOOOOkr.J. 

7. Omkostnaderna beräknas öka (+629000kr.J. 

8. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 108000 kr. 

bJ Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas på lantmä

terienheten <+54000kr.). 

Cl Omkostnaderna beräknas öka (+245000kr.). 

9. Länsstyrelsen hemställer att regeringen föreskriver vilken eller vilka 

delar av länsstyrelsens verksamhet som skall drabbas av besparingar om 

huvudförslaget kommer att tillämpas samt att regeringen föranstaltar om 

erforderliga författningsändringar och ändrade direktiv. 

10. Om länsstyrelsen ges ökade arbetsuppgifter. t. ex. vid regional sam

ordning. måste särskilda medel anvisas härför. 

Föredragandens öi·en·äganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 3 854000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 299000 kr. För engångsutgifter för 

bl. a. inköp av ordbehandlingsutrustning har jag under posten Till regering

ens disposition preliminärt beräknat 60000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 

Örebro län 

198V84 Beräknad ;indring 1984/85 

Lins- Före-
styrelsen draganden 

Personal 330 -1 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 45 840 +5 717 +2 t.52 
Därav 

lönekostnader 41 130 +2 102 _,_ 2 3t14 
engångsutgifter 70 

Lokalkostnader 8 _~38 + KO - 342 
Samhällsinformation 112 + 9 + 9 
Kungörelseannonsc-
ring 330 + 33 
Lantmiitcricnhcten I 765 + 'l,27 + 97 
I .okalvärds-
organisation 

56386 +6166 +2416 

Uinsstyrelsens .fiirslag 

I. Huvudförslag+ I 776000kr. 

2. Vidare yrkas medel för utbyte av telefonväxel och för inköp av ny 

tjänstebil (+3 IOOOOOkr.). 

3. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 212000 kr. 

b) För inköp av nya registerkartor m. m. yrkas särskilda medel 

(+I 15000kr.J. 

4. Länsstyrelsen hemställer att få tillämpa en mer långsiktig redovisning 

av huvudförslaget ( +963 000 kr.). 

5. Vidare begärs att regeringen underlättar besparingsarbetet genom att \ 

förenkla regclsystemet med inriktning på att en allmän ambitionssiinkning 

skall undvikas. 

Föredragandens Öl'e1Tiiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 2416000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 222 000 kr. För engångsutgifter för 

utbyte av telefonväxel har jag under posten Till regeringens disposition 

preliminärt beräknat 2 500 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 74 

Västmanlands län 

198~/84 Bcriiknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslal( 
Fi1rvaltnings
ko't nadcr 
Därav 

liinckmtnadcr 
cng{mgsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhiillsinf(irmatinn 
K 11 ng:iirclscannonse
ri ng 
Lantmiitcricnheten 
Lokalvi\rds
organisation 

Ui11sstyrclsc11s fi"ir.1·/ag 

I. Huvudförslag+ 2145000kr. 

300 

41 754 

.17 427 
80 

7699 
112 

128 
I 533 

51227 

Uins- Före-
styrelsen dragandcn 

+2 -2 

+'.!063 +'.!'.!'.!! 

+1462 +'.!082 
+ 210 
+ 703 + 370 
+ 122 + 9 

+ 10 
+ 253 + 235 

+3151 +2835 

2. Uinsstyrelsen yrkar medel motsvarande en årsarbetskraft för att 

handha M I-OJ-systemet på naturvt1rdsenheten ( + 112 000 kr.). 

3. För arbetsuppgifter inom civilförsvarets område begiirs en tjänst som 

byråsekreterare till försvarsenheten ( + 123 000 kr.). 

4. Kulturminnesvtirden behöver förstärkas med ytterligare en tjänst som 

liinsantikvarie ( + 142 000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka (+376000kr.J. 

6. Lantmiiterienheten a) Huvudförslag + 203 000 kr. 

hl För inköp av ny registerkarta yrkas särskilda medel <+50000kr.). 

Fiirnlrag<1mlens ii1·en·äga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medcls

behovct för länsstyrelsen till 2 835 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 267 000 kr. För engångsutgifter för 

inköp av bl. a. en ordbehandlingsutrustning har jag under posten Till rege

ringens disposition preliminärt beräknat 80000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 75 

Kopparbergs län 

1983/84 Beriikna<l iin<lring 1984/85 

Lins- Före-
styrelsen <lragan<len 

Personal 339 +2 -I 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnader 47 438 +3 h29 +2h93 
Diirav 

liinekostnadcr 41 586 +2156 +2424 
eng?mgsutgifter 40 _,_ 289 

Lt>kalkostnader 11 328 + 34.'i -1281 
Samhällsinformation 140 + 371 + Il 
Kungön:lscannonse-
ring 274 + 21 
L:1ntmiiterienheten 4496 +In~ - 102 
LL>kalv{mls-
organisation 

63677 +s639 +1321 

Uins.1·tyrelse11s .fiirslag 

I. Huvudförslag+ 2039000kr. 

2. Uinsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tilliimpas pt1 skat

teavdelningen ( +400000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel med hänsyn till förestående allmiin fastighetstaxe

ring och bestyret med reformerad inkomstbeskattning ( +400000 kr.). 

4. Till allmänna enheten begärs medel för effektivare indrivning av 

kilometerskatt (+ 150000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka (+I 377 000 kr.). 

6. Lantmiitcrienhetcn a) Huvudförslag + 174 000 kr. 

bl Till enheten yrkas en tjänst som hyråingenjör och en tjänst som 

karttckniker för förnyelse av fastighetskartan I+ 248 000 kr. J. 

cl Vidare yrkas medel för tillfällig personal m. m. ( + 365 000 kr.). 

dl Omkostnaderna beräknas öka!+ 486000kr.l. 

Fiiredragam/c'ns iil ·erviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade mcdels

bchovet för länsstyrelsen till I 321 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 228 000 kr. För engångsutgifter för 

bl. a. resursförstärkning till fastighetskartan har jag under posten Till rege

ringens disposition preliminärt beräknat 160000 kr. 



Prop. 1983/84: IOO Bilaga 15 Ch•ildepartementet 76 

Gävlchorgs län 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings-
kostn<tder 
Diirav 

lönekostnader 
engi\ngsutgifter 

Lokalk11stnader 
Samhiillsinformation 
Kungiirclscanmmse-
ring 
Lantmäterienheten 
l..okalvfirds-
organisation 

länsstYrclsens förslag 

I. Huvudförslag+ 3877000kr. 

326 

44 709 

40 160 

14574 
111 

184 
2 875 

62454 

Uins
styrelscn 

+2682 

+2008 
+ 125 
+1565 
+ 279 

+ 14 
+ 538 

+5078 

Fiire
dragandcn 

+2751 

+2368 

-3146 
+ 9 

+ 209 

177 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för ökade städkostnader på grund av 

utökning av lokalytan(+ 150000kr.). 

3. Vidare yrkas medel för utbyte av tjänstebil och för ledningsövningar 

< + 150000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka ( + 363 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 148000kr. 

bJ För utbyte av nuvarande registerkartor för landsbygdsområdena mot 

nya ekonomiska kartor yrkas särskilda medel ( + 390000 kr.). 

Föredragandens iiverviiganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct för 

Hinsstyrclsen till 62 277 000 kr. Länsstyrelsens andel av den riktade bespa

ringen har jag beräknat till 200000 kr. För engångsutgifter för ny register

karta till lantmäterienheten har jag under posten Till regeringens disposi

tion preliminärt beräknat 80000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Ch·ildepartementet 77 

Västernorrlands län 

1983/84 Beriiknad ändring 1984/85 

Personal 

Anslag 

Förvaltnings
kostnader 
Därav 

lönekostnader 
engångsutgifter 

Lokalkostnader 
Samhällsinformation 
Kungörelseannonse
ring 
Lantmäterienheten 
Lokalvårds
organisation 

Liinsstyrelsen.1· förslag 

I. Huvudförslag + 2 525 000 kr. 

335 

46720 

41357 
80 

7172 
125 

214 
3 483 

57715 

Liins
styrclscn 

+8 

+5140 

+3906 
+ 526 
+ 887 
+ 64 

+ 16 
+ 389 

+6496 

före
draganden 

+2850 

+2473 

+ 690 
+ 10 

+ 325 

+3875 

2. Länsstyrelsen yrkar särskildc1 medel för speciella insatser främst inom 

områdena regionalpolitik och miljöskydd ( + 750000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för speciella projekt inom kulturminnesvården 

och inom miljöskydd och naturvård ( + 220 000 kr.). 

4. För arbetet med fastighetstaxering bör taxeringsenheten tillföras en 

tjänst som taxeringsintendent ( + 158000 kr.). 

5. Länsstyrelsen yrkar att fyra inrättade extra tjänster inom revisions

och mervärdeskatteenheterna omvandlas till extra-ordinarie tjänster. Till 

mervärdeskatteenheten yrkas utökning av kontorspersonalen med en 

tjänst som kontorsbiträde ( +679000 kr.). 

6. Till uppbördsenheten yrkas ~n tjänst som assistent för arbetsuppgifter 

som övertagits från annat län ( + 105 000 kr.). 

7. För handläggning av kilometerskatt bör allmänna enheten tillföras en 

tjänst som byråsekreterare ( + 117 000 kr.). 

8. Vidare yrkas medel för tillfällig personalm. m. <+618000kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka ( +935 000 kr.). 

10. Lantmäterienheten a) Huvudförslag+ 268000kr. 

bl Omkostnaderna beräknas öka ( + 121 000 kr.). 

Föredraga11de11s 1)1·erviiga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 3 875 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 213 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga IS Civildepartementet 78 

Jämtlands län 

19K3/K4 Lkriiknad iinc.lring 1984/85 

Liins- Före-
s1yrelsen c.lraganden 

Personal 221 2 

Anslag 
Fiirvaltning,-
kostnader 31 869 +'2.K6K + 1 535 
D;irav 

liinckostna<ler 28 I07 +I 157 + 1298 
cngiingsutgifter + 1187 

Lokalkostnader 5 621 - 195 33 
Samhiill\inf1irmation Kl + 10 + 6 
Kungön:lscannonse-
ring 137 + 21 
Lanl m;i1ericnhctcn '2.675 + 453 - 191 
Lokalvi'trds-
organisation 

40384 +3157 +1317 

/,ii11s.1·tyrelse11s .fi"jrslag 

I. Huvudförslag + I 438 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för genomförande av ett antal speciella 

projekt (+900000kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka (+366000kr.). 

4. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + 50000 kr. 

b) För upprättande av bestämmelsekarta och specialblad till fastighets

kartan yrkas särskilda projektmedel ( +403 000 kr.). 

Föredraganden.i· 1)1·erviiga11de11 

Med hiinvisning till sammanställningen beriiknar jag det ökade medcls

bchovct för länsstyrelsen till I 317 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 454 000 kr. För cngilngsutgifter för 

uppliiggningen av bestämmelsekarta m. m. inom lantmiiterienhetcn har jag 

under posten Till regeringens disposition preliminärt beriiknat 40000 kr. 

Vidare har jag under samma anslagspost preliminärt beräknat 60000 kr. för 

inköp av en mappautomat. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 79 

Västerbottens län 

1983/84 lkräkn;1d iindring 1984/8.5 

Lins- Före-
styrelsen dragandt:n 

Personal 304 +4 2 

Anslag 

Förvaltnings-
kostnader 43 882 +3 766 +2 277 
Därav 

lönekostnader 38 778 +2 148 +2189 
engångsutgifter 160 +I 005 

Lokalkostnada 8221 - 614 
Samhäl I sinforma t ion 115 + 26 + 9 
Kungörelseannonse-
ring 138 + 200 
Lantmiiterienheten 2450 +2113 + 191 
Lokalvårds-
organisation 

54807 +6105 +1863 

Län.utyre/.1·ens förslag 

I. Huvudförslag+ 1561 OOOkr. 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för projekt verksamhet inom naturvårdsen

hetens verksamhetsområde (+300000kr.). 

3. Till vardera av uppbörds- - och dataenheterna yrkas en assistent 

( +210000 kr.). 

4. Till administrativa enheten begärs en tjänst som byrådirektör för 

organisationsutveckling och rationalisering och en tjänst som personalkon

sulent (+295000kr.). 

5. Vidare yrkas medel för praktikarbete för arbetshandikappade 

( + 200000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka. Vidare yrkas medel för inköp av ny 

tjänstebil och IOr ledningsövningar (+I 426 000 kr. J. 

7. Lantmäterienheten al Huvudförslag + 69000 kr. 

bl Länsstyrelsen yrkar att personalkostnaderna räknas upp för att svara 

mot befintliga tjänster ( + 500 000 kr.). 

cl För mikrofilmning av förrättningsarkiv m. m. yrkas särskilda medel 

<+1530000kr.). 

dl Omkostnaderna beräknas öka(+ 14000kr.). 

Föredragt1ndens ö1•en•iiganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beriiknar jag det ökade medels

behovet för liinsstyrelsen till I 863 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag beräknat till 277 000 kr. För engångsutgifter för 

bl. a. mikrofilmning av förrättningsarkiv vid lantmäterienheten har jag 

under posten Till regeringens disposition preliminärt beräknat 300000 kr. 
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Norrbottens län 

1983/84 lkriiknad ändring 1984/85 

Lins- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 354 2 

Anslag 
Förvaltnings-
kostnader 51518 +6 77'.!. +3165 
Diirav 

lönekostnader 45541 +2158 +2812 
engångsutgifter +3826 

Lokalkostnader 7057 + 498 + 6 
Samhällsinformation 125 + 10 + 10 
Kungörelscannonse-
ring 14\1 + 12 
Lantmäterienheten 4371 + 317 + 161 
Lokalvårds-
organisation 

63221 +7609 +3342 

Liinsstyre/sens fö-rslai; 

I. Huvudförslag + 2 039 000 kr. 
2. Länsstyrelsen yrkar att huvudförslaget inte skall tillämpas 

(+I 237000kr.). 

3. Vidare yrkas medel för utbyte av telefonväxel ( + J 706000kr.). 

4. Omkostnadt;:rna beräknas öka. Vidare yrkas medel för ledningsqv
ningar ( + 310000 kr,). 

5. Lantmäterienheten a) Huvudförslag + I 79000 kr, 

bl Länsstyrelsen yrkar att huvudalternativet inte skall tillämpas på lant

mäterienheten ( +88 000 kr.). 

c) Omko!)tnaderna beräknas öka (+50000kr.}. 

6. Länsstyrelsen hemställer att regeringen fattar b.eslut 9m översyn av 

lagen om arvsskatt och gåvoskatt. 

Far<'dragandens ö1·erviiga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det ökade medels

behovet för länsstyrelsen till 3 342 000 kr. Länsstyrelsens andel av den 

riktade besparingen har jag b~räknat till 300000 kr. För engångsutgifter för 

bl. a. utbyte av telefonväxel har jag under posten Till regeringens disposi

tion preliminärt beräknat 3 700000 kr. 
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Diverse ändamål 

1983/84 lkriiknad ändring 19~4/85 

Myndig- Före-
heterna draganden 

Maskinhyra för data-
enheterna 78190 +Il 124 + 3676 
Utrustning för data-
enheterna 3 621 + 799 + 157 
Linsstyrclsernas 
organisationsniimnd 9346 + 439 + 571 
Lmdshövdingarnas 
tjiinstebostäder 226 + 4 + 34 
Kost nadcr vid anstånd 
med omstationering 
m.m. I 098 + 109 + 77 
Blanketter 1100 + 300 + 110 
Bidrag till kostnader 
för fostighetshild-
ningsförriittningar m. m. '.!98 + 30 + '.! 
Till regi:ringens 
disposition 19470 + '.! 894 +25 913 

113349 +15699 +30540 

Fiirl!drat::11nde11s 1!1·en·iig1111de11 

Maskinhyror för dataenhett:rna beräknas öka med 3 676000 kr. på grund 

av prisomräkning på kostnaderna för underhåll av befintlig utrustning. 

Vidare beräknas köstnaderna för utrustning för dataenheterna öka med 

157000 kr. med anledning av prisomriikning samt ersättningsanskaffning 

av efterbehandlingsmaskiner och utökat behov av skivpackar m. m. För 

länsstyrelsernas organisationsniimnd har jag beräknat en ökning med 

571 000 kr. Nämndens wrksamhet har nu konsoliderats och under det 

senaste året har vissa interna omorganisationer vidtagits. Dessa har bl. a. 

inneburit att uppgiftsfördelningen mellan ordföranden och kanslichefen 

ändrats. Mot denna bakgrund har jag beriiknat medel för en överdirektör. 

Kostnaderna för landshövdingarnas tjänstebostäder beräknas öka meu 

34000 kr. fag har därvid beräknat att kostnader för transport, underhåll 

och renovering av till tjiinstebostaden deponerat konstverk från statliga 

museer skall bekostas frän denna anslagspost. Anslagsposterna Kostnader 

vid anstånd med omstationering m. m. och Blanketter beräknas öka med 

77000 kr. resp. 110000 kr. med anledning av prisomräkning. Bidrag till 

kostnader för fastighetsbildningsförrättningar beraknas öka med 2 000 kr. 

Anslagsposten Till regeringens disposition under anslaget till länsstyrel

serna har jag beriiknat totalt till 45 383 000 kr. till övervägande del hiinför

liga till kostnaderna för inventarier och utrustning hos liinsstyrelserna. I 

beloppet ingår även medel för vissa kostnader för lhnsstyrelsernas led

ningsövningar. vi~sa iinnu ej fördelade medel för tiickande av kostnmler för 

utökad regional prisövervakning. medel för förstiirkning av merviirdc-

6 Riksdagen 198318-1. I .w111/. Nr 100. Bi/11;:11 15 
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skatte- och vägtrafikskattekontrollen och medel för granskning av vinst

delningsskatt samt medel för förstärkta insatser inom miljöskyddsområdet. 

Vidare ingår i beloppet medel för statsbidrag till kostnader för medbor

garvittnen enligt lagen (1981: 324) om medborgarvittnen i Stockholms, 

Göteb0rgs och Malmö polisdistrikt. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen att till Liin.1·styrelserna m. m. för budgetåret 1984/ 

85 anvisa ett förslagsanslag av I 865 037 000 kr. samt 

bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i fråga om 

länsdemokratikommittens, 

ADB-beredningsgruppens och 

länsdomstolskommittens betänkanden. 
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C. KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C I. Domkapitlen och stiftsnämndcrna m. m.: Fönaltningskostnadcr 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

11985 763 

Il 378 000 

11728000 

83 

Från detla anslag bestrids de kostnader för domkapitlen, stiftsnämn

derna, ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som framgår av 

sammanställningen i det följande. 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 

inom stiftet. De grundHiggande bestiimmdserna härom finns i lagen 

(1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1982: 944). I varje stift utom i 

Stockholms stift finns ocksf1 en stiftsniimnd. Stiftsn~imnderna handliigger 

ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna hiirom 

finns i lagen ( 1970: 939) om förvaltning av kyrklig jon.I Uindrad 1975: 1322 

och 1983: 402). Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa 

myndighetsfunktioner, dels förvaltningen av prästlönt:fondsfastigheterna 

och skogen pft löneboställena i stiftet. I Stockholms stift fördelas dessa 

uppgifter mellan stiftsnämndana i Uppsala och Strängniis. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 

stiftsnämnderna mellan staten, kyrkofonden och de olika stiftens förvalt

ning av prä~tlönefondsfastigheter och bostiillsskog. P[1 kyrkofonden och 

niimnda förvaltning faller enligt nuvarande fördelningsprinciper hiilften av 

de under Il. Övriga domkapitel heräknade kostnaJerna. Dessutom faller 

på kyrkofonden och förvaltningen de beriiknade kostnaderna under IV. 

Stiftsniimnderna. Den andra hiilften av de kostnader som har bcriiknats · 

under Il. Övriga domkapitel samt Je beriiknade kostnaderna för tillfällig 

personal betalas av staten. Denna fördelning grundar sig på uppfattningen 

att kostnaderna för stiftsniimnderna helt skall hetalas av kyrkofonden 

eller, om kostnaderna avser förvaltningen av priistlönefondsfastighcter 

och hostiillsskog. av inkomsterna från denna förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras ät dels för domkapitel 

och stiftsniimnd gemensam kanslipersonal. dels stiftsjiigmästare och viss 

annan skoglig personal hos nämnden. dels för förvaltningen siirskilt an

ställd personal. Även i den sist niimnda gruppen kan ingå kanslipersonal. 

De anslag till förvaltningskostnader som heriiknas i det följande avser 

samtliga kostnader för den gemensamma ka~slipersonalen samt för stifts

jägmiistarna m:h den förut niimnda skogliga personalen hos stiftsniimn

derna. I den mån dessa bttda personalgrupper anlitas för förvaltningen av 

priistlönefondsfastigheter eller bustiillsskog skall diiremot svarande löne

kostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa uppblirdsmedel skall heriik

nas av stiftsniimnderna. Detta kan ske först efter utg{rngen av hudget:1ret 

1984/85. Med hi1nsyn härtill kan i detta sammanhang uppbördsmedlen 

endast heriiknas preliminiirt. Det belopp som kan antas bli aktuellt upp-
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skattar jag till minst 1,3 milj. kr. för budgetåret 1984/85. I dt:tta samman

hang har jag inte belastat förvaltningen med kostnader för arvoden m. m. 

till stiftsnämndsledamöter. Tillägga·s bör att jag inte tar upp något anslag 

till lön åt den personal för vilken lönen helt skall bestridas ur inkomsterna 

från förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående har sagt om lönekostnader gäller också för 

stiftsnämndernas övriga kostnader. Det belopp som p[1 denna punkt bör tas 

_upp som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter 

och boställsskog beräknar jag preliminärt till 250000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på staten. 

Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva faller 

helt på kyrkofonden. 

Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 

Utöver de belopp som redovisas i följande sammanställning bt:strids ur 

kyrkofonden kostnaderna för personaladministrativa tjänster. Sådana 

tjänster finns inrättade vid samtliga domkapitel och vid ärkebiskopens 

k<msli. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
/. Domkapitlet i Stodlwlm 

Förvaltningskoslnadcr 
Lokalkostnader 

Il. Öl'riga domkapitel 
Förvalt ningskoslnader 
Lokalkostnader 

///. Ti/lfiillig per-
s"nal hos do111kapitll'11 
111. 1n. t1 11li~1 regerint:t111s 
h<'stii1111111111de 

IV. Sti:fh11ii11111dem11 
Förvaltnings kos tnadcr 
Lokalkostnader 

V. Ärkl'hiskopl'm k1111sli 
Förvaltningsk11st nadcr 

\//. Kvrkol1<·rdt1rfi"ir diil't1 

Fiirvalt ningskost nadt:r 

U /' f' hiird.1· 111 <·dl' I 
Bidrag friin kyrkofonden 
f-riin fiirvaltningcn av 
priisl löno.:fondst"ast ig
hctcr od1 hosliillsskog 

No.:110111gift kr. 

1983/84 

171 

Ml7200 
'!.27 500 

17 364000 
2 696400 

433 000 

7 745 600 
238400 

966600 

1577 300 

19'!.58000 

1300000 

11378000 

Beräknad ändring 1984/85 

Domka
pitlen 

+7 

+ 119700 
+ 2'!.500 

+ 1843000 
+ 62600 

+ '!.4000 

+ 504100 
+ '!.5500 

+ 83 400 

+ 77 500 

+ 1643 300 

+1119000 

Före
draganden 

of. 

+ 38800 
+ 49500 

+ 989000 
34400 

- 215000 

+ 740400 
+ 25 600 

+ 8'!.400 

+ 105700 

+11x:iooo 

+ 250000 

+ 350000 
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Domk11pitle11 

I. Pris- och löneomräkning m. m. +2 234 700 kr. 

2. Huvudförslaget innebär för domkapitlens del huvudsakligen personal

inskriinkningar samt beträffande stiftsnämnderna främst minskad rese

verksamhet. Domkapitlen framhåller att förslagets genomförande skulle 

medföra stora svårigheter för stiftsmyndigheterna att fullgöra sina åliggan

den. 

3. Domkapitlet i Stockholm anhåller om en halvtidstjänst som vaktmäs

tare och domkapitlet i Strii111;11iis om en ny assistenttjänst ( + 162 900 kr.). 

Vidare anhåller domkapitlet i L11le<I att en halvtidstjiinst som stiftsnotarie 

iindras till heltidstjänst och domkapitlet i Växjö att en halvtidstjänst som 

assistent vid stiftsnämnden i Växjö ändras till heltidstjänst ( + 133 500 kr.). 

4. Den begärda höjningen av anslagsposten till förvaltningskostnader vid 

ärkebiskopens kansli innefattar bl. a. portokostnader på grund av tjänste

hrevsriittens slopande ( + 30 000 kr.). 

Fiiredragandcns c'iverväganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

11 728 000 kr. Anslaget har i fråga om den statligt finansierade delen beräk

nats enligt huvudförslaget. 

Till de i sammanställningen beräknade utgifterna kommer vissa kostna

der pft grund av lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området 

( L-ATFl för budgetåret 1983/84. Jag förutsätter att sådana merkostnader i 

likhet med vad som tidigare har skett skall få täckas genom överskridande 

av anslaget. 

Uppbördsmedlen från förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 

boställsskog har som jag redan anfört tagits upp endast med preliminärt 

beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga beräkningen av bidragen från 

denna förvaltning - vilken beräkning kan.ske först under andra halvåret 

1985 - visa sig att förvaltningen bör belastas med andra belopp än jag har 

antagit. bör regeringen äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofon

dens bidrag som föranleds av den ändrade beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Domkapitlen och st{ft.rniimnderna m. m.: Fiirvaltningskost

nader för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 

11728000kr .. 

2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 

bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 

C 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

243278 

140000 

240000 

86 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor 

och förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningsersätt

ningar till vissa domkyrkosysslomän. 

Liin.utyrelsernas organi.rntion.rniimnd (LON) föreslår att nuvarande er

sättningar om möjligt avvecklas. Om så inte kan ske föreslår LON att 

bestämmelserna ses över och förenklas samt att administration och utbe

talning av ersättningarna förliiggs till en och samma myndighet. förslagsvis 

kammarkollegiet. 

Fiircdragandcns ii1 ·en ·iiRa nden 

Administrationen av detta anslag iir i förhftllande till bidragens storlek 

orimligt tidskrävande. Möjligheterna att förenkla denna bidragsgivning 

senast fr. o. m. år 1985 bör diirför prövas. 

För nästa budgetår föresl{1r jag att anslaget räknas upp med 100 000 kr. 

med hänsyn till belastningen. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittningar till /.:yrkor 111.111. för budgetf1ret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 240000 kr. 

C J. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5 050 737 

5051000 

5051000 

Enligt 11 *lagen ( 1970: 940l om kyrkliga kostnader (omtryckt 1982: 379, 

ändrad 1983: 40 I) skall från staten för varje år utgå ersättning till kyrkofon

den med 5 050 737 kr. för prästerskapets till staten indragna tionde m. m. 

Ersättningen bestrids från detta anslag. som for innevarande budgetår iir 

uppfört med ett avrundat belopp av 5051000 kr. 

Fiiredraga nde ns ii1 ·en ·iiganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ersiittningar till kyrk1~fimde11 för budgetåret 1984/85 

anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 
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C 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1078090 

I 177000 

I 208000 

87 

Enligt kyrkomusikerförordningen ( 1950: 375: omtryckt 1973: 681. ändrad 

senast 1983: 566) skall kantorstjänst som regel vara inrättad i kyrkomusi

kcrdistrikt med lägre invånarantal än 5 000. Kantors tjänst kan vara anting

en skolkantorstjänst. dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare i grundsko

lan för klass på lågstadiet eller mellanstadiet, eller kyrkokantorstjänst. som 

är en självständig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikerdistrikt. 

diir kantorstjänst av organisatoriska skäl inte lämpligen kan inrättas eller 

behållas. fårs. k. orgelspelare anställas. 

För utbildning av kantorer anordnas varje år särskilda sommarkurser. 

som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans lågstadie- och 

mellanstadielärarlinjer och för lärare som genomgått utbildning vid dessa 

linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning till kurserna 

förrättas organist- och kantorsexamen, som utgör det kyrkomusikaliska 

behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusika

liska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För 

avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser. vilka utgörs av 

brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik 

jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersättningar 

och traktamenten till kursledare. examinatorer och censorer samt andra 

utgifter i samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår 

har vidare under detta anslag beräknats 190000 kr. som bidrag till kurser 

för orgelspelare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens 

styrelse. som har tillsyn över kurserna. 

Musikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 128700 kr. Av detta belopp avser 50100 

kr. pris- och löneomräkning och 78600 kr. höjning av bidraget till kurser 

för orgelspelare. 

Föredragandens överväganden 

Anslaget bör höjas med 31 000 kr. med hänsyn till de ökade kostnaderna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till K11r.1·er för utbildande a1• kyrkomusiker m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 208 000 kr. 
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C 5. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 förslag 

3 280000 

3 3300001 

2400000 

Reservation 

88 

12495 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår kostnader för restaurering 

av domkyrkorna i Skara. Strängnäs. Västerås och Visby. 

För nästa budgetår har anslag begärts till restaurering av domkyrkorna i 

Linköping. Skara. Strängnäs. Västerås och Visby. 

1. Linköpings domkyrkas resta11reri11gsko111mitte anmäler att domkyr

kans fönster är svårt skadade genom vittring och behöver repareras. Re

parationsarbetena beräknas kosta 4 970 000 kr. i prisliiget januari 1982 och 

beräknas ta minst tre år att genomföra. Kommitten anht1ller om största 

möjliga statsbidrag för dessu arbeten. 

Rikrnntikvarieämhetet framhåller att arbetena är brådskande och att det 

är önskvärt att principiellt beslut om bidrag kan tas snarast möjligt även 

om bidrag ej kan utgå förriin tidigast budgetåret 1985/86. Ett påbö1jande av 

arbetena senare än 1985 kan enligt ämbetets mening leda till att de befint
liga skadorna ytterligare förvärras och därmed förorsaka mera omfattande 

och dyrbarare åtgiirder. 

2. För förstärkning av valven i Skara domkyrka har för budgetåren 

1982/83 och 1983/84 anvisats sammanlagt 1,5 milj. kr. Kostnaderna för 

förstärkningen av valven har tidigare beräknats till 4025000 kr. i prisläget 

den I januari 1982. Statsbidrag för dessa arbeten skall utgå med bdopp 

motsvarande 70 % av kostnaderna. dock högst 2.8 milj. kr. i prisliiget den 1 

januari 1982 (prop. 1982/83: 100 bil. 15, KrU 23. rskr 252). 

Skara domkyrkas resta(1reri11gsko111mitte anmäler att man nu räknar med 

att kunna nedbringa kostnaderna för förstärkning av valven till ca 3 200 000 

kr. bl. a. genom att utföra arbetena i en etapp i stället för som tidigare 

planerats två etapper. Kostnader som inte täcks av det anvisade statsbi

draget skulle därvid förskotteras av församlingen. Restaureringskommit

tCn anhåller om statsbidrag med 740000 kr. för budgetåret 1984/85. 

Domkapitlet i Skara tillstyrker framställningen och understryker vikten 

av att <len inre restaureringen får fullföljas planenligt. 

3. För restaurering av Striingniis domkyrka har för budgetåren 1979/80. 

1982/83 och 1983/84 anvisats sammanlagt 2 325 000 kr. Vidare har domka

pitlet i Strängnäs fått tillstånd att av fondmedel använda högst 2.5 milj. kr. 

för att förskottera högst tre fjiirdedelar av kostnaderna för yttre restaure

ringsarbeten på domkyrkan. Den kyrkliga samfälligheten mellan Strängnäs 

domkyrkoförsamling och Aspö församling har förklarat sig ha för avsikt att 

svara för en fjärdedel av kostnaderna för ifrågavarande arbeten. 

1 Dlirav I milj. kr. med anledning av förslag i prop. 198V84: 26 om siirskilda syssel
sättningsf1tgarder för hudgctf1rc1 1983/84. 
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Do111kapitlct i Strii11g11iis her~iknar kostnaderna för niista etapp av rc

staureringsarbetet till 1.3 milj. kr. Domkapitlet anh[tller för budgctiiret 

1984/85 om statsbidrag med 1621000 kr. Av det hcgiirda beloppet avser 

747 000 kr. ersättning för av domkyrkan förskotterade kostnader och 

975 000 kr. kostnader för nya arbeten. 

4. Riksdagen har för budgetåren 1980/81. 1982/83 och 1983/84 anvisat 

sammanlagt 780000 kr. för reparation av tak. vind och torn p{1 Fiistcrtls 

domkyrka. Det statsbidrag som anvisades för budgetf1ret 1980/81 heriikna

des täcka ::!Oo/rc av kostnaderna för vissa reparationsarbeten pft domkyr

kans tak och vind. 

\!iistcrds k_n-k/iga san~fiillighet anh<lller för budgctfiret 1984/85 om stats

bidrag med ytterligare 474 000 kr. Det begiirda statsbidraget motsvarar 

tillsammans med tidigare anvisat belopp 20 ''r. av de totala kostnaderna för 

reparation av tornet och spiran på Viister?1s domkyrka. 

Oomkyrkokom111i.uio11e11 i Viistcnls finner det nwtiverat att samfällighe

ten får det begiirda statsbidraget. 

5. För yttre restaurering av Vishy domkyrka har sedan år 1977 anvisats 

5 057 077 kr. i statsbidrag. 

De utförda arbetena har hl. a. omfattat restaurering av yttertaken samt 

arbeten på fasader och fönster. Den yttre restaureringen har avslutats i juni 

1983. Kostnaderna för den yttre restaureringen uppg[ir till 13 893 005 kr. 

Enligt den av kammarkollegiet föreslagna och hittills tiWimpade kostnads

fördelningen skall staten svara för två tredjedelar och församlingen l"ör en 

tredjedel av dessa kostnader. 

Vishy domkyrk11f6r.1·a111/i111: .anh{tller för budgetäret 1984/85 om stahhi

drag med 4028841 kr. för att tiicka av församlingen förskotterade kostna

der för restaureringen. 

Fiiredragandcns ö1·en·iiga11den 

I enlighet med förslag i prop. 1982/83: toO hil. 15 har statsbidrag till 

restaurering av kyrkor anvisats under tvä olika anslag med sammanlagt 

4130000 kr.. varav 2330000 kr. for restaurering av öldre domkyrkor och 

1.8 milj kr. för restaurering av Vadstena klosterkyrka. Restaureringen av 

Vadstena klosterkyrka är färdig men projektet har ännu inte slutredovi

sats. Anslaget till restaurering av Vadstena klosterkyrka hortfaller fr. o. m. 

nästa budgetår. Jag föreslår att den reservation som eventuellt finns kvar 

på anslaget överförs till anslaget Bidrag till restaurering av iildre domkyr

kor och får disponeras pfi det sätt som regeringen beslutar'. Vidare föreslår 

jag att reservationer under sistnämnda anslag som hiinför sig till en viss 

domkyrka och som inte behöver utnyttjas för arbeten pf1 denna efter beslut 

av regeringen skall kunna få disponeras för restaureringsarbeten på en 

annan domkyrka. 

Utöver de medel som beräknats i förra firets hudgetproposition har i 

enlighet med förslag i prop. 1983/84: 26 om silrskilda syssels~ittningsåt-
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giirder fiir hudget<°1ret 1983/84 I milj. kr. anvisats för restaurering av 

Striingniis domkyrka. En del av de för niista budgetår planerade arbetena 

har diirigenom kunnat tidigarcliiggas. vilket gör att mcdelsbchovet niista 

budgctr1r minskar med motsvarande helopp. Jag riiknar dock för nästa 

budgetiir med ett mcdclshchov av ca 600000 kr. för restaurering av Striing

niis domkyrka. 

Bidrag biir vidare utgå med ca 1.3 milj. kr. för restaurering av Vishy 

domkyrka 1.ll'h med ca 500000 kr. för restaurering av Skara domkyrka . 

.lag heriiknar diiremot inte nägra medel för restaurering av domkyrkorna 

i Linköping och Viisterfts. 

Genom utnyttjande av reservationer kan bidrag eventuellt utgå med 

n{1got högre belopp än de ovan redovisade. 

Anslaget hiir för niista budgct{1r föras upp med 2 400000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen foreslilr riksdagen att 

I. till Bidmg till n'st11111·eri11g 111· iildre domkyrkor för budgeti\ret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 2 400000 kr.. 

,., medge att regeringen för disponera reservationer enligt vad jag 

nyss har anfört. 

C 6. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

465 ()(){) 

520000 

440 000 

Fdn anslaget utgår innevarande hudgett1r bidrag till Svenska ekumenis

ka niimnden med :BOOOO kr. för bestridande av Sveriges årsavgift till 

Kyrkornas viirldsråd och med 100000 kr. för Kyrkornas världsråds sjiitte 

generalförsamling i Vancouver den 24 juli-den 10 augusti 1983. Vidare 

utgår bidrag till Nordiska ekumeniska institutet med 40 000 kr. och till ett 

av Konfercnz Europiiischer Kirchen upprättat program om miinskliga 

riittigheter med 50000 kr. 

S1·c11ska l'k11mn1iska 11ii11111dc11 anhåller om statsbidrag med ett belopp 

av 365 000 kr. för hestridamlc av årsavgiften till Kyrkornas världsråd för 

budgetåret 1984/85. 

Nordiska ekumeniska institutet förklarar att det för att upprätthålla och 

utöka verksamheten vid institutet behövs ökade anslag. Institutet anhåller 

om anslag för budgetåret 1984/85 med 50 000 kr. 

Ärkehiskopen anhåller om ett oföriindrat anslag av 50000 kr. till det av 

Konferenz Europäischer Kirchen upprättade programmet om mänskliga 

rlittigheter. 

Fiircdraganclens öven·iiga11de11 

Jag tillstyrker att statsbidrag till Svenska ekumeniska nämnden fär utgå 
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med 350000 kr. för bestridande av ?1rsavgiften till Kyrkornas viirldsdd. 

Bidrag till Nordiska ekumeniska institutet och till kyrkornas rrogram om 

mänskliga riittigheter hör utgå med oföriindrade belopr. 

Anslaget bör alltså för niista budgetår foras urp med 440000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till Bidra1-: till ek11111c11is/.:. 1·cr/.:.sa111h1•t for budgetf1ret 1984/85 

anvisa ett anslag av 440000 kr. 

C 7. Bidrag till de S\'enska utlandsförsamlingarna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

510000 

610000 

625000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 34. SU 51. rskr 1581 utgfir bidrag 

av statsmedcl till de svenska utlandsforsamlingarna. Beslutet avsiig de 

svenska församlingarna i Paris. London. Berlin. Köpenhamn. Oslo. Hel

singfors och Buenos Aires. för vilka Kungl. M<~i: t har fasts!Ullt kyrkoord

ning. Av anslaget för innevarande hudgetår utgår 585 000 kr. som bidrag till 

avlöning av kyrkvaktmästare och bitriiden r(1 församlingarnas pastorse.x

peditioner. medan 25 000 kr. utgör gottgörelse [it den svenska församlingen 

i London för förlorad riitt till skeprsavgifter. 

Dom/.:.apitlct i Uppsala 

De kostnader för avlöning av bitriiden och kyrkvaktm:istare som hör 

beaktas vid bidragets hestiimmande uppgfir enligt domkapitll:ts heriikning

ar till 1 200000 kr. budgetåret 1984/85. Domkapitlet hemställer. att bidraget 

för avlönings kostnader hestiims till hiilftcn av detta helorp. dvs. till 600 000 

kr. Vidare föreslår domkapitlet. all gottgörelsen till den svenska försam

lingen i London iiven för niista budgetår skall utgiira 25 000 kr. 

Fiiredr111-:a11den.1· ii1·en ·ii1-:ande11 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av hitriiden 

och kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för niista hudgctf'tr höjs med 

15000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslclr riksdagen 

att till Bidrag till de .1Te11.1·/.:.a 11tland.1ji'ir.rn111/i11gama för budgetåret 

1984i85 anvisa ett anslag av 625000 kr. 
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C 8. Bidrag till rcparationsarbckn på de svcnska utlandsförsamlingarnas 

kyrkohrngnadcr 

1982/83 Utgift 

198V84 Anslag 

1984.185 För.,lag 

340000 

295 000 

305 000 

Reservation 

Fr{1n anslaget utgiir inncvaramlc budgetår bidrag till reparationsarbcten 

p;\ de svenska kyrkorna i London. Berlin och Oslo. Även för niista budget

C1r har an-,lag begiirts för n:parationsa~beten på dessa kyrkor. 

S1·,·11.1kat'iir.111mli11gen i London anhi\ller om stahhidrag med 150000 kr. 

för utbyte av fönster i kyrkofastigheten. Församlingen hade tidigare plane

rat att fi.ir<;e fönstren med dubbla glas genom att montera en glasskiva pi\ 

insidan av befintliga blyinfattade fiinster. Fönstcrbfigarna har emellertid 

visat sig vara sii hfirt angripna av rost att ett fullständigt utbyte blir 

nödviindigt. Kostnaderna flir utbyte av fiinstrcn beriiknas till mer iin 

500000 kr. Utbytet förcsliis ske successivt efter hand som rostangreppen 

motiverar iitgiirder. 

S1·c11sk11 .fi'ir.wmlingcn i Balin anh<'tllcr om statsbidrag med 200000 kr. 

för reparation av viirme- och varmvattensystemet. Detta installerades 1954 

och har nu giitt siindcr varvid källaren fyllts med varmvatten. Det anses 

nödviindigt att byta ut systemet. vilket beriiknas kosta ca 420000 kr. 

S1·c·11.1·k11 .fi'irsw11li11ge11 i Oslo anhåller om statsbidrag med .50000 norska 

kr. för reparation av en vattenskada i kyrkobyggnaden. Ett stuprör som 

varit inmurat i byggnadskroppen har friitts sönder och vatten har runnit in i 

murverket. Skadan var av s[u.Jan art att den omedelbart måste åtgiirdas. 

Ka111111llrkollc,r.:ic1 anför i remissyttrande över sistnämnda ansökan om 

statsbidrag att det enligt kollegiets mening finns skiil som talar för att 

bidrag till utlandsfiirsamlingarnas kyrkobyggnader skall Hickas av· kyrko

fondsmedel. 

Fiiredraga11dc11s iii·cn·iit::ll11dc11 

1983 i1rs kyrkomöte har av svenska kyrkans centralstyrelse begärt en 

skyndsam utredning rörande utlandsförsamlingarna och den av styrelsen 

för svenska kyrkan i utlandet hedrivna verksamheten. Utredningen viintas 

vara klar i början av år 1984 så att förslag i frågan kan presenteras för 1984 

års kyrkomöte. Jag iir med hänsyn härtill inte beredd att nu ta ställning till 

kammarkollegiets förslag att kyrkofonden skall svara för kostnader för 

rcparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas kyrkobygg

nader. 

Större delen av de för nästa budgetår planerade arbetena iir brådskande. 

Jag tillstyrker att statsbidrag nästa budgetår får utgå med 305 000 kr. för 

reparationsarbeten på utlandsförsamlingarnas kyrkobyggnader. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till rcparation.rnrhctl'n pä de si·cnska 11tlllnd.1fiirsam

li11garnas kyrkohyggnader för budgetfiret 1984/85 anvisa ett reser

vationsanslag av 305 000 kr. 
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C 9. Bidrag till trossamfund 

J 982/83 Utgift 

J 983/84 Anslag 

J 984/85 Förslag 

31860000 

32850000 

33 850000 

Reservation 

93 

140 000 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet (verk

samhetsbidrag) enligt förordningen ( 1974: 404) om statsbidrag till vissa 

trossamfund (ändrad senast 1983: 820). Verksamhetsbidrag utgår till för

samling som I. tillhör annat kristet trossamfund iin svenska kyrkan eller 

ingår i grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyr

kan, 2. iir anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller p;°1 annat siitt samverkar 

rned rådet och 3. tillhör st1danl samfund eller ingår i sädan grupp av 

församlingar som betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling 

som inte uppfyller villkoren under I och 2 utg[ir bidrag om regeringen har 

förklarat att det trossamfund församlingen tillhör kan komma i fri\ga för 

statsbidrag enligt niimnda förordning. Si'tdana beslut föreligger betriitfande 

anglikanska kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de före.nalle 

islamiska församlingarna. katolska kyrkan, de mosaiska församlingarna. 

Sveriges muslimska förbund. de ortodoxa kyrkorna och ungcrska protes

tantiska församlingen. 

Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företriidare 

för alla .samfund eller grupper av församlingar som iir anslutna till cller 

samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I iirende om statsbidrag till försam

ling inom samfund. som inte är anslutet till frikyrkorådet. skall samarbets

nämnden inhämta yttrande från en till niimnden knuten delegation. I denna 

delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte iir represen

terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma 

i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 

regeringen. 

Ur anslagd utgår vidare samrr.antriidesarvoden och reseersiittningar ät 
ledamöter och suppleanter i samarbetsniimnden och i. delegationen samt 

ersättning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete. 

Av det för innevarande budgctär anvisade anslaget utgår 30 110 000 kr. 

som allmänt verksamhetshidrag och 2.4 milj. kr. som bidrag till andlig vård 

vid sjukhus m. m. Vidare står 340 000 kr. till regeringens disposition. 

Swnarhet.rniimnden .fiJr statshidrnu till tro.1·san~fi111d 

Samarbetsniimnden anhåller för nästa budgetår om en uppriikning av 

anslagct Bidrag till trossamfund ml.!d 6990000 kr. Samarbetsniimmlen 

framhåller att kostnadsutvecklingen ktt till en reell nedskiirning av ansla

gen till trossamfund under de senaste åren. För att undvika en ytterligare 

urholkning begärs en ökning av verksamhetsbidragct med 4 890000 kr. 

Utöver verksamhetsbidraget har sedan budgetf1ret 1980/8 J utgätt ett 
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siirskilt bidrag för andlig vt1rd vid sjukhus. Genom detta bidrag har spe

cicll<1 tjiinstcr för sjukhusverksamhctcn kunnat inriittas. Vid utgången av 

budgeti'tret I 9lQ/83 fanns 50 hel- eller dcltidstjiinster som sjukhuspastorer. 

Anslaget tiickcr emellertid endast en del av kostnaderna och den andliga 

viirden vid sjukhusen har inre kunnat byggas ut i den omfattning som varit 

önskviird. Samarbetsnämnden anhåller all bidraget till andlig vård vid 

sjukhus riiknas upp med I, I milj. kr. till 3,5 milj. kr. 

Samarbetsniimnden anh;°1ller vidare om ett anslag om 500000 kr. för 

administrationskostnader och ett om 500000 kr. som bidrag till centrala 

stödinS<ttser för invandrarnas trossamfund. 

Fiiredragil 11dl'11.1· ii 1 ·en·iigll nde 11 

Införandet av anslaget till de fria trossamfunden och utvecklingen av 

statens stöd llll dessa trossamfund har bl. a. motiverats med jiimförelser 

som gjorts med statens stöd till svenska kyrkan. Detta stöd har under 

senure år minskat. 

Vid beriikningen av de senaste {1rens anslag har i stiillet jämförelser 

gjorts med de bidrag som utgiir till folkrörelserna. Även för budgetåret 

1984/85 bi.ir anslagsökningen ansluta till dcn utveckling som föreslås be

triiffande folkrörelsestödet i övrigt. 

De ökade kostnaderna motiverar en uppriikning av förevarande anslag 

med I milj. kr. till 33 850000 kr. Inom denna ;mslagsram bör iiven rymmas 

kostnader för administnition och bidrag till centrala stödinsatser för in

vanurarnas trossamfund. 

Jag hemshiller att regeringen föreslår riksdagen 

all till Bidrag till tro.uw1(fi111d för budgetiiret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 33850000 kr. 

C 10. Hidrag till anskaffande a\· lokaler för trossamfund 

19l.Q/83 Utgift 

198~/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1 ~ 150 000 

~5450000 1 

6500000 

Reservation 

Frtrn detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös 

verksamhet !lokalhidrag) enligt förordningen ( 1974: 404) om statsbidrag till 

vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgfl till församling som enligt bcsliim

mel~crna i förordningen kan fil verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget 

C9l. 

Lokalbidrag rnr utgi'l för I. anordnande av lokal genom nybyggnad. om

byggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal och 

1 
Diirav 13 milj. kr. 1111.:d anledning av förslag i prop. 198J/84: 2ti om siirskilua 

syss<:lsiittningsåtg~iruer for budget<lret 1983/84. 
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3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokal

bidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd 
utgår enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmiinna samlings

lokaler (omtryckt 1976: 794, iindrad senast 1983: 326). 

Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som 
verksamhetsbidragen. 

Av det ordinarie anslag som i enlighet med förslag i prop. 1982/83: I 00 

anvisats för innevarande budgetår utgår högst 11 450000 kr. som lokalbi

drag och minst I milj. kr. som bidrag till handikappanpassning av lokakr. 

Med anledning av förslag i prop. 1983/84: 26 om särskilda sysselsättnings

åtgärder för budgetåret 1983/84 har anvisats ytterligare 11 milj. kr. för 

anskaffande av lokaler åt trossamfund i de av arbetslöshet h?1rdast drab

bade länen och ytterligare 2 milj. kr. för bidrag till handikappanpassning av 

lokaler för trossamfund i dessa län. 

Sam11rhet.rniim11de11 .fi"jr .1·wtsbidmg till tros.rnmjimd 

För budgetåret 1983/84 har 107 församlingar anhållit om statsbidrag till 

anskaffande av lokaler med en total byggnadskostnad överstigande 200 

milj. kr. 

Byggnads verksamheten inom de fria kristna samfunden iir alltså mycket 

hög och behoven av stöd är långt större än vad som tiicks av statsbidragen. 

Församlingar inom samarbetsnämndens medlemssamfund har under 

1982/83 endast beviljats 70% av maximala bidrag. Inga bidrag till inventa

rier har utgått. För att undvika en fortsatt urholkning av bidragen anhåller 

samarbetsnämnden att lokalbidraget räknas upp med 4,5 milj. kr. Samar

betsnämnden anhåller dessutom om ett anslag på 550000 kr. till admini

strationskostnader. 

Innevarande budgetår har samarbetsnämnden vidare fått in ansökningar 

om bidrag till hamlikappanpassning m~d ett sammanlagt medebbehov om 

ca 3,5 milj. kr. Dessutom finns en kö sedan föregående år på nära 2 milj. 

kr. För att få bort denna kö anhåller samarbetsniimnden för niista budgetår 

om en engångsanvisning på 3 milj. kr. till handikappanpassning. 

fiiredragu11de11s 1)ven·iig1111Je11 

Det för innevarande budgetår anvisade extra statsbidraget på samman

lagt 13 milj. kr. till lokaler för trossamfund har gjort att mfmga av de för 

niista budgetär planerade byggnadsarbctena kunnat tidigareläggas. Ansla

get bör därl"ör kunna minskas till 6.5 milj. kr. för nästa budgetf1r. 

Om det även nästa budgetår blir aktuell! med åtgiirder för att stimulera 

sysselsiittningcn bör extra bidrag till lokaler för trossamfund kunna över

vägas. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslil.r riksdagen 

att till BidraJ,: till a11sk11.f.fit11Je m· lokoler.fl'ir tros.1·tm(fi111d för budget

året 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 6500000 kr. 
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C 11. Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna skatteutjämningsmedel 

1982/83 Utgift 

1983/84 An,lag 

1984/85 Förslag 

44 000000 

44000000 

44000000 

Fr. o. m. den I januari 1983 har dels Je statliga skatteutjiimningsbidragen 

till de kyrkliga kommunerna, dels tidigare system för utjämning av vissa 

avlöningskostnadcr mellan pastoraten via kyrkofonden upphört. I stiillet 

har införts ett nytt system för eko1wmisk utjiimning mellan de kyrkliga 

kommunerna via kyrkofonden. Som ersiillning för det statliga skatteutjiim

ningshiuragct utgiir ett statligt bidra~ till kyrkofonden som för år 1983 

beräknats till 88 milj. kr. Med hiinsyn till att kyrkofonden under ttren 1983 

och 1984 övc::rgångsvis ffir inkomster frtm det tidigare avriikningssystemet 

utgftr inte niigot statsbidrag för första halviiret 1984. 

Ur anslaget utgär inne:: varande budgetår statsbidrag till kyrkofonden med 

44 milj. kr. som ersättning för indragna skatteutjiimningsmedel för andra 

halvftrc::t 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 15. KrlJ 23, r'kr 252). 

S1·1•11s/.:.11 /.:.yr/.:.uns centralstyre/se framhäller all dc::t iir ytterst angeliig1.:t 

att så 'nart som möjligt fttastiilla förutsättningarna för den skatteutjiim

ningsreform som genomfördes ftr 1982 och som nu hiiller pä att ut viinleras. 

Utgi'tngspunkten bör vara att oföriindrade statsbidrag i jämförelse med 

1982 ärs anslag bör utg[i till kyrkofonden åtminstone intill dess att det nya 

utjiimningssystemet har ut viirderats. 

Centralstyrels1.:n anser vidar1.: att, om en slutlig utviirdering av det nya 

utjiimningssystemet ger vid handen att det i och för sig fungerar tillfreds

ställande utan statsbidrag, dcr bör kunna övcrviigas alt ett nytt sysrcm med 

specialdestinerade statsbidrag fi'tr ersiilla det nuvarande statsbidragssyste

mct. I första hand bör diirvid bidrag till den kulturhistoriskt viirdefulla 

egendom1.:n inom svenska kyrkan utgå. 

Det linns enligt centralstyrelsen också skiil all överviiga en iindring i 

bestämmelserna om statligt stöd till allmiinna samlingslokaler sft all svens

ka kyrkan framgent kan komma i åtnjutande av sådant bidrag. 

1:iiredraglillde11s ii1·en·iig1111de11 

Enligt förslag i prop. 1982/83: JOO !hil. 15 s. 74) hör för andra halvr1ret 

1984 bidrag utgå med samma belopp Sl)lll för andra halvåret 1983, dvs, med 

44 milj. kr. Avsikten iir att bidraget därefter skall upphöra. 

Jag är inte beredd att foresl~1 införandet av ny<\ specialdestinerade stats

bidrag som ersiittning för detta anslag. 

Anslaget bör alltså for niista budgeti1r föras upp med 44 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till /.:.yr/.:.11/imdrn pil gru11~/ m· indragna s/.:.atte11tjiim-

11i11gsmedd för budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag av 44000000 

kr. 
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C 12. Bidrag till kyrkomötet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 650000 

I 700000 

I 750000 

97 

I prop. 1981/82: 192 har regeringen lagt fram förslag om ett reformerat 

kyrkomöte m. m. Förslaget har godkänts av kyrkomötet (I SäU 1982: I. 
kskr 28) och riksdagen (KU 1982/83: 2. rskr 2). 

Reformen, som trädde i kraft den I januari 1983, innebär bl. a. att 

kyrkomötet skall sammanträda varje år med början den första tisdagen i 

mars. Kyrkomötets första sammanträde enligt den nya ordningen ägde 

rum i mars 1983. 

Kostnaderna för kyrkomötet skall enligt riksdagens beslut med anled

ning av den nyssnämnda propositionen i princip bestridas ur kyrkofonden. 

Statsbidrag har emellertid ansetts böra utgå med belopp som motsvarar de 

kostnader för allmänt kyrkomöte som tidigare har belastat statsbudgeten. 

Statsbidrag till kyrkomötet utgår för innevarande budgetår med 1,7 milj. 

kr. 

S1·enska kyrkans centralstyre/se anhåller om uppräkning av anslaget till 

1802000 kr. 

Föredragamlens ö1·en ·iiganden 

Anslaget bör med hänsyn till kostnadsökningarna räknas upp till 

1750000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kyrko111iitct för budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag 

av I 750000 kr. 

7 Rihdag1'11 l'NJ318-J. I .rn111/. Nr 100. Bilaga 15 
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D. STATLIG RATIONALISERING OCH REVISION, M. M. 

D I. Statskontorct 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

61511000 

67365000 

68063000 

98 

Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationalisering. admi

nistrativ utveckling och ADB i den civila delen av statsförvaltningen samt 

svarar för anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontoret har som huvuduppgift att vara utredningsorgan åt rege

ringen i frågor med anknytning till rationalisering. administrativ utveckling 

och ADB, att lämna förslag till åtgärder för rationalisering och annan 

förbättring av enskilda myndigheter och verksamheter, att fortlöpande 

följa och lämna förslag till generella åtgärder för att främja effektiviteten i 

statsförvaltningen samt att på uppdrag av regeringen eller för statsmakter

nas räkning granska förslag till åtgiirder för rationalisering eller annan 

förändring i statsförvaltningen. 

Statskontorcts andra huvuduppgift är att vara normgivande och stöd

jande organ för myndigheterna inom området rationalisering, administrativ 

utveckling och ADB. Hiiri ingår att i den utsträckning det behövs utarbeta 

förslag till föreskrifter och anvisningar inom området samt att tillhandahål

la praktisk vägledning om tillämpning av utfärdade föreskrifter o.d. och att 

ge generellt och individuellt stöd i frågor om val och tillämpning av arbets

metoder och administrativa hjälpmedel. Vidare skall statskontoret ta initi

ativ till och medverka i utbildning och andra kunskapshöjandc insatser 

inom området. I fråga om kontorsrationalisering och kontorsutveckling 

åligger det verket särskilt att ge råd och rekommendationer om tillgänglig 

teknik och tilliimpliga metoder. 

Vid statskontoret har den I juli 1981 inrättats ett metodrf1d med uppgift 

att fungera som ett rådgivande organ i frågor om effcktivitetsstödjande 

insatser inom rationalisering, administrativ utveckling och ADB. 

Statskontoret leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör 

som även är styrelsens ordförande. Verket är organiserat i sju enheter, 

varav sex rationaliseringsenheter och en administrativ enhet. 

Statskontoret tilliimpar programbudgetering och tilldelas anslag i pro-

gramtermer. Följande programindelning giiller: 

1. Rationaliscringsutredningar 

2. Effektivitctsstödjande verksamht:t 

3. Anskaffning och förvaltning av ADB-utrustning 

Statskontorets vt:rksamhet inom programmt:n finansit:ras från t!lt för

slagsanslag beniimnt Statskontoret. 
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Srarsko111orct 

Statskontoret begär i sin anslagsframställning resurser enligt del huvud

förslag som enligt regeringens årliga anvisningar för myndigheternas an

slagsframställningar för budgetåret 1984/85 skall innebära alt anslagstilldel

ningen realt minskas med 2 C::L 

Den planerade tvåprocentiga nedskärningen planeras bl. a. avse delar av 

administrationen i syfte alt frigöra resurser för utåtriktat arbete. 

Statskontorcts verksamhet under hudgettiret 1984/85 förutses inom pro

grammet Rationaliseringsutredningar liksom hittills utgå från utredningar 

som främst regeringen och kommitteer ger verket. Inom programmet Ef

fektivitetsstödjandc verksamhet kommer statskontoret att ge stor vikt åt 

frågor om besparingsverksamhet vid myndigheterna och dessutom satsa 

pä frågor om organisation och om rationell kontorsdrift samt på ett fortsatt 

stöd till myndigheternas ADB-verksamhet. Programmet Anskaffning och 

förvaltning av ADB-utrustning beräknas bli av oförändrad omfattning. 

Statskontorets verksamhet framgår av följande sammanställning. 

(I 000-tal kr. J 

Program 191C/IB 1983/84 1984/85 
Utgift Budget B.:riiknar 

Stat skon- fiirc-
kontor.:t dragan<len 

Rationaliseringsutre<lningar 33 171 37 190 39150 38 750 
Effrktivitetsstödjande vl!l'ksamhet 2H 352 2H 300 29725 29 338 
Anskaffning och förvaltning av 

ADB-utrustning 9051 9300 9950 9950 
Administration av externa 

verks<unhet.:r m. m. 140 125 125 125 

Summa kostnader 70714 74915 711950 78163 

Avgär: 
Ersiittning för anskaffning och 

förvaltning av ADB-utrustning 9051 9 300 9950 9950 
Ersilttning fr~ln statens institut för 

personalutbildning och pcrsonalad-
ministration 137 250 150 150 

Avgifter för tidskrifter 15 
Nctto11tgift 61511 65365 681150 68063 

Pn 1grn111111 e I R 111iima/iseri11g s 111 red11 i11g11r 

Statskontorets vaksamhet inom programmet Ratio11a/iseri11g.rntred-

11i11gar är i hög grad styrd av regeringen genom Je uppdrag som friimst 

regeringen och kommitteväsendet begfö" att verket skall utföra. Planering

en måste anpassas till att uppuragen kommer med kort varsel och skall· 

genomföras under bestiimda tidsramar. 

Stalskontoret måste därför i likhet meu föregiicnde år hålla en relativt 

stor reserv vid buugetårens bö1:jan för förviintade och nytillkommanue 
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uppdrag och för att vara ben:ll att möta de behov ·av särskild kompetens 

som krävs i bl. a. besparings- och strukturutredni~gar. 

Statskontoret föreslår en ökning av anslagsmedlen inom programmet 

med knappt 2 milj. kr. 

Programmet EJfektivitetsstödjande verk.1·11111/iet 

Den effektivitetsstödj11nde i·erksamheten styrs främst av det giillande 

handlingsprogrammet för metodstöd inom ADB-området m.m. och av 

intentionerna i statsmakternas beslut år 1981 all slatskontorct bör ägna 

särskild uppmärksamhet åt frågor om kontorsautomation och kontorsut

veckling. 

Verksamheten styrs också av de rådgivningsuppgifter som givits stats

kontoret dels i förordningen ( 1981: 266) om investeringar i statliga ADB

system, dels när det gäller myndigheternas behovsprövning och upphand

ling av enklare ADB-utrustning. 

Inom programmet kommer statskontoret att ge stor vikt ät fragor om 

besparingsverksamhet vid myndigheterna och dessutom satsa på frågor 

om organisation och om rationell kontorsdrift samt pf1 ell fortsall stöd till 

myndigheternas ADB-verksamhet. 

Statskontoret föreslår en ökning av anslagsmedlen inom programmet 

med 1.4 milj. kr. 

Programmet Anskaf/i1ing och förrnltning m· ADB-utrustning 

Inriktningen och omfattningen av statskontorets uppgifter i fråga om 

tJ11slw.tfi1ing av ADB-11tm.1·tni11g har statskontoret bedömt bli oförändrade 

jämfört med budgetåret 1983/84. 

Personal 

Statskontorets förslag till verksamhet för budgetåret 1984/85 innehiir att 

verkets personal minskas med 5 till 290 uttryckt i helårsarbetskrafter. 

Faredrcigandcns överviig1111den 

Jag beräknar statskontorets anslag för nästa budgetår med utgångspunkt 

i huvudförslaget. 

Statskonton.:ls verksamhet inom programmet Rationaliseringsutredning

ar styrs i hög grad av uppdrag frtrn regeringen och kommitteer. Program

met omfattar diirför en relativt stor reserv för förviintade och nytillkomna 

sådana uppdrag. Eftersom delta förhållande leder till siirskilda krav på 

planeringen av statskontorets verksamhet har jag - som jag tidigare har 

redovisat - tagit initiativ till ett arbete i syfte att nå fram till ett gemensamt 

planeringsunderlag för statskontorct och vissa andra statliga myndigheter. 

Statskontoret redovisar i sin anslagsframställning all uppdragsprofilen 

pf1 senare är har iindrats från renodlade ADB-systemutvccklingsprojekt 

m:h organisationsöversyner mol en mångfald olika insatser alltifrån struk-
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turella översyner och undersökningar av myndigheternas långsiktiga ADB

behov till krävande analyser utan fögärdsförslag. 

Med anledning härav vill jag anföra följande. 

Statskontorets rationaliscringsinsatser iir av stor betydelse för bl. a. 

regeringens besparings- och översynsarbete. Det är därför viktigt att verk

samheten inriktas mot att utarbeta åtgiirdsförslag samt ut veckla metoder 

och modeller. som kan ges en bred tilliimpning i arbetet med att rationalise

ra statsförvaltningen. Omdiden som bör bli föremål för ett sådant utveck

lingsarbete är bl. a. organisation och styrning. Jag räknar med att uppdra

gen till statskontoret i större utstriickning kommer att ges en sådan inrikt

ning. 

I övrigt kan jag godta statskontorets förslag betriiffandc verksamhetens 

inriktning under niista budgetår. Min bcriikning av det totala medelsbeho

vct för statskontoret framgt1r av programsammanstiillningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statskontoret för budget{iret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag 

av 68063000 kr. 

D 2. Anskaffning av ADB-utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

115061267 

135000000* 

231000000 

Behällning 34315929 

* Dessutom har 17 600000 kr. anvisats pii tilliiggsbudget I. prop. 1983/84: 25, FiU 17. 
rskr 77. 

Generellt användbar ADB-utrustning, som anskaffas inom den civila 

statsförvaltningen för andra myndigheter och institutioner iin de affärsdri

vande verken, finansieras och redovisas fr. o. m. den I juli 1980 över 

förevarande reservationsanslag. Anslaget omfattar också ADB-utrustning 

vid llygtekniska försöksanstalten. 

Från anslaget betalas dels utgifter för ADB-utrustning, dels andra ut

gifter av investeringskaraktär i samband med anskaffning, installation eller 

igångkörning av förvärvad eller förhyrd ADB-utrustning, vilka iir av sådan 

art att dessa utgifter bör periodiccras. Över anslaget redovisad utrustning 

sliills mot avgift till förfogande för de myndigheter som skall svara för 

driften av anläggningarna. Avgifterna fastställs av stats kontoret efter sam

råd med riksrevisionsverket. Avgifterna skall. utöver normal avskrivning 

m. m .. täcka statskontorets kostnader för upphandling och förvaltning av 

utrustningen. Finansiering av ADB-utrustning inom försvaret sker över 

skilda myndighets- och materielanslag. 

Statskollforcts anslag.~framställning fi"ir h11dgctäret /984/R5 

I anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de 

myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen att anflläla 
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sitt hehov av ADB-utrustning till statskontoret. som till regeringen liimnar 

en samlad anslagsframställning för den ADB-utrustning som hör anskaffas 

på detta siitt. Med anledning härav inhämtar statskontorct en gång per är 

myndigheternas egna bedömningar av hehovet av sådan utrustning. 

I det följande redovisas en sammanställning över statskontorets bedöm

ning av "invcsteringsbehovcn för budgetåren 1983/84 och 1984/85. 

(I 000-tal kr.) 

Huvudtitel Budgetåret 1983/84 Budgctitret 1984/85 

Myndig- Stats- Diira\' Myndig- S!ats-
hctcrna kontt1n:l bundet hetcrna lwntl1rel 

Il Justitic 
111 Utrikes 
IV Förwar 
V Social 
VI Kommunikation 
VII Finans 
VIII L:tbildning 
IX Jordbruk 
X Arhetsmarknad 
XI Bo\tad 
XII Industri 
XIII Civil 

Summa !hyra+ kiipl 

- därav hyra 

Summa köp 

38608 
3941 
4651 

4047.'i 
41 288 
37 514 
60303 
11314 
20474 
6467 
2 283 

52 131 

319449 

32638 
J 101 
I 270 

19487 
27964 
31 309 
39 1 "-7 
5466 
8 781 
3 058 
1289 

41 774 

215 294 

28378 

186916 

för köp 

2916h 33 700 
2 8.'il 3 h\O 

h06 I 365 
15 709 41 y;4 
17609 48 230 
24 834 58 467 
11690 59 757 
2 121 6412 

11 61 230 
I 031 17 250 

509 17 850 
28 8'16 52 744 

IJ5033 401969 

Myndighcternn har till stntskontoret anmiilt behov av ADB-utrustning 

till ett sammanlagt värde av 721.4 milj. kr. for budgelåren 1983/84 och 

1984185. Statskontorct heräknar att ansknffningsbehovet för de två budget

åren blir ca 519,5 milj. kr .. dvs. ca 28S( lägre. 

Bland större enskilda anskaffningar som p?tgår eller planeras miirks 

crsiittnings-. kompletterings- eller nyanskaffningar för polisviiscndet. dom

stols väsendet, det 1.:cntrala fastighetsrcgistrct. den allmiinna försäkringen. 

vägväsendet. centrala bilregistrct. skatteadministrationen och exekutions

viisendet. universitet och högskolor. skogsstyrelsen. arbetsmarknadsver

kct. lantmiiterivcrket och datamaskincentralen för administrativ databe

handling. 

Av det anskaffningsbchov som statskontorct beräknat avser ca 480.6 

milj. kr. köp av utrustning och ca 38.9 milj. kr. värdet av den utrustning 

som planeras att hyras. En del (72';'{ budgetåret 1983/84 resp. 14r.~ hudgct

året 1984/85) av medclsbchovcn för köp lir redan bundna genom tidigare 

anskaffningsbcmyndigandcn av regeringen eller. vad heträ!Tar mindre be

lopp. beslut av statskontorct. 

Behållningen på anslaget vid ingången av budgetåret 1983/84 var 34.3 

milj. kr. samt anslaget för budgetåret 1983184 135 milj. kr. Då mcdelsbcho-

18 340 
3lC5 
J 155 

55 370 
40810 
42 972 
38991 
10087 
24420 
12 879 
98h0 

43 492 

304 201 

10515 

293686 

Diirav 
bundet 
for kiip 

650 

39 :N8 

I 358 

41406 
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vet för köp av utrustning under innevarande budgetår kan beräknas till 

186.9 milj. kr. föreligger ett ytterligare anslagsbehov om 17,6 milj. kr. 

Riksdagen har efter hemställan från regeringen anvisat ett tilläggsanslag av 

motsvarande belopp på tilläggsbudget I till ~tatsbudgeten för budgetåret 

1983/84. 

Förevarande anslag beräknas inte uppvisa någon behållning vid utgång

en av innevarande budgetår. Med hänsyn till förskjutningar av leveranser 

och betalningar som erfarenhetsmässigt inträffar anser statskontoret att 

245 milj. kr. behöver anvisas för budgetåret 1984/85. 

Anskaffning av ADB-utrustning medför ofta långa leveranstider. Under 

budgetåret 1984/85 förutses bcstiillningar ske även av utrustning som pla

neras bli installerad under budgetåret 1985/86. Av de bemyndiganden för 

best;illningar som riksdagen tidigare har lämnat återstod ca 162 milj. kr. vid 

ingången av budgetåret 1983/84. Köpvärdet för den utrustning som beräk

nas bli beställd för installation under budgetåren 1983/84, 1984/85 och 

1985/86 uppgår till sammanlagt ca 427 milj. kr. Ett kompletterande bemyn

digande pil 265 milj. kr. behövs därför. 

Jag vill i detta sammanhang beröra teknik11pphand/in1; inom dataområ

det. 

BakRrt1t1d 

I prop. 1981/82: 123 om samordnad datapolitik föreslogs att ett särskilt 

organ för teknikupphandling inom dataområdet skulle inrättas. Riksdagen 

!FiU 1981/82:34, rskr 317) godkände detta och anvisade till teknikupp

handling inom dataområdet ett reservationsanslag av IO milj. kr. för bud

getåret 1982/83. Riksdagen uttalade emellertid oro för att den mångfald av 

åtgiirder som vidtas eller planeras av samhället inom teknikupphandlings

området kunde leda till bl. a. ansvarsfördelningsproblem. Riksdagen förut

satte därför. att regeringen skulle ta de initiativ som erfordras för att 

kompetenstvister skall undvikas och för att den organisatoriska bilden 

skall klarna. 

Datadelegationen (8 1980: 03 J fick i augusti 1982 i uppdrag (Dir. 1982: 64) 

av regeringen att utarbeta och lämna förslag om det särskilda organets 

organisation. sammansättning, arbetsuppgifter och verksamhetsformer 

samt om hur det särskilda organet skall samordna sina insatser med andra 

samhällsstödda insatser inom teknikupphandlingsområdet så att dessa in

satser sammantaget ger största möjliga positiva effekt. Regeringen upp

drog samtidigt åt statskontoret att genomföra en inventering av de organi

sationer inom den offentliga sektorn vilkas uppgift är att upphandla teknik 

inom dataområdet eller i övrigt är verksamma inom området för datatek

nikupphandling. Statskontoret skulle vidare beskriva resp. organs ansvars

område samt särskilt ange de fall där risk föreligger att kompetenskon

flikter kan uppstå. 

I prop. 1982/83: 100. bilaga 15, framhöll jag bl. a. (s. 82). att det borde 
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prövas om teknikupphandling. främst inom det datatekniska området, kan 

utnyttjas i betydligt större utsträckning i den offentliga upphandlingen iin 

vad som nu är fallet, till gagn för både beställare och leverantörer. Jag 

framhöll vidare. att det redan i dag finns ett flertal organ med kunskap och 

kompetens i teknikupphandlings- och datafrågor, att dessa bör ges en 

central roll i ett system för ökat stöd till teknikupphandling inom dataområ

det och att datadelegationens och statskontorets utredningar får utvisa på 

vilket sätt den befintliga organisationsstrukturcn bör ändras eller komplet

teras. I fråga om de för teknikupphandling inom dataområdet anvisade 10 

milj. kr. för budgetåret 1982/83 angav jag, att dittills ingen del förbrukats, 

beroende bl. a. på att organisationen m. m. av teknikupphandlingen var 

under utredning och att, så långt då kunde överblickas. redan tilldelade 

medel för teknikupphandling inom dataområdet borde räcka iiven för bud

getåret 1983/84. 

Riksdagen !FiU 1982/83: 33. rskr 247) godtog vad jag anfört. 

Datadelegationen och statskontoret har nu redovisat sina utrednings

uppdrag till regeringen. 

Datadelegationens överväganden och förslag redovisas i betänkandet 

<Ds C 1983: 8) Teknikupphandling inom dataområdet med offentliga sek

torn som beställare. Datadelegationen gör där följande överväganden. 

I arbetet med teknikupphandlingsfrågorna har från olika håll påtalats det 
olämpliga i att bilda ett särskilt nytt organ för teknikupphandling inom 
dataområdet. även om organet skulle verka under en begränsad period och 
sedan bli föremål för utvilrdering. Ett viktigt skäl för d~tta iir att kommun
resp landstingsförbundet redan har organisatoriska arrangemang för att 
stimulera teknikupphandling (TU) rent allmänt och man vill utnyttja dessa 
även inom dataområdet. För både kommuner och landsting gäller att man 
samverkar med styrelsen för teknisk utveckling (STU) i samband med 
teknikupphandling. 

Ett ytterligare nytt organ i form av en kommittc skulle därför friimst 
komma att arbeta med TU-projekt inom den statliga sektorn. 

Även om, som tidigare visats. det kan finnas flera olika typer av projekt 
inom dataområdet där ett samarbete mellan stat. kommun och landsting 
kan vara fruktbart. finns det anledning räkna med att flera projekt inled
ningsvis främst torde vara knutna till resp sektor. 

En <Jrganisatorisk lösning enligt modellen samverkan mellan statskon
toret och STU är därför att föredra. Den ger båda verken goda möjligheter 
att stimulera hela teknikupphandlingsprocessen med de syften som an
getts. En sådan organisatorisk lösning är också relativt lätt att lindra om 
det skulle finnas skiil till detta efter några års verksamhet. 

Det bör noteras att för vissa beställare med stor e1farenhet av teknikupp
handling resp av industrisamarbete. exempelvis affärsverk som televerket 
och myndigheter som försvarets materielverk !FMYJ. kan tidigare arbets
former i samband med teknikupphandling även fortsättningsvis utnyttjas. 
Dessa beställare kan även välja att samverka med statskontoret och STU. 
Samverkanslösningen mellan statskontoret och STU skall dock främ~t 
stimulera till sådan teknikupphandling inom dataområdet som inte genom
förs med i dag existerande organisationer och arbetsformer. 
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Datadelegationen förcslf1r att regeringen uppdrar t1t statskontoret och 

STU att gemensamt friimja teknikurphandling inom dataomrfalct med 

offentliga sektorn som besti1llarc. Delegationen föreslf1r vidare. att rege

ringen tillsätter ett samrf1dsorgan som skall bitriida de tvf1 verken i arbetet 

med teknikupphandling. 

Remissins ta 11senw 

Datadelegationens förslag har rcmissbehandlats. Som sammanfattning 

av remissutfallet kan siigas, att remissopinionen iir enig meJ datadelega

tionen om det angeliigna i att teknikupphandling friimjas men att n:°1got 

ytterligare organ inte hör inriittas för iindam{tlet. Vad sedan gäller datade

legationens förslag om en formaliserad samverkan mellan statskontoret 

och STU iir meningarna emellertid delade. Försvarets rationaliseringsinsti

tut (fRll. postverket. statens industriverk !SINDJ. statskontoret. STU 

och de fackliga organisationerna I.andsorganisatinnen i Sverige (LOJ. Cen

tralorganisationen SACO/SR och Tjiinstemiinnens centralorganisation 

ITCOJ samt kommun- och landstingsforhunden hitriidcr delegationens för

slag. Försvarets forskningsanstalt !FOA). Sveriges I ndustriförbund och 

Svenska arbctsgivareföreningen ( SAF) diiremot menar att STU hör kunna 

tilldelas samma roll vid teknikupphandling inom dataomr?1det som vid 

teknikupphandlingar inom andra områden. 

Riksrevisionsverket (RRV) iir emot en formaliserad samverkan och an

för: 

De större statliga myndigheterna bedriver anskaffning genom TU som 
ett återkommande inslag utan siirskilda instruktioner. Enligt RRVs upp
fattning har b~1de STU och statskontoret redan i nuliiget i budgetprocessen 
och i sina kontakter med myndigheter och statsmakterna möjligheter att 
främja anskaffning genom TU inom dataområdet. Det kan dock enligt 
RRVs mening vara angeläget att regeringen i budgetpropositionen eller 
liknande betonar vikten av anskaffning genom TU och anger att siirskilda 
medel finns för angeHigna projekt som inbegriper anskaffning genom TU 
inom dataområdet. Regeringen bör även kunna uppdra ftt STU att utviirdc- · 
ra existerande informations- och utbildningsinsatser rörande anskaffning 
genom TU som helhet. Enligt RRVs uppfattning bör STU och statskon
torct samarbeta i de former verken finner lämpligt i studie- och spccirika
tionsfaserna vid anskaffning genom TU inom statsförvaltningen eller vid 
anskaffning diir kommunerna iir medbcställare. Föriindringar i övrigt iir 
enligt RRVs mening inte påkallade med anledning av delegationens betän
kande. 

Svenska rymdbolaget och utrustningsnämndcn för universitet och hög

skolor (UUHl har avstått från att svara i sak. UUH anför: 

Den i rapporten behandlade teknikupphandlingen skall ha som syfte att 
stimulera uppbyggnaden av inhemsk kompetens på datorområdet. Det kan 
enligt UUH:s mening innebära betydande forrm.:lla svf1righetcr att genom-
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föra en urrhandling med ett sf1dant syfte inom ramen för gällande upr
handlingsföronlning och Sveriges internationella f1taganden. UUH anser, 
att denna frf1ga m?1ste analyseras avseviirt mer ing{1ende iin vad som 
n::dovi~as i rarporten. 

f'iir1'1lraga11dc11s ii1·en·iiga11de11 

Datadelegationen har funnit att en samverkan mellan statskontoret och 

STU iir att föredra framför att skara ett nytt organ i form av en kommittc. 

Alla rcmissinstanser som yttra't sig i sak har instämt i detta. Även jag finner 

·att tcknikurphandling inom dataområdet hör friimjas genom samverkan 

mellan befintliga myndigheter och verk och inte genom att något nytt 

siirskilt organ hildas för iindami'ilet. 

Vad betriilfar formen för denna samverkan har datadelegationen föresla

git att regeringen skall urpdra åt statskontoret och STU att gemensamt 

friirnja teknikuprhandling inom dataomrädet med den offentliga sektorn 

som hestiillare. Delegationen föreslår vidare. att regeringen skall tillsätta 

ett samrf1dsorgan som skall bitriida de två verken i arbetet med teknikupr

handlingcn. 

Innan jag behandlar frf1gan i vad mfm det önskviirda samarbetet skall 

uprniis genom att regeringen liimnar ett formellt uppdrag eller på något 

annat siitt vill jag först pf1minna 0111 nuvarande regler i upphandlingsförord· 

ningen ( 197:1: 600). Efter en nyligen beslutad iindring ( 1983: 846) av 3 * 
stadgas nu uttryckligen att myridigheterna skall siirskilt beakta att möjlig

heterna till anskaffning genom teknikupphandling prövas vid långsiktigt 

syftande anskaffningar. 

Jag vill vidare särskilt framhålla att teknikupphandling innebiir ett stöd 

inte enbart i sjiilva upphandlingsfasen. :'vlinst lika viktigt iir att kunna 

initiera och understödja det arbete hos bestiillaren. vad giiller kravspeeifi

kationer m. m .. som föregfir en upphandling av prototyp e. d. Det iir i detta 

förarbete. utifrån arbetstagarnas/slutanviindarnas aktiva medverkan. som 

en sttir del av viirdet av en bra teknikupphandling ligger. Enligt min mening 

iir det bl. a. mot den bakgrunden naturligt att förankra verksamheten hos 

parterna rå det offentliga omrädet. 

Mot den nu angivna bakgrunden och d<°1 ifrågavarande myndigheters 

instruktioner enligt min mening redan ger utrymme för dem att samverka 

med varandra och med andra myndigheter även i frf1ga om teknikupphand

ling inom dataomddet, finner jag f. n. inte skiil att ytterligare reglera 

teknikupphandlingen. Det iir också i enlighet med regeringens uttalade 

vilja att h:'dla tillbaka detaljregleringen i samhället. Ett av regeringen siir

skilt inriittat samr<°1dsorgan för teknikupphandling skulle i praktiken fä 
ställning av· myndighet. Riksdagen ffiU 1981182: 34, rskr 317) har tidigare 

uttalat en oro för att den mångfald av åtgärder som vidtas eller planeras av 

samhället inom teknikupphandlingsområdct kan leda till bl. a. ansvarsför

delningsprohlem. Ett samrådsorgan medför enligt min mening en påtaglig 

risk för dubbelarbete mellan detta organ och övriga myndigheter. Av detta 
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följer. att jag inte f. n. bedömer det motiverat att fiirnrda att regeringen 

tillsiitter ett samrådsorgan för att bitriida de två verken i arbetet med 

teknikupphandling. Jag delar st1ledes RRV: s uppfattning att statskontoret 

och STU bör få samarbeta i de former verken finner himpliga. Verken kan 

därvid överväga de särskilda synpunkter p[1 arbetsformerna som framförts 

från datadelegationen. Detsamma gäller naturligtvis iiven andra myndighe

ter och verk som är verksamma inom teknikupphandlingsomrt1det. 

I föregående års hudgetproposition !prop. 1982/83: 100. bilaga 15. s. !(I). 

anförde jag att regeringen kommer att pröva och stiilla medel till förfogan

de för realistiska projekt i den takt de kan tas fram och att. s;'t långt d[1 

kunde överblickas. redan tilldelade medel fiir teknikupphandling inom 

dataomrii.det borde räcka även för budgetfrret 19!0/84. Det kan niimnas. att 

av tidigare anvisade 10 milj. kr. iinnu inte någon del förbrukats. vilket 

liksom tidigare siikcrt kan antas bero på bl. a. att organisationsfri'1gan inte 

lösts. 

Det ligger i sakens natur att det möter stora sv;lrigheter att med n;'1gon 

större grad av siikerhet i forviig uppskatta vilka angeliigna projekt som kan 

komma fram. Jag vill diirför inte nu föresl<'\ någon utökning av anslaget. 

utan för teknikupphandling inom dataomr[1det redan anvisade 10 milj. kr. 

får tills vidare riicka iiven för budgett1ret 1984/85. Om utvecklingen blir den 

önskvärda. dvs. att ett antal teknikupphandlingsprojckt startas. och me

delsbchovet diirfiir blir _större iin vad som ryms inom den nu angivna 

ramen. avser jag att föresli'1 regeringen att <'1tcrkomma till riksdagen i ett 

annat samman~ang. Medlen disponeras efter beslut av regeringen i varje 

siirskilt fall. 

För att regeringen skall få ett u'nclerlag for bedömning av bl. a. storleken 

av de medel som fortsiittningsvis kan komma att behövas bör - som 

datadelegationen föreslagit - statskontoret och STU fft i uppdrag att 

gemensamt var:ie år redovisa dels vad som hiint under föreg[1ende år vad 

giillcr teknikupphandling inom dataområdet. dels en bedömning av storle

ken av de medel som kan komma alt behövas under kommande budgetf1r. 

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen om detta. I denna fråga har 

jag samn'ttt med chefen för industridepartementet. 

Jag återgår nu till anslagsbehovet för niista budgetf1r vad avser ansk<(/.F 

ning al' ADB-utrusming. 

Statskontoret har under hand kommit in med en redovisning över vilka 

- i förhållande till anslagsframställningen -ytterligare senareliiggningar av 

ADB-investeringar som kan göras. Jag beräknar anslagsbehovet för niista 

budgetår till 231 milj. kr. Jag har diirvid tagit hiinsyn till den ökade bela<;t

ning på förevarande anslag som blir följden av den interimistiska utbyggna

den av arbetsmarknadsstyrelsens ADB-system för platsförmedling, som 

tidigare denna dag har behandlats av chefen för arbetsmarknadsdeparte

mentet. Riksdagens bemyndigande bör diirutöver inhiimtas att bestii!la 
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ADB-utrustning till ett v~irde av 26S milj. kr. utöver tidigare lämnade 

hemyndigandcn. 

Jag hemstiiller att regeringen 

I. fiircsl<1r riksdagen att till A11sk<!f]i1i11g m· ADH-11trust11i11g för 

hudgctåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 231 000000 

kr. 

2. före~l;'1r riksdagen att medge att datorutrustning hestiills - utöver 

tidigare medgivet belopp - till en kostnad av högst 265 000000 

kr. 

3. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört om 

tek11ik11ppha11dli11g inom dat<111111rcidct. 

D 3. Datamaskinccntralcn för administrativ databehandling 

1982/83 Utgift 

I 98:V84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intiikter vid datamaskincentra

len fiir administrativ databehandling (DAFAl. 

DAFA skall på uppdrag utföra administrativ databehandling till en så låg 

total kostnad för stats verket som möjligt ·med beaktande av såviil kortsik

tiga som l[mgsiktiga aspekter. 

DAFA skall löpande samrf1da med uppdragsgivare i sådana frågor om 

tekniska eller andra föriindringar av betydelse som närmare berör upp

dragsgivarna. 

Det f1ligger vidare DAf A särskilt att tillhandahålla datahehandlingska

pacitet ät statsmyndighet som saknar egen ADB-anliiggning, att utfärda 

anvisningar och rekommendationer av betydelse för de ADB-system. vil

kas drift förHiggs till DAF A så att driftsaspekter kan tillgodoses i ett 

tillriickligt tidigt skede samt att tillhandahålla generella ADB-program för 

sådana ADU-tilliimpningar som ofta förekommer hos myndigheterna. 

DAF A rnr åta sig uppdrag som avser ut veckling och teknisk modernise

ring av uppdragsgivares system samt utveckling av standardsystem och 

jämförbara produkter. DAF A får vidare åta sig uppdrag som innebiir alt 

driftsanpassa egna och andra organisationers standardsystem o. d. för drift 

vid och utanför DAF A. 

DAFA för delta i systemutvecklingsprojekt med annan huvudman där så 

är nödvändigt för att driftsaspekterna skall tillgodoses i ett tillriickligt tidigt 

skede eller att övertagandet av eventuellt funktionsansvar undcrliittas. 

DAFA för ocksi't delta i systemutvecklingsprojekt med annan huvudman i 

syfte att inhämta kunskaper och utveckla tjänster på smådatoromrt1det. 

För alt uppfylla huvuduppgiften får DAFA utföra arbete med metod

och systcmutveckling i samband med uppdrag för administrativ databe-
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handling. Sädant arbete skall debiteras uppdragsgivare till rulla kostnaden 

om det inte är uppenbart orimligt. 

DAF A leds av en styrelse. Chd' för DAFA iir en överdirektör. DAF~ iir 

organiserad på en enhet för informationshanker. en enhet för kundspeci

fika system, en utvccklingsenhet, en driftenhet och en admini<;trativ enhet. 

DAFA: s verksamhet bedrivs vid en datacentral i dels Stockholm. dels 

Gävle, en datarcgistreringscnhet i Hallstavik samt en mindre filialenhet i 

Norrköping. Vid DAF~ fanns den 30 juni 1983 394 anstiillda. uttryckt i 

årsarbctskrafter. 

DAFA skall vara ekonomiskt självbiirandc. För dt:ss drift har endast cti 

formellt anslag av I 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller säsongs

mässiga likviditctsproblem samt för att tillgodose behov av rörelsekapital 

disponerar DAFA en rörlig kredit hos riksgiildskontoret p{1 högst 16 milj. 

kr. 

Den totala omslutningen av DAFA: s verksamhet uppgick under budgct

l'1ret 1982/83 till 145 . .'i milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott pil 8.4 

milj. kr. DAFA har under innevarande budgetår vidtagit en taxcsiinkning 

med omkring 14 milj. kr. För budgetåret 1983/84 bcriiknar DAFA en 

omslutning på 144,9 milj. kr. och ett netton:sullat pil 2,7 milj. kr. DAPA 

redovisar en ökning av sin verksamhet även kommande år. Detta samman

hänger bl. a. med att DAFA ingiitt långtidsavtal med ett antal större statliga 

kunder samtidigt som en betydande_ ökning skett av <rntalet privata kunder. 

Den ökade satsningen på privata kunder har skett i enlighet med statsmak

ternas (prop. 1980/81: 100, bilaga 11, FiU 22, rskr 204) tidigare uttalanden. 

Jag bedömer DAFA:s utveckling som positiv. Det kan dock finnas skäl 

alt överväga om den nuvarande associationsformen iir den mest iindam:"tls

enliga för den verksamhet som DAF A hedrivcr. Denna fr[\ga bör därför 

närmare studeras, varvid flera assm:iationsformer iir möjliga. Bland dessa 

former miirks både affärsvt:rk och aktiebolag. Aktiebolagsformen hör dock 

övervägas först då andra former visat sig mindre iindam~1lsenliga. I sam

band med en sådan utredning bör även undersökas förutsiittningarna för 

att DAFA:s fortsatta expansion i rörsta hand sker pf1 andra platse._r i landet 

än i Stockholm. 

DAF A föresHlr att anslaget för nästa hudgetär förs upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. Jag biträder DAFA: s förslag vad avser anslag för niista 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Datw1111ski11ce11trale11 .fi:ir 11d111i11istrati1· dat11helw11d/i11g för 

budgetåret 1984/8.'i anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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I> -1. Viss rationaliserings- och utwcklings\·crksamht!I 

1982/83 utgift 

1981'84 Anslag 

1984/85 Fiirslag 

5 583 703 

4 000 000 

I 000000 
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Friin anslagcl hcstrids utgiftcr för rationaliseringsprojekt, administrativt 

utvccklingsarhete eller fiirsöksvcrksamhet ~om bedrivs i rationaliserings

syfte. Anslaget \as i anspr~ik efter beslut av regcringen i \arjc särskilt fall. 

Sedan budgetårct 1978/79 har anslaget tagits i anspriik för all bestrida 

iivcn kostnaderna förs. k. externa arbctslagarkonsulte1· som personalorga

nisationcrna pit grundval av triiffade medhestiimmandeavtal anlitar i ra

tionaliseringsfriigor. 

F. n. belastas anslaget till övervägande del av kostnaderna fiir arbetsta

garkonsulter. Beloppen bestiims ?trligen genom siirskilda avtal mellan sta

tens arbetsgivarverk och hl!vudorganisationerna. Avtalen godkiinns av 

regeringen efter hörande av riksdagens löncdekgation. Dcn reella hudgct

prövning som gjorts av regeringcn i förevarandc sammanhang har s~iledes 

endast avsett utgifterna fi'lr rationaliseringsprojckt. 

Enligt min mening medför nuvarande ordning, diir kostn;tder fi.ir olika 

iindam<'tl och av olika karaktiir hiinförs till samma anslag i statsbudgeten, 

sv{1righeter att på ett tillfredsstiillande sätt llilja kostnadsutvccklingcn pii 

anslaget. Jag har diirför funnit alt kostnadermi för arbetstagarkonsulter hör 

skiljas ut friin delta anslag fr. o. m. budgetiiret 1984185. Jag åtcrkommer till 

denna frilga vid min anmiilan av anslaget Extema arln,rswgarkon.rnltl'I'. 

Mot den nu angivna bakgrunden har jag vid min beriikning av anslaget 

tagit hänsyn till endast kostnader för rationaliseringsverksamhet m. m. 

Den stora vikt som mf1ste tillmiilas ett aktivt översynsarbcte som syftar 

till alt li1 fram ett bättre bcslutsunderlag för omprövning och omprioritering 

av den statliga och statligt tinansierade verksamheten kan inte nog under

strykas. Liksom f. n. bör diirför hudgetcras medcl som kan tas i anspräk 

för översynsprnjekt som inte Himpligen kan finansieras av ordinarie medcl. 

Från anslaget hör kunna bestridas utgifter efter beslut av rcgcringcn i 

varje siirskilt fall. Anslaget bör utnyttjas niir dct med hänsyn till tiden för 

projektets bedrivande, projektets storlck eller av annat skiil inte iir liimpligt 

att b•.:giira nilgon särskild medelsanvisning för ändam[ikt. 

Med h~insyn till an.;;lagets karaktär kan nligon säker bedömning av mc

dclsbehovet för niisla budge1{1r inte göras. Jag förordar all an~lagel förs 

upp med I milj. kr. 

Jag hemstiiller all regcringen föreslår riksdagen 

alt till \iiss rnti111111/iseri11gs- och 1111·cck/i11g.1·1·1'rk.w111/il'I för budget

(tret 1984/85 anvisa ell förslagsanslag av I 000000 kr. 
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D 5. Riksrevisionsverket 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

61 796000 

60796000 

64361 000 

111 

Riksrevisionsverket ( RR V) är central förvaltningsmyndighct för revision 

och redovisning samt därmed sammanhängande frågor inom stats verksam

heten. 

RR V leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. som även 

är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem avdelningar. niimligen tre 

revisionsavdclningar. en prognosavdelning samt en ekonomiadministrativ 

avdelning. 

RR V tillämpar programbudgett:ring och tilldelas anslag i programtermer. 

Följande programindelning gäller för verket. 

I. Revision 

2. Prognoser, budget, redovisning 

RRV: s verksamhet under programmen finansieras frfin ett förslagsan

slag benämnt Riksrevisionsverket. 

(I 000-tal kr.) 

Program 

Revision 
Prognoser, budget, redovisning 

Summa kostnader 
Avgår: 
Intäkter under program I 
lntiikter under program 2 

Summa 

Ri/.:sre1•ision.1·1•er/.:et 

1982/83 
Utgift 

41006 
25 766 

66772 

4921 
55 

61796 

1983/84 1984/85 
Budget Beriiknar 

RRV Före-
draganden 

41719 43777 43444 
25 817 27 497 27167 

67533 71274 70611 

6687 6200 ti200 
50 50 50 

60796 65024 64361 

RRV:s budgetförslag för budgetåret 1984/85 följer i princip det s.k. 

huvudförslagct. Verket begiir dock i sitt förslag atl förvaltningsn:visionen 

och redovisningsrevisionen undantas från ytterligare nedskärningar. Enligt 

RRV: s mening leder en fortsatt resursminskning för dessa verksamhcts

grenar till att viktiga delar av statsförvaltningen inte kan granskas i nöjak

tig utsträckning. 

RRV:s verksamhet kommer all bedrivas enligt de riktlinjer som lagts 

föst i verksamhctsplanen för budgetåret 1983/84. Dessa innebiir i huvudsak_ 

all RRV inom rcvisionsprogrammet väljer sina insatser sä all de häst 

bidrar till att de kostnadsmässiga konsekvenserna av alternativa lösningar 

eller ambitionsnivåer för den statligt bedrivna och finansierade verksamhe-



Prop. 1983/84: I 00 Bilaga 15 Civildepartementet 112 

ten klarliiggs som underlag för politiska beslut. Inom prognosprogrammet 

inriktas verksamheten så att statsmakternas underl,1g för beslut om den 

ekonomiska politiken och budgetpolitiken förbiittras. Den tekniska mo

derniseringen av det statliga redovisningssystemet - system S - priori

teras. 

RRV föreslår vidare att ett tredje program, Övcrsynsuppdrag, inrättas 

vid verket. Inom programmet skall fullgöras uppdrag. som lämnas av 

regeringen eller av annat organ efter regeringens bemyndigande och avse 

bitriidc iit regeringen i dess övcrsynsarbcte. Programmet avses finansieras 

projektvis med externa medel. I budgetförslaget upptas för programmet 

endast ett formellt belopp pil 100000 kr. 

Under budgetåret 1983/84 har RRV kunnat minska sin lokalhyra. Verket 

anser att denna besparing bör fii tillgodoräknas inom ramen för huvudför

slaget. Diirför har 300000 kr. riiknats av mot huvudalternativets krav på 

real resursminskning med 2 '}'r,. 

ProRrlllllllll!I Rel'ision 

Inom programmet skall RRV viilja sina insatser sf1 att de biist bidrar till 

att de kostnadsmässiga konsekvenserna av alternativa lösningar eller am

bitionsnivåer för den statligt bedrivna och finansierade verksamheten klar

liiggs som underlag för politiska beslut. Insatser inom de frän statslinan

sicll synpunkt betydelsefulla utgiftsområden,1 prioriteras. Därmed blir de 

statliga transfereringarna särskilt intressanta. Ökad vikt skall ges åt att 

belysa inbördes samband mellan och samlade effekter av olika transfere

rings-. skatte- och avgiftssystem bf1de ur fördclningspolitisk synvinkel och 

för de offentliga budgetarna. Motsvarande giillcr för andra statliga regel

och regleringssystem samt deras påverkan på samhiillsekonomin. Siirskilt 

skall sådana regel- och rcgleringssystem uppmiirksammas som kan befaras 

utgöra hinder för industrin. 

Mot bakgrund av uttalanden i de senaste årens budgetpropositioner 

kommer möjligheterna att granska effekterna av statliga normer och statlig 

bidragsgivning att särskilt beaktas. Större planerade rcvisionsinsatser un

der planeringsperiodens tidigare del avser bl. a. statliga regelsystem för 

~tyrning av cnergil'örbrukning, samlade effekter av skatter (inkl. avdrag), 

bidrag och avgifter för företag samt affärsverkens verksamhctsformer och 

samhiillsuppgifter. 

Rcdovisningsrevisioncn omfattar dels revision av affärsverken och dels 

tillsyn av revision vid rcvisionskontor. 

Såvitt avser affiirsvcrken planerar RRV att inrikta den redovisningsrevi

sionclla granskningen även mot andra förhiillanden som bedöms vara av 

särskilt intresse med hänsyn till att affärsverken utgör en del av statsför

valtningen. t. ex. frågor som rör finansiering och avkastning av affärsver

kens ekonomiska mellanhavanden med "dotterbolagen". 
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Vid tillsynen av revision vid revisionskontor kommer revision i ADB

miljö att prioriteras under planeringsperioden. 

RRV föreslår en ökning av resurserna under programmet med 2 milj. kr. 

Programmet Prognvsa, budget vch redol'isning 

Inom programmet inriktas verksamheten så att företräde ges åt ökad 

information till statsmakterna för beslut om den ekonomiska politiken och 

budgetpolitiken. Vidare prioriteras information som underlag för beslut på 

såväl statsmaktsnivå som myndighetsnivå avseende omprövning och om

prioritering. 

Den tekniska moderniseringen av system S genomförs enligt regeringens 

beslut. Utvecklingen av systemet, genomförandet hos myndigheterna och 

utbildning i anslutning härtill beräknas vara genomförda under år 1985. 

Utvecklingsarbetet inom det ekonomiadministrativa området koncen

treras till frågor rörande den statliga budgetprocessen och resultatanalys. 

Arbetet skall bidra till att successivt förbättra myndigheternas information 

till statsmakterna. Inom området resultatanalys skall insatserna koncen

treras till studier av metoder för analyser av prestations- och kostnadsut

vecklingen i olika samhällssektorer. dvs. i ett myndighetsövergripande 

perspektiv. 

RRV föreslår en ökning av resurserna under programmet med 1.7 milj. 

kr. 

Personal 

RR V: s förslag till verksamhet för budgetåret 1984/85 innebär att verkets 

personal minskar med 7 till 254. uttryckt i helårsarbetskrafter. 

F öredrnga11de11.1· ii1·cn·ägamlen 

Jag berliknar riksrevisionsverkets anslag för nästa budgetår i huvudsak 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid tagit hänsyn till den 

hyresbesparing som verket har redovisat. 

Riksrevisionsvcrket har i sin anslagsframstiillning föreslagit att ett tredje 

program inrättas. Detta skall omfatta siidana uppdrag, som i första hand 

regeringen lämnar och som avser·biträde åt regeringen i dess översynsar

bete. Finansieringen föreslås ske projektvis med externa medel. 

Huvudmotivet för förslaget är att planeringen för beredskap för över

synsutredningar underlättas om dessa uppdrag finansieras över ett särskilt 

program vid sidan av verkets ordinarie anslag för den instruktionsenliga 

vt:rksamheten. 

Med anledning hiirav vill jag anföra följande. 

De ökade kraven pfi en effektivare statsförvaltning och en minskning av 

statsutgifterna gör det nödviindigt att intensifiera arbetet med att ta fram 

underlag till regeringen för bt:slut om omprövningar och omprioriteringar 

av dt:n statliga och dt:n statligt finansierade verksamhett:n. Enligt min 

8 RihJ11ge11 1983/84. I s1111ll. Nr IUO. Bi/11g11 15 
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mening är riksrevisionsverket genom sin uppgift som central förvaltnings

myndighet för revision och redovisning ett av regeringens viktigaste instru

ment när det gäller att ta fram sådant underlag. 

Det är därför särskilt viktigt att verket, enligt vad som utialades i förra 

årets !Judgetproposition (prop. 1982/83: 100, bil. 15). fortsätter att arbeta 

efter en sådan inriktning. Eftersom riksrevisionsverkets förvaltningsrevi

sion och regeringens översynsuppdrag i stort har samma mål anser jag att 

sådana uppdrag bör bedrivas inom ramen för befintliga program. 

Jag delar således inte riksrevisionsverkets uppfattning att den granskan

de och den utredande verksamheten bör delas upp i separata program. 

Samtidigt vill jag dock understryka vikten av att den av verket initierade 

revisionen kan genomföras planmässigt och med kontinuitet. Verket måste 

dock vara berett att göra omprioriteringar i sin verksamhet eller att senare

lägga vissa revisionsuppgifter till förmån för regeringens översynsuppdrag. 

Jag är medveten om att en sådan ordning ställer höga krav på verkets 

planering. Jag har bl. a. därför tagit initiativ till ett informellt samarbete 

med bl. a. riksrevisionsverket, som är inriktat på ett gemensamt plane

ringsunderlag för det framtida arbetet att se över statsförvaltningen. Ver

ket bör härigenom få underlag för en tillfredsstiillande framförhållning. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag inte att översynsuppdra

gen bör finansieras över ett särskilt program. Jag vill dock inte helt utesluta 

en separat finansiering av enstaka översynsuppdrag om särskilda skiil talar 

hiirl'ör. 

Riksrevisionsverket redovisar i sin anslagsframställning att en eventuell 

minskning av verkets resurser till följd av en tilliimpning av huvudförslaget 

i första hand bör tas ut inom den s. k. funktions verksamheten. Till denna 

verksamhet hör bl. a. taxe- och avgiftsfrågor samt upphandlings- och nor

meringsfrf1gor. Jag anser för min del att en annan prioritering bör göras. 

Enligt min mening är det angeläget att riksrevisionsverket upprätthåller en 

hög kompetens inom dessa områden. Det är av främst ekonomiska skäl 

nödvändigt att det inom statsförvaltningen finns en myndighet med sär

skild sakkunskap inom bl. a. upphandlingsområdet. Det är således viktigt 

att kvalificerad information och rf1dgivning kan ges till myndigheterna i 

sådana frågor. Den begränsning av riksrevisionsverkets anslag, som jag 

föreslår. bör därför friimst giilla de resurser. som avsätts för övriga verk

samheter. 

Pii uppdrag av regeringen har riksrevisionsverket föreslagit en teknisk 

modernisering av system S. Enligt förslaget skulle det moderniserade 

systemet genomföras i tre steg: försöksdrift vid några myndigheter fr. o. m. 

den I juli 1983. systembyte vid vissa myndigheter per den I juli 1984 och 

vid iivriga per den I juli 1985. Arbetet har följt de uppgjorda planerna och 

riksrevisionsverkct har hemstiillt om att få slutföra konstruktionen och 

genomförandet av di.:t tekniskt moderniserade system S enligt verkets 

förslag. Jag har inget att erinra mot förslaget och förordar lfärför att 

genomflirandet sker enligt framstiillningen. 
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Jag vill i detta sammanhang också erinra om att regeringen har uppdragit 

åt riksrcvisionsverket att i ett långsiktigt perspektiv klargöra i vilken 

utsträckning statliga myndigheter i sin ekonomiska redovisning bl. a. med 

hänsyn till kraven på riksredovisning bör använda ett gemensamt ADB

system såsom det nuvarande system S eller bör kunna medges att utveckla 

egna sädana system. 

I övrigt kan jag i huvudsak godta riksrevisionsverkets förslag i fdga om 

inriktningen av verksamheten under nästa budgetår. Min beräkning av det 

totala medelsbehovet för riksrevisionsverkel framgår av programsamman

ställningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rihrel'ision.1·1•erket för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 64361000 kr. 
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E. STATLIG LOKALFÖRSÖRJNING 

E 1. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

256886000 
1141000000 

!05000000 

Reservation 

1 Härutöver har 21,3 milj. kr. anvisats med stöd av finansfullmakten. 

116 

80 183 000 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader med statlig 

verksamhet och för vilka medel inte har anvisats under annat anslag. För 

byggnadsobjekt som beräknas kosta mer än 4 milj. kr. förs separata kost

nadsramar upp i den investeringsplan som finns upptagen under anslaget. 

Mindre investeringsobjekt belastar en kostnadsram för diverse objekt i 

investcringsplanen. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare beröra 

sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 

byggnadsstyrelsen har föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar 

eller för vilka de föreslagna ramhöjningarna föranleds enbart av den upp

räkning som är motiverad med hänsyn till den allmänna byggnadskost

nadsstegringen. För tiden den I januari 1982 - den I januari 1983 beräknar 

styrelsen denna kostnadsstegring till 8 %. 

Stockholm. Ombyggnad i kF. Grih1/andet Norra 

Karolinska institutet lämnar sina lokaler i kv. Grönlandet Norra somma

ren 1984. Lokalerna har använts för tandläkarutbildning. En utredning om 

byggnadens användbarhet för olika slag av verksamhet har visat att loka

lerna bäst lämpar sig för generell kontorsverksamhet. För att lokalerna 

skall kunna utnyttjas igen så snart som möjligt efter högskolans ny1tning 

bör lokalerna byggas om till sådana kontorslokaler. Byggnadsstyrelsen har 

preliminärt beräknat kostnadsramen för ombyggnadsarbetet till 30 milj. kr. 

Stockholm. Omhyggnad i kF. Brunklwlsen 

Departementsombildningcn har bl. a. medfört en omdisposition i lokal

planeringen för nertalet departement och regeringskansliets förvaltnings

kontor. Detta samt behov av att avveckla vissa innerstadsförhyrningar har 

lett till att kv. Brunkhalsen bör byggas om för bl. a. regeringskansliets 

verksamhet. Byggnadsstyn.:lsen har redovisat byggnadsprogram och hem

stiillt om byggnadsuppdrag. Ombyggnadsarbetena kan påbörjas under ja

nuari 1985 och färdigställas under januari 1986. Kostnaden har preliminärt 

beriiknats till 18 milj. kr. 

Tiihy. Fiirsii1j11i11gsåtgiirder i J/iigemiis, etapp Il 

Regeringen godkiinde {1r 1980 ett exploateringsavtal, som har triiffats 

mellan 'fähy kommun och byggnadsstyrelsen rörande det område i Tiiby 

kommun som tidigare disponerades av förutvarande Roslagens Flygtlottilj. 
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I avtalet ingår att byggnadsstyrelsen skall utföra och bekosta bl. a. 

vatten- och avloppsanläggningar samt omläggning av en huvudväg. 

Arhetena skall vara utförda senast fem år efter i laga kraft vunnen 

statsplan, dvs. under hösten 1985. 

Kostnaden har preliminärt beräknats till 6.4 milj. kr. 

Mariestad. Nyhyggnad. etapp Il. för liin.1förl'liltningen 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 

1981/82: 150 hil. 2, FiU 42, rskr 393. och prop. 1982/83: 50. FiU 21. rskr 

108) uppdragit åt byggnadsstyrclsen att utföra etapp Il av nybyggnad för 

länsförvaltningcn i Mariestad inom en kostnadsram av 20 milj. kr. i prislä

get den I januari 1983. Nybyggnaden kommer att begränsas till de lokaler 

som behövs för att genomföra en samlad förläggning av länsstyrelsens 

skatteavdelning. 

Halmstad. Nyhyggnad, etapp Il, j("ir länsstyrelsen 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 

1981/82: 150 bil. 2. FiU 42. rskr 393. och prop. 1982/83: 50. FiU 21. rskr 

108) uppdragit åt byggnadsstyrelsen att slutföra nybyggnad för länsförvalt

ningen i kv. Källsprånget i Halmstad inom en kostnadsram av 18 milj. kr. i 

prisläget den I januari 1982. Lokalerna i kv. Käll språnget skall i första 

hand tillgodose lokalbehovet för länsstyrelsernas skatteavdelning. lokala 

skattemyndigheter och kronofogdemyndigheten. Matsal och föreslagna 

motionslokaler skall inte anordnas. 

Riksgränsen. Nybyggnad av polis- och tullstation 

Regeringen har med stöd av finansfullmakten (prop. 1982/83: 150 bil. I. 

FiU 50. rskr 392) uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera och utföra 

nybyggnad för en gränsstation för polis och tull i Riksgränsen inom en 

kostnadsram av 7,3 milj. kr. i prisläget den I januari 1983. En delfinansie

ring om 1,2 milj. kr. sker genom den norska staten. 

Diverse objekt 

Byggnadsstyrelsen räknar med att utrymmet för investeringar i nya 

lokaler kommer att vara begränsat under den närmaste planeringsperio

den. Samtidigt ställer regeringens direktiv om lokalbesparingar hos myn

digheterna krav på ett effektivare utnyttjande av det befintliga lokalbestån

det. För att kunna möta behov av investeringar i befintliga lokalbestånd 

foreslår styrelsen en uppräkning av kostnadsramen för Diverse objekt till 

160 milj. kr. i prisläget den I januari 1983. 

Föredragandens öi·erväganden 

Jag har tidigare redogjort för de beslut om start av ny- och ombyggnader 

som regeringen har beslutat om med stöd av riksdagens bemyndigande. 
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Jag förordar att de redovisade kostnadsramarna för nyhyggnad för liin.~fi'ir

rnltningen i Mariestad, 11yhygg11adför liin.1fiir\'{/ltningcn i Halmstad samt 

nyhyggnad.fi:ir en griinsstation i Riksgränsen nu förs upp i investeringspla

nen. Jag förordar vidare att nya kostnadsramar för ombyggnad m· /.;.i.·. 

Griinlandct Norra och Bmnkhalsen i Stockholm samtfiirsii1jningsätgiirder 

i Hägerniis i Tiihy (etapp I[) förs upp i investeringsplanen i enlighet med 

byggnadsstyrelsens förslag. Hiirutöver förordar jag en uppräkning av kost

nadsramen Di1·erse ohjckt utöver vad som föranleds av den allmänna 

byggnadskostnadsutvecklingcn. Uppräkningen är bl. a. avsedd att skapa 

utrymme för igångsiittning av sådana byggnadsarbeten som erfordras för 

att möjliggöra omdispositioner inom det befintliga byggnadsbeståndet. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att medel för nästa 

budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberiikning. 

Fiiret!ragandens 1)1 ·en ·iiganden 

In.-esterinJ?splan (I 000-tal kr.) 

Kostnadsram Medclsförhrukning 

1982-01-0 I 1983-01-0 I Faktisk l:leräknad for Bygg- Färdig 

Objekt 

Projekt färdig
s!iillda fiire 
19~2-07-01 men 
ännu ej slut
redovisade 

Stockholm 

Nybyggnad i kv 
Olbryggarcn 
Etapp Il 

Försörjnings-
iltgiirder m.m. 
i Si\dra Klara 

Omhyggnad i kv 
Lejonet Etapp I 
Ombyggnad i kv 
Cephalus 

Upprustning av 
lokaler i kv 
Lv<;bomben 

Upprustning av 
Skeppsholms
bron m. m. 

Omhyggnad av 
hu~ Ci. D och J 
i k v Garnisonen 

Upprustning av 
lokaler i kv 
Ostindicfararen 

Omhyggnau i kv 
Cirönlamlet Norra 

Ombyggnad i 
kv l:lrunkhalscn 

t. o. m. start ställande 
1983-06-301983i84 1984/85 är-man år-mån 

I 041 000 I 042 410 970 749 65 024 6557 

71 200 76 IOO !0455 

succ. 
49000 51 500 24011 15000 5000 77-05 84-03 

22450 22000 17 505 3 400 I 000 81-05 83-02 

18400 19600 131.15 5400 I 000 82-02 83-04 

23 600 23000 20767 2000 200 81-IO 82-12 

6000 li500 264 5000 I 000 83-05 84-01 

17 300 18000 6714 10000 I 000 82-05 84-01 

9000 9700 3 983 4500 1200 83-02 84-06 

30000 1 0 1500 11000 84-08 85-12 

180001 0 400 4000 85-01 86-01 
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Kostnadsram Medelsförbrukning 

1982-01-011983-01-01 Faktisk Beräknad för Bygg- färdig 
t. o. m. start ställande 

Objekt 1983-06-30 1983/84 1984/85 iir-mån år-mån 

Täby 
F örsö~j ni ngsåt-

giirder i Hiiger-
niis Etapp 11 6400 1 0 500 3 500 85-03 85-11 

Kalmar 
Ombyggnad i kv 

Landshövdingen 9200 10 700 8 528 1900 200 82-08 83-05 

Karlskrona 
Nyb i kv Adlcr-

sten 16800 15000 3 346 8000 3 000 83-04 84-07 
Om-och till-

byggnad i kv 
Watt rang 25 700 27700 2 396 !0000 12000 83-09 85-04 

Lund 
Omb av f. d. 

internritio-
nclla student-
huset 10000 9800 8443 I 000 300 81-08 82-09 

Halmstad 
Nyb i kv Svart-

munken/Käll-
språnget 
Etapp Il 180001 19400 2192 5000 10000 83-11 85-02 

Borås 
Nybyggnad i kv 

Balder 162000 162000 141805 15 000 5000 80-04 83-01 

Lidkiiping 
Nyb av förvalt-

ningsbyggnad i 
kv Vesta 18500 17000 4968 8500 3 000 83-01 84-04 

Mariestad 
Nybyggnad för 

liinsförvalt-
ningen Etapp 
Il 20000 21600 1324 6000 11000 83-11 85-08 

Hallsberg 
Nybyggnad för 

förvaltnings-
byggnad i kv 
Höjden 18 350 17000 6735 8200 2000 82-11 84-03 

Gävle 
Nybyggnad i kv 

Kapell backen 
Etapp Il för 
liinsforvaltningen 36150 38400 25461 10000 2500 81-12 83-06 
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Kostnadsram . Medelsförhrukning 

1982-01-011983-01-01 Faktisk Beräknad för Bygg- Fiirdig 
t. o. m. start ställande 

Objekt 1983-06-301983/84 1984/85 år-mftn år-mi\n 

Malå 
Om- och nv

hyggnad· för 
verkstactslo
kaler m.m. 
för SGU 

Nybyggnad av 
förråd för SG U 

Luleå 
Nybyggnad i kv 

Kungsfägcln för 
J;insförvalt
ningen F.tapp 1 

Gäll hare 
Nybyggnad av 

förvaltnings
byggnad 

Karesuando 
Nybyggnad för tull 

och polismyndig
heterna 

Kiruna 
Nybyggnad för tull 
och polis i 
Riksgränsen 

Diverse objekt 

Projektering 

Summa 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av 
medclsbehovct 

21600 

2600 

4000 

17000 

9500 

143000 

1790350 

1 Preliminärt beräknade kostnadsramar. 

Anslagsberiikning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgang. 

Behållning 1983-07-01 
Anslag för 1983/84 
Anslag för 1984/85 

tförslag) 

80 183 
162 300 1 

105 000 

347000 

21600 19440 1800 300 81-04 

2600 2 194 400 82-02 

4300 477 3 500 300 83-04 

16500 13 918 2000 500 81-09 

9800 8674 1000 )()() 81-08 

6100 0 2 700 3000 83-12 

157000 78868 50000 50000 

10342 15 000 15000 

1879 710 1406694 262 724 153657 

-39424 -29957 

223300 123700 

Bcriiknad medelsfi.irbrukning 

1983/84 
1984/85 

223 300 
123 700 

347000 

1 Inkl. 21.3 milj. kr som anvisats med stöd av finansfullmakten. 

Byggnadsstyrelsen har hemställt att få engångsnedskriva statskapitalet 

med 2.5 milj. kr. Nedsättningen avser Karolinen i Karlstad. vissa anlägg-

82-09 

82-08 

83-11 

82-12 

82-02 

84-11 
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ningar för civilförsv<1ret och en förri'u.lsanHiggning i Striingniis. Styrelsen 

har vidare föreslagit en engångsnedskrivning av markv;irdet för S\'enska 

Soliakyrkan i Paris. Jag har inget att erinra mot styrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarheten för statlig 

förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående. 

2. till Bn:g11ad.rnrhct1·11 .fi"ir stllflig Firmltning för hudget<lret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 05 000 000 kr .. 

3. bemyndiga regeringen att besluta om eni:!<°111gsnedskrivning av 

statskapitalet i enlighet med vad jag har redovisat i det föregticn

dc. 

E 2. Inredning al' byggnader för statlig förvaltning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20668 ()()() 
6300000 

I 

Reservation 10038000 

Frt111 anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av bygg

nader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. 81.a. har hc

kostats inredning och till lokalerna knuten generell utrustning som nyan

skaffats i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. 

För planering m.m. av denna inredning och utrustning svarar huvudsak

ligen byggnadsstyrelsen och utrustningsniimnden fiir universitet och hög

skolor <UUH). Formerna för planeringen har redovisats i prop. 197:!: 130 

(bil. 5 sid. 21 ). UUH har i en skrivelse till regeringen si ut redovisat sitt 

uppdrag. 

Enligt bemyndigande av riksdagen får regeringen besluta om bestiillning 

av viss inredning och utrustning i avvaktan p<°1 att kostnadsramar redovisas 

för riksdagen (jfr prop. 1976/77 bil. 11. FiU 13. rskr 169. och prop. 

1981/82: 150. bil. 2. FiU 42, rskr 393). Bemyndigandet gäller i de fall 

riksdagen har beslutat om byggnadsobjekt för vilket inredningen eller 

utrustningen är avsedd samt för sådana byggnadsprojekt som regeringen 

beslutar om med stöd av finansfullmakten. Redovisning av beslut om 

beställning av inredning eller utrustning som har fattats med stöd av detta 

bemyndigande lämnas normalt i samband med redovisningen av förslag till 

nya och ändrade kostnadsramar. 

B_\·gg 11 ads s (_\" re Isen 

Byggnadsstyrelsen beräknar medelsförhrukningcn för budgetåret 

1984/85 till ca 0.5 milj. kr. och medelsbehovet till samma summa. 
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Fiir!'draga 11dc 11.1· ii1·en·iiga11de11 

Med utg;°rngspunkt i de förslag som byggnadsslyrclscn har redovisat 

förordar jag att följande inrcdningsplan läggs till medelsberiikningcn för 

hudgctårct 1984/8.5. 

lnrrdningsplan ! I 000-tal kr.) 

L;trustnings
Pbjekt 

Stockholm 

Inredning av Pm
Pch tillbyggda lu
kaler fiir rcge
rin~skansliet i 
Södra Klara 

lnrcdnin!! ;1v fi>r
valtningslokalcr 
i kv RPsterict 

Inredning och ut
rustning av lo
kaler i kv Garni
sonen 

Bor:'is 

Inredning av nv
byggnad i kv 
Baldcr 

Malå 

Inredning av verk
stadslnkaler frir 
SGU 

ÖHigf 

Till bvl!1mads
stvi·~l~ens dis
positiPn 

Diverse Phjekt 

Förordad Kostnadsram 
ram eller 
förordad detlni
iindring av tiv ram 

4 850 

14000 

1800 

67050 

delram 

40900 

1000 

2000 

1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 

Mcdelsforbrukning 

t. o. m. bcriiknad 
art' 1983-06-30 1983/84 

311133 

4412 

10302 

1799 

661 

48207 

beräknad 
1984/85 
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UtrustninJ?splan I I 000-tal kr.) 

Utrustnings
objekt 

Stockholm 

Om- och nybyggda lo
kaler for regerings
kansliet i Siidra 
Klara 

Tclefonviixel m.m. 
Övrig gemensam ut

rustning 

Förordad 
ram eller 
förordad 
iindring av 

Kostnadsram 

defini
tiv ram delram 

14000 

111150 1 

-------.,-----' 

25 6'0 

1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 

123 

Medclsforbrukning 

t. n. m. heriiknad 
art' 19X3-06-30 l9XVX4 

10344 

X 020 

IX 364 

Jag beriiknar medelsförbrukningcn för inredning och utrustning för inne

varande och nästa budgetttr till ca 10.5 milj. kr. Tillgiingligt pf1 anslaget iir 

ca 16 milj. kr. Byggnadsstyrelscn har bcgiirt att I 000 kr. anvisas till 

anslaget. Jag förordar att anslaget förs upp i statsbudgeten med detta 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen förcslftr riksdagen 

att till /nrcd11i11g m· hygg11ud1•r.f(·;,. statlig .fi"irrn/111i11g för budgct[1ret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

ht:riiknad 
19X4iX5 
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F. STATLIG PERSONALPOLITIK M. M. 

F I. Statens arbctsgivarwrk 

1982/83 Utgift 27 428000 

1983/84 Anslag 28 926000 

1984185 Förslag 30 222 ()()() 

Statens arbetsgivarverk (SA V J iir central myndighet för dels förhand

lingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållamlet mellan 

offentlig arbetsgivare och arbetstagare. siivitt giiller anstiillnings- eller ar

betsvillkor som faststiills under medverkan av regeringen eller myndighet 

som regeringen besHimmcr. dels arbetsgivarpolitiken inom statsförvalt

ningen. 

SA V leds av en styrelse. Inom styrelsen finns en förhandlingsdelegation. 

Organisationen i övrigt faststiills enligt SA V:s bestämmande. Chef för 

SA V iir en generaldirektör. 

Personal 

Anslag 

Fi\rvaltningskostn. 
fdiirav li\nckostn.J 

Lokalkostnader 

Statens arhetsgil'lllTerk 

1983/84 

119 

23017000 
(20 358 ()()()) 

5 909000 

28926000 

I. Pris- och löneomräkning I 719000kr. 

Beräknad :indring 1984/85 

SAV 

-2 

+ 954000 
(+130100()) 
+ 765000 

+1719000 

Före
draganden 

-2 

+ 914000 
(+ 800()()()) 
+ 382000 

+1296000 

2. SA V har redovisat besparingar med utgångspunkt i huvudförslaget på 

490000 kr. SA V har därvid beriiknat att två tjänster kan dras in. 

Fiiredragandens iiven•iiga mlen 

Jag beriiknar anslaget för nästa budgetår med utgångspunkt i huvudför

slaget. Jag har därvid tagit hänsyn till att två tjänster kan dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens arhetsgiFw·1·erk för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förs lagsanslag av 30 222 000 kr. 
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F 2. Statens förhandlingsråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2 264358 

2082000 

2 190000 

Statens förhandlingsråd CFHRJ samordnar och genomför förhandlingar 

enligt lagen ( 1976:580) ,im medbestämmande i arbetslivet eller cnligt kol

lektivavtal, i den mån förhandlingarna avser frågor som förbercds inom 

regeringskansliet för beslut av riksdagen, rcgeringcn eller statsräd och som 

inte syftar till kollektivavtal. FHR svarar vidare för information cnligt 

nämnda lag eller kollektivavtal i dessCI frågor. 

Chef för FHR är en generaldirektör. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskostn. 
(därav lönekostn.) 
Lokalkostnader 

Statens jiJrlw11dli11gsråd 

19ln/84 

8 

1720000 
(I 658000) 

36'.!000 

2082000 

I. Pris- och löneomriikning 39 000 kr. 

Beräknad iindring 1984/85 

FHR 

+ 39000 
(+ 3'.!000) 
+ 69000 

+!08000 

Före
draganden 

+ 68000 
(+ 63000) 
+ 40000 

+108000 

2. FHR föreslog i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 genom 

ett tilläggsalternativ en besparing pt1 sex procent genom indragning av en 

handläggartjiinst. Med utgångspunkt tläri begär FHR oföriindrad anslags

tilldelning. 

Fijredragandens ii1·en·iiga11de11 

Jag har vid min beräkning av anslaget för budgetåret 1984/85 tagit hän

syn till den besparing på ca sex procent som FHR har uppnätt redan undcr 

budgetåret 1983/84 (jfr prop. 1982/83: 100 bil. 15). 

Med hänvisning till sammanstiillningen hi::mstiillcr jag att regeringen 

föreslår riksdagcn 

att till Statens Jhrlu111d/ing.1n/cl för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 2190000kr. 
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I' 3. Statens liine- och pcnsionsverk 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

44535 194 

44 345 000 

47 415000 

126 

Statt:ns lönt:- och pensions verk (SPY l iir c.::ntral förvaltningsmyndighet 

for iirt:nden som rör dt:n statliga personalpt:nsioneringen och därmed sam

manhiingande frågor och för iirenden som rör de centrala personaladmini

strativa ADB-systemen hos staten, i den mån siidana iirenden inte ankom

mer pf1 niignn annan myndighet. Vidare handliigger SPY ärenden om sf1dan 

grupplivfiirsiikring som meddelas av staten, i den mån detta intt: ankom

mt:r pt1 statens grupplivnlimnd. 

SPY leds av en styrclst:. Chef för SPY är en generaldirt:ktör. Inom SPY 

finns en pensionsavdt:lning, en utbetalningsbyrf1, en lönehyrå och t:n admi

nistrativ byrå. Dt:ssutom finns övcrg:\ngsvis inriittad en enhet i Stockholm 

för aktualisering av tjiinstematriklar. Huvuddelen av lönebyrtms verksam

ht:t finansieras genom avgifter och redovisas under ett siirskilt anslag ( F 4. 

Statlig pt:rsonaladministrativ informationsbehandling). 

Personal 

Anslai: 

Förvalt ningskostn. 
<därav lönekostn.) 

l_okalkostnadcr 
Konvcrtcringskostn. 
Viss aktuali
scringsvcrksamhet 
Till regeringens 
disposition 

Swtens löne- och pe11sio11.1·1·er/.: 

19K3/K4 

297 

34 ti93 000 
(33 849 000) 

fi771000 

I 000 

2 880000 

44.l45 000 

Bcriiknad lindring 1984/85 

SPY 

-s 

+ 1422000 
(+ 8%000) 
+ 1195000 
+:!318000. 

+4935000 

Före
draganden 

-s 

+:!840000 
t+ I ti70000J 
+ 810000 
+:!300000 

-2880000 

+3070000 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 3 310000 kr. 

2. På aktualiseringsenheten kan personalramen minskas med fem tjäns

ter p.g.a. pensionsavgångar (-763000kr.J. 

3. SPY har som s.k. tilliiggsaltt:rnativ redovisat en besparing på sex 

procent under budgctfaren 1983/84-1985/Kfi, varav en procent hiinförs till 

vartdt:ra hudgetiiren 1983/84 och 1984/85 samt fyra procent till hudgetårt:t 

1985/86. SPY har därvid tagit hänsyn till att fem tjänster kan dras in vid 

aktualiseringsenht:ten ni.ista budgeti'ir (jfr punkten 2). 
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F1)reJraga11de11s ö1•erl'iiga11de11 

För nästa budgetår bör medel för SPV :s verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i det huvudförslag som verket har beräknat för budgetåren 

1983/84-1985/86. Detta innebär att anslaget budget[1ret 1985/86 kommer -

efter pris- och löncomräkning - att reduceras med 4 %. Jag har diirvid 

beaktat att fem tjänster vid aktualiseringsenheten kan dras in under bud

getåret 1984/85. Jag har vidare tillfört ytterligare medel för ökade ADB

kostnadcr. Dessa kostnader har beräknats till 1,2 milj. kr. Härutöver har 

jag för nästa budgetår som engångsanvisning beräknat 2,3 milj. kr. för det 

konvcrteringsarbete som har inletts till följd av utbyte av datorer vid 

riksförsäkringsverkets tekniska byrå. Konverteringsarbetct beräknas pågå 

till och med budgetåret 1985/86. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Starens lönc- och /H'11sio11.werk för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 47 415 000 kr. 

f 4. Statlig personaladministrativ informationsbehandling 

1982183 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1000 

I 000 

I 000 

U ndcr anslaget redovisas utgifter för drift. underhåll och central admini

stration av de personaladministrativa informationssystemcn SLÖR och PI. 

De myndigheter som iir anslutna till systemen erlägger avgift härför enligt 

principen om full kostnadstäckning. Under anslaget redovisas även in

komsterna frfm uppdragsverksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statlig pers111111/11dmi11istrati1• it!f(mnati1111shelw11dli11g för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 5 .. -\ vliiningar till personal pii indragningsstal 

1982/!(~ Utgift 

198)/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

45 009 

50000 

50000 

Friin anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersiittningar till perso

nal pt1 indragningsstat. 

St11tl'ns /iine- och pe11sio11.1Terk föreslilr att anslaget kvarstår of(irändrat. 

Jag hemställer att regeringen föresl[ir riksdagen 

all till A 1·!tJ11i11gar till personal på i11dmg11i11g.1·swt för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 50000 kr. 

F 6. Statens personalhostadsdelegation 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 026421 

I 005000 

500000 

Statens personalbostadsdelegation ( SPDl iir rt1dgivande organ iit de 

myndigheter som beslutar om hyror for eller förvaltar tjänstebostäder för 

statstjiinstemän och andra tjiinstemiin. vilkas avlöningsförmäner fastställs 

under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer, eller beslutar om. hyror och förvaltar andra bo~täder som mot hyra 

upplåts av statlig myndighet. 

Ptrsona.1 

Anslag 

Förvalt ningskustn. 
<därav lönekustn. l 

Lokalkostnader 

1983/84 

6 

913000 
(757 000) 

92000 

I 005000 

St11f1'11.1· pers1m11/ln1stadsdele gat io11 

I. Pris- och löneomriikning m.m. 4000 kr. 

lkriiknad iindring 1984/85 

SPD 

-6 

-464000 
(-36900()) 
- 34000 

-498000 

Före
draganden 

-6 

-471 000 
(-3'i0000) 
- 34000 

-505000 

2. Enligt riksdagens beslut skall personalbostadsdclegationcn avvecklas 

med utg:"mgen av år 1984. Budgetförslaget avser av den anledningen endast 

första hälften av budgetf1ret 1984/85. 
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Fiircdragamlcns ii 1 ·en ·iigandcn 

Riksdagen har beslutat att statens pcrsonalbostadsdelegation skall upp

höra i och med utgången av år 1984 (jfr prop. 1982/83:100 bil. 15, AU 16. 

rskr 198). Jag har därför beräknat medel endast för första hiilften av 

budgetåret 1984/85. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens perso11a/hostadsdelegatio11 för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

F 7. Statens arbctsmarknadsnämnd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

20290311 

20344000 

21519000 

Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) är central förvaltningsmyn

dighet för arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen och efter särskilt 

beslut av regeringen för frågor som rör statligt reglerade anställningar i 

övrigt, allt i den mån detta inte ankommer pt1 annan myndighet. 

SAMN får inom sitt verksamhetsområde även bistå riksdagen och dess 

myndigheter. 

SAMN har vidare till uppgift att verka för att arbetsmarknadsfrågor 

inom statsförvaltningen handläggs på ett ändamålsc:nligt och planmässigt 

siitt. SAMN skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarknaden. 

Chef för SAMN är en generaldirektör. Inom SAMN finns en avdelning 

för utveckling och drift. en enhet för jiimslillldhets- och personalbehovsfd

gor samt en administrativ enhet. 

Personal 

Anslag 

Förvalt ningsknstn. 
(diirav löneknstn.) 

Lokalkostnader 

S 111I1•11s arhc 1.1·11wrk11l/(l.\'Jlii11111d 

198Ji84 

93 

17 184000 
( 14007000) 

J 160000 

203~000 

I. Pris- och löneomriikning m.rn. I 38.HlOO kr 

Beriiknad iindring 1984185 

SAMN 

-I 

+ 785000 
( + 595 000) 
+ 598000 

+t 383000 

Före
draganden 

+ 860000 
(+ 719000) 
+ 315000 

+1175000 

'.!. SAMN har enligt huvudförslaget redovisat besparingar på 459000 kr. 

9 Rik.I-dagen /1)8318./. I .111111/. Nr 100. Bilaga 15 
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3. SAMN förordar ett tilläggsalternativ som innebär oförämlrade re

surser jämfört med pris- och löneomräknat anslag. 

4. Sedan 1 juli 1982 är publikationen "SAMN informerar" avgiftsbelagd. 

Ett abonnemangssystem har visat sig medföra bl.a. svårigheter att sprida 

information och en resurskriivande intern administration. SAMN förordar 

att publikationen i stället finansieras inom ramen för befintliga resurser. 

FöredraJ?andens ö1•erviigande11 

SAMN:s verksamhet påverkas i hög grad av faktorer somt.ex. omfatt

ningen och storleken av de fortsatta besparingarna inom statsförvaltning

en, anställningsmyndigheternas möjligheter att själva lösa sina övertalig

hets- och arbetshandikappfrågor och effekterna av de åtaganden som har 

gjorts i det nya trygghetsavtalet !TrAJ (jfr prop. 1983/84:42. AU 10. rskr 

103). 

Från både personalpolitisk och arbetsmarknadspolitisk synpunkt är det 

angeläget att nödvändiga omställningar kan genomföras effektivt. Det är 

därvid viktigt att SAMN kan biträda myndigheterna med kunskap och 

konstruktiva lösningar på de problem som kan uppstii bl.a. i samband med 

omorganisationer eller inskränkningar. Mot den bakgrunden har jag för 

niista budgetår inte beräknat någon besparing enligt huvudförslaget. 

SAMN genomför en målmedveten intern rationalisering. Undt!r hösten 

1983 har en omorganisation förberetts för att bl.a. åstadkomma en mer 

rationell ärendehantering. 

SAMN och länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON I har på uppdrag 

av regeringen tillsammans utrett och lämnat förslag om hur vissa arbets

marknadsfrågor inom den statliga sektorn kan handläggas på ett mer iinda

mälsenligt och planmässigt sätt genom en ökad samverkan på regional 

nivå. Jag anser mot bakgrund av förslagen alt länsstyrelserna vid behov 

bör kunna biträda SAMN med statistik och prognoser beträffande arbets

marknadsläget i respektive län. Vidare bör länsstyrelserna kunna fungera 

som organisatorisk hemvist för sådana lokala samvt:rkanskommittecr som 

kan komma att behöva inriittas av SAMN enligt bestämmelserna i TrA. 

Under år 1985 skall SAMN lämna en rapport om arbetet medjiimställd

het i statsförvaltningen åren 1975-1985. Under innevarande budgetår dis

ponerar SAMN särskilda medel (I milj. kr.) för sådana kostnader för 

jiimstiilldhetsarbete som normalt inte kan anses ingå i myndigheternas 

wrksamht:t och som de saknar medel för. Jag har beräknat medelsbehovt:t 

för budgt:tilrt:t 1984/85 till oföriindrat 1 milj. kr. Medlen bör kunna tas i 

ansprf1k också för att tiicka de extra kostnader som eventuellt kan upp

komma i samband med framstiillningt:n av rarponen. 

SAMN gt:r ut en ruhlikation "SAMN informerar" som sedan den 1 juli 

19X2 iir avgiftsbelagd. Avgiftsfinansieringen har t:nligt SAMN mt:dfört 

vissa sviirigheter vad giiller bl. a. srridning av information till myndigheter

na. Jag anser all det iir viktig! att de crfan.:nht:ter som SAMN far i sin 
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verksamhet kan spridas så effektivt som möjligt. Kostnaderna för publika

tionen bör rymmas inom ramen för SAM N: s resurser. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemstiller jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Srmrns arhe1.rnwrk11ad.rnii11111d för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 21519000 kr. 

F 8. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

101824793 

76000000 

55000000 

Anslaget får användas till kostnader för avlöningsförmåner och utbild: 

ning m.m. niir en arbetstagare med statlig anstiillning - efter omplacering 

- till följd av ett arbetshandikapp inte kan beredas en liimplig anstiillning 

inom gällande organisation och därför måste sjukpensioneras. om inte 

omskolning eller någon annan form för arbetsvård kommer till stånd. 

Anslaget kan ~iven användas när en arbetstagare - efter omplacering - på 

grund av att en statlig verksamhet omlokaliseras dler omorganiseras inte 

kan beredas en lämplig anställning inom giillande organisation. om inte 

omskolning elkr andra siirskilda <°1tgiirder kommer till stånd. 

Vidare kan anslaget anviindas niir en arbetstagare efter sjukpensionering 

för arbetsv{1rd genom att han försöksvis uppehåller en ny anstiillning inom 

gällande organisation. 

Anslaget för användas endast övergilr1gsvis till dess alt frågan om an

ställning har lösts på ett 1rn:r slutgiltigt siitt. rnirefter skall egna medel 

utnyttjas. 

Bcstiimmdser i ämnet äterfinns i förordningen ( 1979:518) om arbetshan

dikappade i statligt reglerad anställning m.m. och i omplaceringsförord

ningcn ( 1974: 1006. ändrad 1979:580). 

Hiirutöver får anslaget i vissa fall anviindas till kostnader i samband med 

omställningsutbildning enligt det nya trygghetsavtalet lTrA) ljfr prop. 

1983/84:42, AU 10. rskr 103). 

I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets om

råde bekostas utgifterna av medel som anvisats under fjärde huvudtiteln. 

Sta te11.1· 11rhcts111a rk11ad1·11ii111llll 

Medelsbehove\ för hudgetr1ret 1984i85 bör beriiknas p{1 basis av kost

nadsutfallet för budgetäret 1982/83. Detta innebiir en minskning i förh[illan

de till anvisade medel med 21 milj. kr. 
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Fiiredraganden s iil'erl'iiganden 

Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret J 984/85 till 55 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader i·id 1·is.1· omskolning och 0111p/aceri11g för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 55 000000 kr. 

F 9. Vissa trygghctsåtgärder för lärare 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

6000000 

4000000 

I 1983 års avtal om löner för statstjänstemän m.fl. (ALS 1983) har 

parterna avräknat 4 milj. kr. årligen med början år 1983 för särskilda 

trygghetsåtgänler - utöver de åtgiirder som följer av trygghetsavtalet 

CTrAJ - för lärare som inle har kunnat omplaceras till annan lärartjänst. 

Anslaget får användas till kostnader för åtgärder som underlättar för 

uppsagda liirare att få ny sysselsällning. Medkn skall i första hand använ

das för åtgärder som sätts in efter rcservlärartidcns utgång. men de kan 

också användas under pågående anställning. 

Anslaget disponeras av trygghetsniimnden. Den reservation som redovi

sas på anslaget skall stå till parternas förfogande. (Jfr prop. 1983/84:42, AU 

10, rskr 103). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till l1i.1·sa trygghet.1·tltgärder fär lärare för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 4 000 000 kr. 

Den centrala statliga personalutbildningen 

Nya .fi'irutsiittningar 

En förändring av statsförvaltningens organisation och arbetsformer har 

inletts. Anpassningar sker till ändrade ekonomiska förhållanden och till 

den tekniska utvecklingen. Styrformerna och inflytandet för förtroende

valda och brukare ses över. Regler som styr verksamheten förenklas och 

servicen till allmiinheten förbiittras. Jag har tidigare i min anmälan av 

förevarande huvudtitel utvecklat hur jag anser att regeringen bör arbeta 

mot dessa mftl. Jag har dii pekat på bl. a. att personalpolitiken bör utformas 

sil att den hlir ett stöd vid föriindringarna. Personalutbildningen iir ett av de 

viktigaste personalpolitiska instrumenten i detta sammanhang. 

Kraven pii en striingare hushi\llning av de statliga utgifterna har medfört 

all nya uppgifter för myndigheterna måste kunna mötas med rationalise

ringar m:h omprioriteringar i verksamheten. Behovet av ny kunskap kan 
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ofta inte mötas genom nyrekryteringar. I stället måste personalen vidareut

bildas för de nya uppgifterna. 

Neddragningar i statsförvaltningen ställer skiirpta krav på en offensiv 

personalpolitik. Ökad pcrsonalrörlighct är nödvändig om trygghctsihgär

derna skall bli effektiva. Utbildning är ett av medlen som kan underlätta 

omställningarna. 

N111'11ra11dc styrning och fl11a11sicri11g 

Den centrala personalutbildningen i statsförvaltningen har i huvudsak 

byggts upp under den senaste 20-årsperiodcn. Från försöksverksamhct i 

liten skala har verksamheten nu fått en betydande volym. Samtidigt skall 

framhållas att den centrala personalutbildningen alltjämt är en liten del av 

all personalutbildning i statsförvaltningen. Den överviigande delen kom

mer till stånd inom myndigheterna och avser ofta myndighetssrecifika 

kunskaper. 
Organisationen och styrningen av den centrala personalutbildningen har 

vid flera tillfällen setts över. På så sätt har formerna anpassats till nya krav 

och en ökad volym. Den senaste större reformen gjordes år 1979 (prop. 

1978/79: 133) varigenom statens institut för personaladministration och per

sonalutbildning (SIPU) inrättades. SIPU övertog uppgifter från främst den 

dåvarande statens personalutbildningsnämnd (PUN) och dåvarande sta

tens personalnämnd (SPN). 

Redan tidigare - år 1978 - hade en förändring av styrformerna för den 

centrala personalutbildningen genomförts (prop. 1977/78: 100. bil. 11. s. 58 

f). Avgiftsfinansiering infördes då som princip för PUN:s verksamhet. 

Motivet var att personalutbildningsinsatser skulle ses som en investering 

för framtiden. jämställda med andra effektiviserings- och rationaliserings

insatser. A vgiftsfinansieringen skulle underlätta för myndigheterna att 

prioritera mellan olika utvecklings- och rationaliseringsinsatser och stimu

lera myndigheterna att effektivisera sin utbildningsplanering. Personalut

bildningens inriktning skulle därigenom styras av de faktiska behoven 

samtidigt som dess organisation och omfattning bättre skulle komma att 

anpassas till efterfrågan. 

Översyn lll' den anslagsflnansierade l'erksamheten 

En del av SIPU :s verksamhet finansieras med anslag över statsbudge

ten. För att bl.a. få underlag för en närmare avgränsning mellan de anslags

linansierade och de avgiftsfinansierade delarna uppdrog den dåvarande 

r;;geringen i februari 1982 åt statskontoret att bl.a. klarlägga de ekonomis

ka förutsättningarna för SIPU :s anslagsfinansieradc verksamhet. Stats

kontoret har redovisat resultatet av uppdraget till regeringen den 2 februari 

1983. Statskontoret har i sin redovisning utgått från den instruktion som 

f.n. gäller för SIPU och från de principer som låg till grund för 1978 och 

1979 års riksdagsbeslut om finansieringen. Enligt min mening har förutsätt-
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ningarna i viktiga avseenden ändrats sedan uppdraget lämnades. Ett stiill

ningstagande till SIPU:s finansiering bör göras i ett perspektiv där den 

centrala personalutbildningen tydligare än f.n. ses som ett av rcgcri11gc11s 

instrument att effektivera statsförvaltningen. 

Stymi11gc11 111" elen cc11tral11 perso1111!11thild11i11ge11 i framtiden 

Avgiftsfinansieringen har medfört en betydande effektivering av den 

centrala personalutbildningen. Produktionen har blivit mer rationell och 

utbudet har i betydande utsträckning kommit att anpassas till de enskilda 

myndigheternas (kundernas) specifika krav. Utbildning i form av generella 

kurser har ersatts eller kompletterats av myndighetsanpassad utbildning 

och utbildningskonsultation. 

A vgiftsfinansieringen innebär en delegering till myndigheterna att beslu

ta om personalutbildningens inriktning och omfattning. Myndigheterna 

kan fritt välja utbildningsarrangör. SI PU har i huvudsak ingen annan 

konkurrensfördel iin sin egen kompetens. Sammanfattningsvis har avgifts

finansieringen lett till effektivitetsfördelar i både producent- och konsu

mentledet. 

Samtidigt visar utvecklingen att en för långt driven tillämpning av mark

nadskrafterna inom den centrala personalutbildningen kan få andra. nega

tiva verkningar. Det gäller siirskilt utbildning i fr1'1gor som iir av intresse för 

statsförvaltningen i dess helhet snarare än för enskilda myndigheter eller 

grupper av myndigheter. Det finns med andra ord situationer med ett klart 

hehov av central. generell utbildning som inte direkt mptsvaras av myndig

heternas cfterfrt1gan. Det gäller främst utbildningar som syftar till att stödja 

föriindringar av statsförvaltningen. 

Hittills har SIPU utvecklat och genomfört sådan utbildning som jag hiir 

avser på uppdrag av regeringen. varvid cng1'mgsbelopp har anvisats under 

SIPU:s anslag för förvaltningskostnader i varje särskilt fall. Även vissa 

myndigheter !bl.a. statens arbetsgivarverk och statens arbetsmarknads

nämnd) har gett SIPU liknande uppdrag. 

Jag bedömer att behovet av förändringsutbildning som avser statsför

valtningen i dess helhet kommer att öka. Den delegation till myndigheterna 

som ligger i avgiftsfinansicringcn behöver diirför kompletteras med styr

och finansicringsformer för de utbildningar och informationsinsatser som 

regeringen anser vara angelägna. Det ter sig naturligt att det friimst blir 

SIPU som fftr regeringens uppdrag att ger.omföra insatserna. Men även 

andra arrangörer - inklusive regeringskansliet sjiilvt - bör kunna svara 

för genomförandet. Stirskilda medel bör därför disponeras för den utbild

ning som regeringen tar initiativet till. 

Fi11a11si<'ri11g a1· SIPU:s 11t1·cc/.:li11g.rnrhcte 

Utvecklingen av ny utbildning vid SIPU finansieras på olika sätt. Till e11 

del sker det inom ramen för avgiftsfinansieringen. dvs. utvccklingskostna-



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartemt:11tet 135 

dcrna behandlas som en investering som skall återbetalas med intäkter i 

form av avgifter. En viss del av SIPU:s reguljära förvaltningskostnadsan

slag avser utgifter för utvecklingsarbete. Dessutom anvisas SIPU. som jag 

nyss har nämnt. ibland engångsbelopp för att utveckla särskild utbildning. 

Jag anser det motiverat att anpassa finansieringen av SIPU:s utveck

lingsarbete till vunna erfarenheter. Även i fortsättningen bör SIPU inom 

ramen för den avgiftsfinansierade verksamheten kunna investera i utveck

lingen av nya produkter. Därutöver behöver SIPU medel för att utveckla 

produkter som inte iir "lönsamma .. i ett begränsat marknadsperspektiv. 

Det kan t.ex. gälla att genom förstudier ta fram underlag för beslut av 

regeringen. Det ligger i sakens natur att utvecklingsarbete av detta slag 

medför vissa företagsekonomiska risker i en avgiftsfinansierad verksam

het. Insatser kan behöva göras i fler ämnen än som kommer att genomfö

ras. Utvecklingsarbetet kan därför behöva ha större bredd än det slutliga 

utbudet av kurser. konsulttjänster eller utbildningsmaterial. Den del av 

utvecklingsarbetet som inte är ett direkt led i den avgiftslinansierade 

verksamheten hör diirför enligt min mening finansieras siirskilt. 

Vad jag nu har sagt innebär ett klarare samband mellan styrning och 

finansiering av den centrala personalutbildningen. Jag förordar sålunda att 

styrningen och finansieringen av den centrala personalutbildningen i prin

cip behandlas i tre delar. 

För det första. SIPU bör även i fortsättningen ges en expertroll i frågor 

om personalutbildning i statsförvaltningen. Hit hör bl.a. att som fackmyn

dighet bevaka personalutbildningsbehovet. vara remissinstans och delta i 

utredningar. Denna verksamhet styrs av SIPU :s instruktion och bör finan

sieras med ett anslag för förvaltningskostnader. 

För det andra. SIPU:s avgiftsfinansierade verksamhet bör fortsätta en

ligt nu gällande riktlinjer. Den bör styras av myndigheternas efterfrågan 

och liksom hittills finansieras med avgifter. 

För det tredje. Utvecklingskostnadcr som inte är ett direkt led i den 

avgiftsfinansierade verksamheten och kostnader för att genomföra utbild

ningsinsatser. informationsdagar m.m. som beslutas av regeringen bör 

finansieras från ett nytt anslag. Verksamheten under detta anslag bör 

styras genom särskilda uppdrag eller andra beslut av regeringen. Upp

dragstagaren - som i flertalet fall bör kunna vara SIPU - bör redovisa 

användningen av medlen till regeringen. 

S/PU:.1· regionala verksamhet 

När SIPU inrättades inordnades dåvarande SPN:s åtta regionkontor i 

den nya myndigheten. Deras verksamhet sammanföll delvis med SIPU:s, 

medan andra delar av verksamhten närmast kom att hänföras till verksam

hetsområdet för statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) och Statshälsan 

som håda kom till vid omorganisationen av den centrala statliga arbetsgi

varfunktionen år 1979 (prop. 1977/78:157 och prop. 1978/79:133). 
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Regionkontorens verksamhet har trots löpande rationaliseringar lett till 
underskott. Dessa har tiickts med medel från SIPU :s anslag för förvalt
ningskostnader (prop. 1982/83:100. bil. 15. s. 104). Budgetåret 1982/83 
belastade regionkontoren anslaget på detta sätt med 1.2 milj.kr. 

Regeringen uppdrog den 24 mars 1983 till SIPU och länsstyrelsernas 
organisationsnämnd att tillsammans utreda och lämna förslag om hur me
delsåtgången för den statliga personalutbildningen skall kunna minskas 
och hur denna utbildning i övrigt skall kunna effektiviseras genom ökad 
regionalisering. Utgångspunkten var bl.a. att pröva förutsättningarna för 
en närmare administrativ anknytning till länsstyrelserna. Utredningsförsla
get pekar på vinster som på sikt kan uppstå om vissa utbildningar förHiggs 
närmare den berörda verksamheten. Detta underlättas enligt förslaget om 
det finns en regionalt baserad samordningsfunktion. 

Frågan om en decentralisering av den centrala personalutbildningen 
rymmer enligt min mening två delfrågor. Den ena giiller hur produktionen 
och genomförandet av SIPU:s utbildning m.m. bäst skall organiseras. Den 
andra gäller i vad mån vinster kan göras om brukarna av personalutbild
ningen - alltså de myndigheter som köper tjänster och material från SIPU 
och andra arrangörer - kan effektivera sin personalutbildning genom 
bättre samordning. 

I den första frågan vill jag anföra följande. Med hiinsyn till bl. a. att 
huvuddelen av SIPU:s verksamhet finansieras med avgifter och att SIPU i 
denna verksamhet är utsatt för konkurrens från andra utbildningsanonl
nare bör SIPU ges stor frihet att själv utforma sin organisation. Detta gäller 
såväl den verksamhet som bedrivs i Stockholmsområdet som den i landet i 
övrigt. Mitt förslag i denna del innebär alltså att SI PU inte liingre skall vara 
bundet att ha en organisation med fasta regionkontor. Det ankommer på 
regeringen att närmare besluta om SIPU:s organisation. 

I den andra frågan kan jag konstatera att vissa erfarenheter nu har 
vunnits av en länsvis samordning av vissa myndigheters personalutbild
ning. Erfarenheterna är uppmuntrande. De visar att liinsstyrelsen kan fylla 
en viktig uppgift genom att samordna utbildningsbehoven hos regionala 
och lokala statliga organ. Genom att flera mindre myndigheter kan samver
ka i sin uthildningsplanering ökar möjligheterna att förlägga personalut

bildningen nära vcrksamhetsorten. Samordningen kan ske mellan myndig
heter eller delar av myndigheter på samma ort snarare än inom en och 
samma myndighet med verksamhet spridd över hela landet. 

För att få ytterligare erfarenheter av länsstyrelsens möjligheter att sam
ordna brukarna av personalutbildning kommer jag att ta initiativ till prak
tiska försök vid någon eller några länsstyrelser. Jag räknar med att även 
SIPU :s erfarenheter av regional verksamhet kan tas tillvara i dessa sam
manhang. 
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Led11i11g.1·11t1·cckli11g och cl1<frn1hild11i11g i st11tsfi'il"l'11/111i11ge11 

Sedan ett antal fir pågår i statsfiirvaltningen en omfattande satsning på 

utbildning av chefer. Bakgrunden iir bl.a. de stora krav som stiills pa 

verksledningar och andra chefer. siirskilt effektivisering av verksamheten. 

Civildepartementet bedriver för närvarande utbildning av hiigre chefer 

lprop. 1981/82: 100. bil. 3. p. 6). Denna utbildning inneh;lller kurser för 

verkschefer och shillföretriidande verkschefer samt myndighetsintern ut

bildning p{1 hyr~lchefsnivf1 och upp{1t. Enligt den utbildning-,plan som riks

dagen tidigare tagit stiillning till skall utbildningen omfatta ca 2 500 av 

statsförvaltningens högre chefer. Enligt de ursprungliga planerna skall 

utbildningen genomföras under en trdrsperiod. 

Utbildningen har utviirderats. Utviirderingen visar hl.a. att effekterna 

och de kortsiktiga resultaten iir goda. Atgiirder har genomflirts eller p;ig{1r 

vid flertalet myndigheter som engagerats i utbildningen. Fiir fortsatt verk

samhetsutveckling efterlyser verksledningarna en fnrtlöpande och hiittre 

dialog med regeringen betriiffande m;11precisering. verksamhetspriorite

ring samt fördelning av ansvar och hefogenhcter. 

Utvärderingen visar enligt min mening att chefsutbildningen bör slut

föras enligt det gjorda åtagandet. Med hiinsyn till att genomförandet mf1ste 

anpassas till den tidpunkt som iir läglig för resp. myndigheter bör delar av 

genomförandet utstriickas utöver den ursprungliga planerade trcilrsperio

den. Detta innebär att verksledningsuthildningen I inkl. den diiri ing;°icnde 

myndighetsinterna utbildningen) avslutas först under budgetåret 1985/86. 

Kostnaderna kommer dock att rymmas inom de ramar som ursprungligen 

las fast. 

För att vidareutveckla statsförvaltningens funktion och effektivitet bör 

departementen ta initiativ till olika aktiviteter som riktar sig till den högsta 

ledningen inom myndigheterna. Det är enligt min mening angeliiget att 

möjligheterna till erfarenhetsuthyte tas tillvara både mellan regeringen och 

verksledningarna och vcrksledningarna sinsemellan. Information och för

nyelse av kunskap. diskussioner om målinriktning m. m. hör erbjudas i 

olika former. Jag anser det naturligt att regeringens ledamöter medverkar. 

Detta är ett av flera sätt att tillmötesgå de önskemål om en niirmare 

dialog mellan verksledningar och regeringen. som jag nyss redovisade. 

Civildepartementet utvecklar former för sadana insatser och verkar sam

manhållande inom regeringskansliet på detta område. 

SIPU har på regeringens uppdrag utvecklat ett program för chefsutbild

ning som riktar sig till chefer under byråchefsnivån (prop. 1981/82: 100. bil. 

8). Bl. a. härigenom har SIPU samtidigt fått nya förutsiittningar att genom

föra utbildningar för chefer på alla nivåer. Initiativ till sådan utbildning bör 

i framtiden kunna tas såväl av SIPU sjiilvt som av olika uppdragsgivare, 

däribland regeringen. SIPU bör också i många fall kunna svara for det 

praktiska genomförandet av de konferenser och seminarier som anordnas 

av regeringskansliet. 
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Jag har förordat att ett nytt anslag skall föras upp pr1 statsbudgeten för 

bl.a. si"1dan personalutbildning m.m. som beslutas av regeringen. Jag finner 

del naturligt all kostnaderna för denna chefsutbildning '\kall belasta del 

nya anslaget. Jag ~1terkommer hiirtill i det följande. 

Hcmstiillan 

\1cd hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiillcr jag att regeringen 

fön::sliir riksdagen 

all godkiinna <le riktlinjer för styrning. organisation och finansiering 

av den centrala statliga personaluthildningen som jag har föror

dat. 

F I 0. Personaladministration och pcrsonaluthildning: Fön·altningskost

nadcr 

1982/83 Utgift 

1983/84 /\nslag 

1984/8'.i Förslag 

14 778 469 

14964000 

8 8)7 ()()() 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SI PU) iir central servicemyndighet for de statliga myndigheter som lyder 

under regeringen i frågor om personaladministrativ konsultation och per

sunaluthildning. Inom sitt verksamhetsomrftde får SIPU mot avgift bistä 

iiven riksdagen och dess myndigheter och andra offentliga organ. 

SIPU leds av en styrelse. Chef för SIPU iir en generaldirektör. 

1983/84 Beräknad iindring 1984/8.~ 

SIPLJ Före-
draganden 

Personal IOO 

Anslag 

Fiin•alt ningskosl n. 9215000 + 394000 -4403000 
ldiirav llincknstn.) (9314000) (+ 171000) (-2000000) 

Lokalktistnader 3849000 + 742 000 + 176000 
Engiingsanvisning 1900000 -1900000 -1900000 

14964000 - 764000 -6127000 

State11s i11stit111 fiir personaladministratio11 och perso11a/111hild11i11g 

I. Pris- och löneomräkningar m.m. 1469 000 kr. 

2. De besparingar som SIPU redovisat enligt det obligatoriska huvud

förslaget belöper sig till 333 000 kr. 
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Fiirl'ilrag1111d1·11s ii1·cn·iig1111ile11 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag nyss har anfört om den fortsatta 

inriktningen. organisationen och finansieringen av den statliga personalut

bildningen. Medel under detta anslag hör i forisiittningen anvisas endaq 

for myndighetsuppgiftcr. s[1som rcmissarbcte. deltagande i offentliga ut

redningar eller styrelser m.m .. kontakter med det allmiinna uthildningsvii

scndet. uppgiften att följa utvecklingen p1'1 det vuxenpedagogiska omrf1dct. 

samr:°1d med fackmyndigheter samt fortlöpande bevakning av personal

utbildningsbehovet. Till följd av denna avgränsning av SIPU:s myndig

hetsuppgiftcr har jag beriiknat en minskning av anslaget med 4 milj. kr. 

Medel för ut vccklingsarhctc som för innevarande bud!,!etfir har anvisats 

under förevarande anslag har nu i stiillct beräknats under anslaget Bidrag 

till siirskilda personaluthildnin!,!s?1tgiirdcr m.m. Jag återkommer senare 
hiirtill. 

Jag har nyss förordat att SIPU:s regionkontor biir upphöra som organi

satoriska enheter. Detta bi>r !,!iilla fr.o.m. den I juli 1984. Jag har med 
anledning hiirav bcriiknat ett minskat mcdclsbchov med 1.2 milj. kr. SIPU 

bör sjiilvt få utforma den organisation som med hiinsyn till SIPU:s upp

dragsverksamhct vid varje tillfälle iir mest l:implig och ckLinomiskt iinda

m:llsenlig. 

Jag har hiirutöver beriiknat anslaget med utg<°ingspunkt i huvudförslaget. 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hcmstiillcr jag att regeringen 

förcsl<°ir riksdagen 

att till l'cr.w1111/ad111i11i.1rrari1111 och pe1".101111/uthild11i11g: f'iir\'(/ff-

11i11gs/.:o.1·111adC'r för budget<°irct 1984/85 anvisa ett fi.irslagsanslag 

av 8 837 000 kr. 

F 11. Personaladministration och pcrsonaluthildning: Uppdrags\'crksamhct 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för produktion och 

distribution m.m. av generell statlig personalutbildning. personaladmini

strativ konsultation. utvecklingsarbete som bedrivs pft uppdrag av annan 

myndighet. bokningsscrvice och bistånd till myndigheterna vid planering 

och utformning av deras personalutbildning samt driften av statens kurs

gård Sjudarhöjdcn. Omslutningen bcriiknas komma att uppg;'1 till 41 %4000 

kr. under budgetåret 1983/84 och 43 100000 kr. under budgeti'iret 1984/85. 

I bokslutet för budgetåret 1982/83 redovisar SIPU ett överskott med 

I 22 477 kr. Enligt SIPU :s bedömning kommer de niirmaste r1rens resultat 

att variera mellan mindre underskott och mindre överskott. 
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SIPU har hemstiillt om l'n uHiknin!:! av den rörliga krediten hos riksgiilds

kontnret. SI PU :s rörliga kredit har föriindrats vid Il era tillfiillen med hiin

syn till d;\ riktande behov. Enligt min mening bör ytterligare erfarenheter 

vinnas av storleken rii den nuvarande krediten. Jag iir diirfiir inte beredd 

att nu förorda en höjning . 
.Jag hemstiiller att regeringen föresli\r riksdagen 

att till l'ff.1·,11wlad111i11istrnti1111 och pcr.rn11a/11thild11i11g: Uppdrags-

1·1.,.k1a111/rct för hudgetiiret 1984/X:'i anvisa ett forslagsanslag av 

I 000 kr. 

F 12. nidrag till särskilda pcrsonaluthilclningsåt~iirdcr m.m. 

"lytt anslag lfiirslagl 12200000 

I enlighet med vad jag nyss anförde om bl. a. finansiering av den centrala 

rcrsonalutbildningcn förordar jag att ett nytt anslag. beniimnt Bidrag till 

siirskilda rcrsonaluthildningsf1tgiirdcr m.m .. förs upp pi\ statsbudgeten. 
Frftn anslaget hör betalas utgifter för siirskilda pe,rsonalutbildnings;°1t

giirdcr som genomfors av bl.a. statens institut för personaladministration 

·och personalutbildning ISIPUJ. Åtgiirderna bör kunna omfatta bl.a. upp

drag fr:'m rq:eringen inom rersonalutbildningsområdet. utvecklingsarbete i 

form av t.ex. förstudier. rlancring och genomförande av central utbild

nings- och konfercnsverksamhet för verkschefer samt centrala insatser i 

samband med myndighctsintcrn utbildning av i första hand chefer på 

hyr:1chefsnivt1 och högre. Anslaget hör vidare i vissa fall kunna användas 

för att betala utgifter för försöksvcrksamhet m.m. som beslutas av rege

ringen. Anslaget bör disponeras av regeringen. 

Sll'U har regeringens uppdrag att utveckla en handliiggarutbildning för 

assistentpersonal (motsv) (jfr prop. 198~/83: 100. bil. l:'i s. 105). För hudgct

årct 1983/84 har 1.2 milj. kr. anvisats för iindamålct. Den fiirsökskurs som 

genomfors beriiknas avslutas under våren 1984. SIPU hemställer i sin 

anslagsframställning att SIPU får regeringens uppdrag att följa upp och 

ut veckla utbildningen ytterligare. 

SIPU föreslår vidare i sin anslagsframställning att regeringen överväger 

nya uppdrag till SJPU i form av utveckling av serviceutbildning för stats

förvaltningen, utveckling av utbildningsprogram och f'örsöksverksamhet 

som stöd åt små myndigheter samt för utveckling och försöksgenomfö

rande av ett utvecklingsprogram för ledamöter i statliga myndigheters 

styrelse m.tl. Vidare föreslår SIPU att genomförandet av utbildningen för 

verkschefer, ställföretriidarc och byr<°1chefer överliimnas till SIPU. 

Jag anser det angeläget att en noggrann viirdering görs av försöksverk
samhetcn med handläggarutbildning för assistentpersonal liksom en vida-
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n:utveckling av inriktningen od1 innehillkl i kursmaterialet. Yuerligare 

försök bör diirfor enligt min mening genomföras. Jag har vid min beriikning 

av anslaget riiknat med alt medel skall kunna avsiiltas för iindamidet iiven 

för budgetiiret 1984/85. 

Jag har tidigare i min anmiilan av förevarande huvuutilel ang.:ll inrikt

ningen för det piigående arbclel me<.I den offentliga sektorns service och 

förhållande till medborgarna. Jag anförde bl.a. all medborgarna som upp

dragsgivare har rätt all kriiva en god kvali!e! pil den offen!liga sd\lorns 

verksamhet. Olika ätgiirder behöver vidtas för alt stimulera och stödja de 

statliga myndigheterna att sji.ilva utveckla sin service mol bl. a. <dlmiinhc

ten. Utbildning är elt viktigt medel fiir att utveckla de statsanstWldas 

kompetens och attityder till servicefriigorna. Jag har diirfor vid min beriik

ning av anslaget tagit hiinsyn till att siirskilda medel behöver avsiittas för 

at! stödja scrviceutveålingen. 

Jag har tidigare berört iiven foigan om utbildning av högre chefer inom 

statsförvaltningen. Den utbildning som f.n. pilgEtr bör slutföras. Hiirutövcr 

bör ytkrligart! åtgiirder vidtas i chefs- och lcdningsfr{1gorna f.:ir att utveckla 

statsförvaltningens funktion och effektivitet. Jag har bcriiknal medel hiir

för under förevarande anslag. SIPU bör bl.a. i miinga fall kunna svara för 

det praktiska genomförandet av de konferenser och seminarier som anord

nas av regeringskansliet. 

fog har beräknat medelsbchovet till 12.2 milj. kr. för niista budgetiir. 

Medclsbehovet för budgetän.:t 1984/85 innebiir inget liingsiktigt sliillnings

tagande till de utbildningsinsatscr som jag nu har berört. 

fog hemställer att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Bidrai: till särskilda pi'rs111w/11thild11i11gscltgiirder 111. 111. for 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 12 200 000 kr. 

I' 13. Bidrag till stiftelsen Statshälsan 

1982/83 Utgift 

1981/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

144 551 000 

174930000 

225 000 000 

Från anslaget utgiir bidrag till stiftelsen Statshiilsan i enlighet med avtal 

mellan statens arbetsgivarverk och de statsanstiilldas huvudorganisationer 

om statlig förctagshiilsovärd m.m. För budgetiiret 1984/85 skall enligt 

avt<tlet till Statshälsan utgå 137 milj. kr. Beloppet skall i samband med att 

medlen anvisas stiftelsen omriiknas fr[in föriindringar i konsumentpris

index med utgångspunkt friin prisförhällandena under januari 1979. 

Jag hcmstiillcr att regeringen föresliir riksdagen 

att till Bidrai: till st(fidl'<'ll Statsliiil.wn för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 225 000000 kr. 
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F 1-1. Statens arbctsmiljtinämnd 

198V8-1 Anslag 

1984/85 Förslag 

%lll00 

1 000 000 

Staten\ arhi:tsmiljöniimnd (SANJ skall, i den miin det inte ankommer pf1 

niigon annan myndighet inom statsförvaltningen. hl.a. friimja utvecklingen 

av arbchmiljöverks<t1nhd. gc ut information samt meddela föreskrifter och 

riid som rör arbctsrniljöverksamheten. Niimnden skall vidan.: vara fackan

svarigt organ för innehiillet i den pansgemensamma utbildningen inom 

arbetsmiljöomriidet och pii begiiran av arbetarskyddsfonden yllra sig över 

myndigheternas och arbctstagarnrganisationernas ansökningar till fonden 

om medel för <trbetsmiljöutbildning och arhetsmiljöforskning. 

Niimnden består av sex kdamöter. De förordnas av rcgeringen. tre av 

1.lcm efter förslag av de statsanstii\ldas huvudorganisationer. h\r beslut hos 

niimnden kriivs att samtliga ledarnöto::r iir o::nse. 

Hos niimnden finns ett kansli. 

Personal 

Anslag 

Fiirval l ningskosl n. 
(diirav ltinekn,tn. l 

I .okalkostnader 

Stut c ns ar/n· t.rn1i(iii11ii 111 flll 

198.l/8-I 

J 

K87 000 
t-1-lliOOOJ 

7-1000 

%1 000 

I. Pris- och löneomriikning 7:! ()()()kr. 

Fiircdragand('l/s ii1·1•n·iig1111dc11 

lkriiknad imdring 19K-l/K5 

SAN 

+'il)()()(I 

( -r-2-10()(1) 
+ J.l 000 

+720011 

Fiir<:
draganden 

+.ll 000 
I +20tl00) 

-r KOOO 

+3'11100 

Jag heriiknar medelsbehovet för niista budgetiir med utgilngspunkt i 

huvudförslaget. Jag har diirvid heaktal hl.a. att niirnnden iiven disponerar 

medel frt1n arbetarskyddsfonden för viss prnjckthunden verksamhet. 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag all regeringen 

förcshir riksdagen 

att till St11tl'11.I' arhetsmi(jii11iim11J för budgetiirel 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000000 kr. 
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F 15. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

148374 

150000 

150000 

143 

Från anslaget betalas utgifter för ersättning och belöning i förslags verk

samheten i den utsträckning beslut hiirom meddelas av statsförvaltningens 

centrala förslagsnämnd. 

Statens arbetsgivarverk samt SACO/SR, SF och TCO-S har den 29 april 

1981 slutit avtal om förslagsverksamhet hos statliga myndigheter. 

Stut.1fiin·a/t11i11gens c·cntrala förslagsnii11111J 

Nämnden beräknar ans lagsbehovet för budgetåret 1984/85 till 150 000 kr. 

FiiredrnganJens iiven·iiganJen 

Jag godtar centrala förslagsnämndens anslagsbcriikning för n~ista bud

getår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss färslags1'erk.1·w11het 111. 111. för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 150 000 kr. 

F 16. Vissa skadeersättningar m. m. 

1982/83 Utgift 

19ln/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

100000 

100000 

Från anslaget betalas bl.a. ersiiltningar som staten skall betala på grund 

av skadeständsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte har 

eller har haft statligt reglerad anställning. Anslaget bör föras upp med 

oförändrat bdopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skuJeersiitt11i11gar 111.111. för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 100000 kr. 
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F 17. Statlig kreditgaranti for bostadsanskaffningslån 

Nyll anslag (för-;lagl 1 000 kr 

Enligt föroruningen ! 1973: 4991 om bostads;mskaffningsl{tn meJ statlig 

garanti till statstjiinstemiin m.tl. kan unuer vissa förutsiittningar lttn med 

statlig garanti medges för fiirviirv av bostausriitt dler för kontantinsats vill 

villaköp. Uin för beviljas med högst dt:t belopp som svarar mot lien 

kontantinsats som behövs för förviirv av bostaden. Högsta lånebelopp är 

30000 kr. och liingsta amorteringstid 10 i"tr. Län beviljas av PK-banken 

efter tillstyrkan friin ansliillningsmynuigheten. Utn kan meuges den som i 

samband mt.:J iindring av tj;instgöringsort har fått eller kunnat fii anstånd 

med omstationering. 

Syftet med 1<
0

111et iir tviifaldigt. Dels kan t.:n anstiillJ som omplat.:cras till 

en tjiinst pil annan ort liillare lösa bostadsfrågan p:-i lien nya orten med 

hjiilp av länet. Dds minskar sannolikt statens utgifter for traktamenten i 

sambanJ mt.:J omplat.:eringen. 

Nttgot siirskilt anslag för tiickande av Je kostnaut.:r som kan uppkomma 

till följd av den statliga ~arantin finns f.n. into;: p[t statsbuugcten. Om 

garantin behöver tas i anspdtk belastas rest.:rvationsanslaget l:'x!ra 111g(lier 

undt.:r trellonde huvudtiteln. Della iir enligt min mening inte tillfredsstiil

lanue. För iindam[ilet bör diirför ett nytt. förslagsvis bett.:ånat anslag. 

heniimnt Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningsl:'tn. föras upp pt1 

statsbudgeten under trt.:llonde huvudtiteln. Det iir inte möjligt att nu beriik

na i vilken omfattning kostnader kommer att uppst{t till följd av den statliga 

garantin. Det tordt.: dock komma att röra sig omjämfördsevis smä belopp. 

Jag förordar all anslaget för buugetiiret 1984/85 förs upp med endast ett 

formdlt b!;lopp om 1 000 kr. 

Anslaget bör disponeras av kammarkollegiet som iiven i övrigt - inom 

ramen för tilluelade resurser - bör svara för den administration m.rn .. 

bl.a. redovisning till riksrevisionsverket. som k<Vl hehövas med anleuning 

av den statliga garantin. 

Min avsikt iir att foreslå regeringen att ändra villkoren för bostadsan

~kaffningslånet så all ltmgivaren ttrligen i förskott till statsverket skall 

betala i;n avgift om en procent av vid betalningstidpunkten utestiiende 

belopp till tiickning av statens kostnader och för förluster på grund av 

infria~le garantiåtaganden. 

-Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föresliir riksdagen 

att till S1a1/ig kret!i1gan1111i .fi"ir hostat!.rn11ska_f.fi1i11gs/cl11 för budget

året 1984/85 anvisa ett forslagsanslag av 1 000 kr. 
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F 18. Externa arbetstagarkonsulter 

Nytt anslag (förslag) 5 794 000 

Jag har tidigare, vid min anmälan av anslaget Viss ratio11ali.1·cri111;s- och 

11t1·cckli11gs1·erk.rn111het, framhållit att kostnaderna för s.k. externa arbets

tagarkonsulter fr.o.m. budgetåret 1984/85 bör beräknas under ett särskilt 

anslag. Nuvarande ordning innebär att kostnader för såväl rationaliserings

projektet och administrativt utvecklingsarbete m.m. hos myndigheterna 

som av personalorganisationerna anlitade konsulter hänförs till nämnda 

anslag. Detta medför. enligt min mening, svårigheter att på ett tillfredsstäl

lande sätt följa kostnadsutvecklingen för de olika ändamålen. 

Ett nytt anslag, benämnt Externa arbetstagarkonsulter, bör därför föras 

upp på statsbudgeten under trettonde huvudtiteln. Från anslaget bör beta

las utgifter för konsulter som personalorganisationerna anlitar i rationalise

ringsfrågor med stöd av medbestämmandeavtal som har godkänts av riks

dagens lönedelegation och regeringen. 

Anslaget bör disponeras av statens arbetsgivarverk. 

Enligt det medbestiimmandeavtal som har triiffats för budgetåret 1983/84 

och som har godkänts av riksdagens lönedelegation och regeringen ställer 

regeringcn mcdel till förfogande för ändamålet i avvaktan på att yttcrligare 

erfarenheter har vunnits. Enligt min mcning iir det, mot bakgrund av att 

medcl har anvisats för arbetstagarkonsultcr sedan år 1979, angcläget att de 

vunna erfarenhetcrna samlas och redovisas gcnom parternas försorg. 

Jag har mcd ledning av triiffade medbestämmandeavtal för budgetåret 

1983/84 beräknat medclsbehovet för budgetåret 1984/85 till 5 794 000 kr. 

Med hiinvisning !;it vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagcn 

att till Ertema arbct.1tagark1111s11/ter för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 5 794000 kr. 

10 Riksdagen l':J/!318-1. I s<1111/. Nr fl)(}. lli/ug<1 15 
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G. STATISTIK M.M. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska ccntralbyr[tn (SCB! är central förvaltningsmyndighet för den 

statliga statistikproduktionen och har hand om huvuddelen av denna. 

Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom stati

stikområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra vissa periodiskt 

återkommande undersökningar och att göra långsiktiga utbildnings- och 

yrkesprognoser. SCB för vissa centrala register som äktenskapsregistret, 

centralt företagsregister, lantbrukets företagsregister och andra register 

som behövs för verksamheten. SCB skall inom sitt kompetensområde i 

mån av resurser åta sig uppdrag från statliga och kommunala myndigheter. 

SCB får även åta sig sådana uppdrag från enskilda uppdragsgivare. Upp

dragsverksamheten skall vara ekonomiskt självbärande. 

SCB leds av en styrelse. Chef för centralbyrån är en generaldirektör. 

Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar, nämligen avdelningen för 

areell statistik, företagsstatistik, individstatistik, planering och samord

ning, central administration, system och information samt drift

avdelningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till cen

tralbyrån är knutet ett vetenskapligt råd samt ett antal nämnder. 

Verksamheten vid SCB bedrivs i Stockholm och i Örebro. Till Örebro 

har förlagts huvuddelen av driftavdelningen med datamaskincentral, cen

tralen för manuell databehandling och intervjuarenhet. Den I juli 1983 

hade SCB 1914 anställda (exkl. långtidstjänstlediga). varav 814 i Örebro 

samt 240 intervjuare fördelade över landet. 

SCB har anslag i programtermer. Följande programindelning gäller t.v. 

I. Statistik. register och prognoser 

2. Uppdragsverksa111het 

Programmet Statistik, register och prognoser indelas i följande delpro-

gram. 

I. Extern samordning 

2. Jordbruk och skördcskadeskydd m. m. 

3. lndustriverksamhet 

4. Handel. servicenäringar och priser 

5. Bostiider, andra byggnader och fastigheter 

6. Samhiillsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 

8. Befolkning och hushi\11 

9. Riitts- och socialviisende 

10. Utbildning. forskning och kultur 

11. Hel'olknings-. yrkes- och utbildningsprognoser 

12. Bibliotek och information 111. 111. 

13. Arkiv och gemensamma databaser m. m. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 147 

14. Standardisering och gemensam metodutveckling 

15. Folk- och bostadsräkningar 

Medel för SCB: s verksamhet anvisas för budgetåret 1983/84 under föl

jande tre anslag. 

I Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser, 2 Statis

tiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet samt 3 Folk- och bostadsräkning 

1980 

Anslag I är ett förslagsanslag för finansiering av program I med undan

tag för de delar av programmet som finansieras av anslag från utbildnings

och jordbruksdepartementens huvudtitlar resp. anslag 3. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag och tas upp med ett formt:llt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas intäkter och kostnader för SCB: s 

uppdragsverksamhet (program 2). Anslaget får i princip ime belastas. För 

att lösa tillfälliga eller siisongsmässiga likviditetsproblem inom uppdrags

verksamheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar 

SCB en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 12 milj kr. 

Anslag 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program 

som avser ( 1985 års) folk- och bostadsräkning. 

G I. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

259107000 

264360000 

270461000 

Programmet Statistik. register och prognoser avser statistikproduktion. 

samordning av den statliga statistiken, förande av vissa centrala register, 

prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område. m. m. SCB har i 

sin anslagsframställning delat in verksamheten under programmet, för

utom enligt delprogramindelningen. i löpande verksamhet, intermittenta 

undersökningar och utvccklingsarbete. Den löpande ·verksamheten omfat

tar löpande statistikproduktion. registerarbete och prognosarbete. Till in

termittenta undersökningar riiknar SCB större undersökningar. som i regel 

återkommer med viss periodicitet. Till utvecklingsarbete hänförs dels pro

jekt som syftar till att planera utformningen av ny statistik och nya meto

der. dels projekt som avser mera omfattande föriindringar och anpassning

ar av den existerande statistikproduktionen. Utvecklingen inom· delpro

grammen framgår av följande sammanstiillning. 
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Delprogram 1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Anvisat Beräknar 

SCH Före-
I 000-tal kronor dragamlen 

I. Extern samordning 2747 2 731 2 975 2896 
2. Jordbruk och skörde-

skad..:skydd 52 389 52856 55 385 53 499 
Därav under IX huvud-
titeln (38 288) (37 964) (39 554) (37964) 

3. lndustrivcrksamhet 18 347 19854 21056 20593 
4. l:landel, servicenäringar 

och priser 22 196 21647 22493 22082 
5. Bostäder. byggnader och 

andra fastigheter 16137 16138 16574 16221 
6. Samhällsekonomi och 

offentlig förvaltning 32 268 34049 35 879 35 048 
7. Arbetsmarknad 37 556 37 552 39097 38601 
8. Befolkning och hushftll 31 263 28422 31 171 31 084 
9. Riitts- och socialviisende 14097 IJ 713 14 700 14364 

10. Utbildning. forskning 
och kultur 18 222 19824 21 236 20783 

11. Befolknings-. yrkes-
och utbildningsprognoser 7924 7 454 7982 7767 

12. Bibliotek och informa-
tion m.m. 11465 10444 11 303 11020 

13. Arkiv och gemensamma 
databaser m. m. 12 130 11903 12 621 12 322 

14. Standardisering och 
gemensam metodutveckling 17 478 18467 19618 19 175 

15. Folk- och bostadsriikningar 10115 2500 2 510 14000 
Ofördelade kostnader 2517 2 739 3012 3 012 

Summa kostnader 306851 300293 317612 322467 

Avgår int~ikter 51 110 43 393 45 266 55 1661 

Tillkommer kostnaden för 
följescdelsbunden post 3 366 7460 

Övrigt kngilngsanvisningJ 3 160 

Anslag totalt 259 !07 264360 272346 270461 

1 Hiiri ingår 14.0 milj. kr. fdin anslaget Folk- och bostadsriikningar under trettonde 
huvudtiteln. 38,0 milj. kr. från anslaget Administration av permanelll skördeskade-
skydd m. m. under nionde huvudtikln samt 190000 kr. från åttonde huvudtiteln. 
Vidare utgör 3.1 milj. kr. ersättning till SCH från socialstyrelsen. byggnadsstyrelsen 
och skolöverstyrelsen för vissa kostnader för det gemensamma biblioteket i har-
taet Garnisonen. 

S111ti.l"fisk11 ce111ralbvrå11 

Det övergripande millct för SCB: s verksamhet är att samhällets behov 

av statistik skall tillgodoses effektivt och till rimliga kostnadt:r. SCB utför 

sjiilv en stor del av dt:n statliga statistikprouuktionen och har dessutom en 

allmiint samordnande funktion inom statistikområdet. 

I avvaktan p<°1 statistikutredningens slutrapport, vilken beräknas förelig

ga vid iirsskiflet 1983/84. har vt:rkt:t inte under den nu aktuella vt:rksam

hctsplaneringen mera ingiiende diskuterat förändringar av verksamhetsin

riktning och hchovshcdi.inming. 
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De bedömningar av förändringar av olika gruppers efterfrågan på stati

stik som redovisats i verkets tidigare anslagsframställningar utgör därför 

en utgångspunkt för planeringen vid verket även detta år. En annan ut

gångspunkt är de restriktioner som besparingskraven medför i form av 

prioriteringar bland angelägen efterfrågan. Förutsättningarna att skapa 

utrymme för helt ny statistik är små i den mån detta måste ske genom 

nedläggning av befintlig statistik. 

SCB:s styrelse har beslutat om en överföring av arbetsuppgifter från 

Stockholm till Örebro. Under en femårsperiod beräknas arbetsuppgifter 

för i nuläget 50-70 personer nyttas över. Syftet med denna åtgärd iir att 

utjämna en obalans i sysselsättriingsHiget mellan orterna och att samtidigt 

uppnå en totalt sett effektivare verksamhet än i utgångsläget. Överflytt

ningsarbetet beräknas medföra merkostnader, t. ex. i form av dubbelbe

mnnning, utbildning och andra omställningskostnader. 

SCB kommer under 1983/84 att slutföra den s. k. SYSTEM-85-utred

ningen, vilken på regeringens uppdrag skall lägga förslag om SCB:s dator

kapacitet 1985 och därefter. Den produktionsteknik som utvecklats och 

successivt införs medför datorbeläggning av sådan omfattning att SCB nu 

funnit anledning att aktualisera behovet av ytterligare datorkapacitet fram 

till 1985. 

För den närmaste treårsperioden gäller att en besparing om l % genom

förs 1983/84, en besparing av 2 % 1984/85 och en besparing om 3 % 

1985/86. Med denna fördelning av besparingarna åren 1983/84 - 1985/86 

räknar SCB med att kunna klara personalminskningen genom naturlig 

avgång samt en aktiv personaladministrativ planering. 

SCB har tidigare under 1983 på uppdrag av regeringen redovisat under

lag för beslut om tre tunga statistikprodukter: 

1983-01-24 lämnade SCB över förslaget om alternativa metoder för fram

tida folk- och bostadsräkningar <FOBAL T). Enligt detta förslag skall under 

1984/85 ett omfattande planerings- och uppläggningsarbete genomföras. 

1983-04-12 lämnade SCB över ett förslag till en ny intermittent hushålls

budgetundersökning. Förslaget innebär att en sådan undersökning skall 

genomföras vart tredje år. 
1983-04-21 lämnade SCB över förslag till återkommande resvaneunder

sökningar. Förslaget redovisar olika alternativ för undersökningar. Tyngd

punkten i kostnaderna ligger i huvudalternativet på 1984/85. 

Frågan on1 inrättande av basregister har vidare varit under utredning 

sedan 1980 i den sk basregisterutredningen (BASUN). I prop. 1981/82: 118 

r::dovisades den principiella uppläggningen av ett basregister. Riksdagen 

godkände den huvudsakliga inriktningen (FiU 42, rskr 418). Utredningen 

har lämnat sin slutrapport i augusti 1983. 

Enligt regeringens anvisningar kan myndigheterna i sina anslagsfram

ställningar föra fram hesparingar som kan finansiera utbyggnader. I bud

getförslaget för 1984/85 ingår tre sådana förslag. 
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SCB för d~irutövcr fram anmälan om utbyggnader inom områden som 

verket efter kontakter med användarna bedömer ha hög prioritet. Verket 

har mot bakgrund av regeringens anvisningar inte tagit upp dessa föränd

ringar i budgetförslaget 1984/85, eftersom ytterligare förslag till besparing

ar som motsv<irar kostnaderna för utbyggnaderna inte har kunnat tas fram 

inom SCB. Verket har dock ansett det angeliiget att informera statsmak

terna om de krav på fortsatt utbyggnad av statistikproduktionen som finns 

hos anviindarna. SCB: s anmälan omfattar totalt t'em olika statistikpro

dukter till ett belopp om ca 2.6 milj kr. 

SCB beräknar för budgetåret 1984/85 en anslagsökning med 18,7 milj. kr. 

till följd av pris- och löneomriikning. förändringar av de intermittenta 

undersökningarna samt ett tvåprocentigt besparingskrav. 

1982/83 1983/84 1984/85 
Utfall Anvisat lkr;iknar 

I 000-tal kronor SCB Före-
draganden 

Löpande vcrks<1mhet 237 811 238 002 234 537 231 529 
I ntcrmittenta undersökningar .'i 396 2 398 1477 4 777 
Utvt'cklingsarl:ietc 15900 16500 16500 16500 
Pris- och löneomriikning 19832 14495 
Övrigt 7460 3160 

Summa 259107 264360 272346 270461 

Under de olika delprogrammen begär SCB - utöver pris- och löneom

riikning av medel för pil,gåendc verksamhet - medel för förändringar av 

verksamheter enligt följande redovisning. Denna redovisning bygger på 

det tvåprocentiga besparingsalternativet. Även anmälda utbyggnader ut

över budgetförslaget redovisas under var:je delprogram. 

Rationaliseringsåtgärderna har likartad karaktär under alla delprogram

men. Åtgärderna är främst utökad ADB-användning och förbättrade plane

ringsrutiner. I det följande redovisas diirför under varje delprogram endast 

storleken av rationaliseringsarbctet samt vilka produkter som berörs. 

I Extern samordning 

SCB beräknar att medelsbehovet för delprogrammet skall vara oföränd

rat under 1984/85 jämfört med 1983/84. 

Utvecklingsarbetet avseende kommunöversikter planeras fortsätta. Syf

tet är att tillgodose behovet av allmän information om kommuner och 

särskilt ge underlag för jiimförelser mellan kommuner. 

2 .lordhru/.: och s/.:iirdes/.:ades/.:ydd m. m. 

SCH beräknar att besparingar på 315 000 kr. skall kunna genomföras 

huvudsakligen med hjiilp av rationaliseringar. 

Den intermittenta undersökningen av förbrukningen av drivmedel och 
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eldningsoljor m. m. i jordbruket slutförs under 1983/84. Medelsbehovct 

minskar därför med 420000 kr. 

För den intermittenta undersökningen "Fiskeriräkning 1985'", som plan

enligt skall genomföras under budgetåret 1984/85, beräknar SCB ett totalt 

medclsbehov på 685 000 kr. Kostnaderna kommer att belasta 1984/85. 

Utvecklingsarbetct präglas av fortsatta insatser på statistik inom miljö-. 

markanvändnings- och naturresursområdena. 

3 lnd11stri1·erksamhct 

Besparingar på 385 000 kr. beräknas kunna uppnås genom rationalise

ringsåtgärder. 

En ytterligare besparing på 80000 kr. som avser slopad uppgiftsinsam

ling om industrins lager av kläder föreslår SCB skall ingå bland de bespa

ringar som skall motsvara den föreslagna utbyggnaden av kvartalsstatisti

ken över sysselsättning och lönesummor (delprogram 7). 

Ny insamling planeras ske våren 1985 och avse lagersituationen inom 

skoindustri och handel den 31 december 1984. Undersökningens totalkost

nad. som avser 1984/85, beräknas till 80000 kr. 

SCB anmäler ett medelsbchov på 510000 kr. per år under åren 1984/85 -

1985/86 för utveckling av översiktliga beskrivningar av industribranscher 

(branschöversikter). Översikterna skulle ge en överskådlig information om 

de centrala dragen i den svenska industrins struktur och situation. Verket 

riiknar med att sammanlagt 30 branschöversikter bör tas fram i en takt av 

förslagsvis sex översikter per år. Produktionen av de färdiga branschöver

sikterna liksom en vartannat år återkommande aktualisering beräknas 

kunna finansieras av prenumerationsavgifter. Det relativt omfattande 

utvccklingsarbete som krävs för att utarbeta en komplett samling bransch

översikter har däremot inte visat sig möjligt att finansiera på uppdragsba

sis. 

4 Handel. servicenäringar och priser 

Besparingar på 535 000 kr. beräknas kunna genomföras på grund av 

rationaliseringar i framställningen av konsumentprisindex samt i produk

tionen av samfärdsclstatistik. 

Under 1983/84 sker planenligt en regional redovisning av omsättningen 

inom varuhandcln som en intermittent utvidgning av inrikeshandelsstatisti

ken. Medelsbehovet på 165 000 kr. upphör vid utgången av nämnda bud

getår. 

Utvecklingsarbetet avser huvudsakligen förbättringar av prismätningen 

av konsumentpriserna samt vissa förbättringar inom transportstatistiken. 

5 Bostiider. andra byggnader och fastigheter 

Kostnaderna för delprogrammet beräknas kunna minskas med 330000 

kr. till följd av rationaliseringar. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 152 

Arbetet med 1982 års bostads- och hyresundersökning kommer att av

slutas under budgetåret 1983/84. Anslaget kan därför minskas med 490000 

kr. 

Inom utvecklingsarbetet pågår en översyn av de löpande bostads- och 

hyresundersökningarna. 

6 Samhällsekonomi och ojTentlig fiirvaltning 

Genom rationaliseringsåtgärder beräknas kostnader för delprogrammet 

kunna minska med 845 000 kr. Åtgärderna avser bladen löpande produk

tionen av det centrala företagsregistret samt ökat datorutnyttjande inom fi

nansstatistiken för företag och inom nationalräkenskaperna. 

SCB erhöll för 1983/84 medel för engångskostnader inom det centrala 

företagsregistret (CFR) för viss omläggning. Medelsbehovet minskar till 

1984/8.~ med I 00 000 kr. 

Inom delprogrammet fortsätter utvecklingen av ett nytt CFR-system i 

riktning mot det i prop. 1982/83: 118 föreslagna basregistret. I statistiken 

över den offentliga sektorn kommer uppgifter om produktionen av offent

liga tjiinster och deras användning samt fördelningseffekter av den offent

liga verksamheten att publiceras. 

SCB a11111iiler ett medelsbehov under 1984/85 på 525 000 kr. och därefter 

en årlig kostnad på 210 000 kr. för statistik om ägarförhållandena i närings

livet mm. Statistiken avser att belysa olika samhällssektorers placeringar i 

aktier och annat riskvilligt kapital samt förändringar i ägarstrukturen. 

7 Arbetsmarknad 

Inom arbetskraftsundersökningarna planeras besparingar på 605 000 kr. 

genom rationaliseringar i uppgiftsinsamlingen. Ytterligare besparingar på 

290 000 kr. kan uppnås inom den företags baserade delen av delprogram

met. främst genom ökat datorstöd i granskningsrutinerna. 

SCB föreslår att den företagsbaserade kvartalsstatistiken över syssel

sättning och lönesummor läggs om och utökas till att omfatta även tjiins

tcnäringarna för att tillgodose behov hos bl a arbetsmarknadsstyrelsen och 

konjunkturinstitutet. Kostnaden beräknas till 420000 kr .. varav 340000 kr. 

beräknas kunna tiickas genom förenkling och rationalisering inom delpro

grammet. Resterande medclsbehov föreslås tiickas genom den under del

program 3 föreslagna nedläggningen av statistik över industrins lager av 

kläder. 

Utvecklingsarbetet med att förbättra arbetskraftsundersökningarna fort

sätter. En omläggning av inneh?1ll och definitioner i undersökningarna 

planeras ske under 1984/85. Inom den foretagsbaserade arbetsmarknads

statistiken koncentreras arbetet på att samordnat utnyttja det skatteadmi

nistrativa materialet. Målet är att på grundval av kontrolluppgifter. upp

bördsclcklarationer och SCB: s centrala föret<igsregistcr skapa ett gemen

samt basunderlag för ny och b~ittre statistik över lönesummor och syssel

siittning. 
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8 Bc'.f(J/kning och !111.1"/l(J/I 

Besparingar på 445 000 kr. heriiknas kunna uppn[1s genom rationalise

ringsåtgiirder och minskade insatser för löpande undcrhftll av registren. 

SCB har erhållit 525000 kr'. fi.ir att framsUilla en arhetsmiljiistatistisk 

årsbok under 1983/84. Till 1984/85 minskar medelsbehovet planenligt med 

detta belopp. 

Riksdagen har vid behandling av SCB: s anslag för 1983/84 hifallit finans

utskottets uttalande alt det är angeliiget alt SCH kan i'tteruppta sina under

sökningar av partisympatier i god tid före niista val. 'l'tterligare har fram

hållits att det finns skäl att öven·iiga om det genom omprioritering inom 

SCB: s anslag kan heredas möjlighet alt genomföra partisympatiundersök

ningarna. Dessa har hedömts s;I. viisentliga all - om omprioritering inte iir 

möjlig - det bör överviigas all tillskjuta erforderliga medel. Ett <°1terinfö

rande av partisympatiundersökningarna med samma utformning som före 

nedHiggningen innehiir all tre undersökningar samt en m.:todundersökning 

utförs under val<°1r och tvfi undersökningar övriga kalended1r. Under hud

getåret 1984/85 skulle en undersökning genomföras i november 1984. en i 

februari 1985 och en i maj 1985 omfattande telefonintervju med ell urval pf1 

ca 9000 personer vardera gången. 

För tre partisympatiundersökningar 1984/85 heriiknas kostnaderna till 

2800000 kr. För budgetåren 1985/86 och 1986/87 beriiknas kostnaderna till 

2 390 000 kr. resp. I 876 000 kr. 

SCB har närmare prövat möjligheterna att finansiera partisympatiunder

sökningarna genom omprioritering av verksamheten. men funnit det utom

ordentligt svårt att föreslå nedskiirningar med hiinsyn till de betydande 

nackdelar för verksamheten detta skulle innehiira. 

SCB beräknar därför cll medelsbehov för partisympatiundersökning

arm1 1984/85 av 2800000 kr. 

Enligt tidigare redovisad plan p[1börjades arbetet med 1982 f1rs valstati

stik budgetåret 1981/82 och beriiknas avslutas i början av hudgetåret 

1984/85. Medelsbehovet budgetåret 1984/85 uppgår till 92 000 kr.. vilket 

innebär en minskning med 814000 kr. 

Arbetet med 1985 års valstatistik planeras enligt plan börja budgetåret 

1984/85 och avslutas i början av budgetftret 1987/88. Medelsbehovet bud

getåret 1984/85 uppgår till 700000 kr. Totalkostnaden för undersökningen 

beräknas till 5 720000 kr. 

SCB har erhållit medel för all la fram en fördjupad levnadsnivåstatistik 

om jordbrukare och jämförbara grupper. Arbetet slutförs under budget<°iret 

1983/84. Medelsbehovet minskar med I 072000 kr. budgetåret 1984/85. 

Utvecklingsarbetet inriktas på olika fortsatta insatser för all utveckla 

statistik som belyser miinniskors levnadsförhållanden, tidsanviindning. 

resvanor, arbetsmiljö. inkomstfördelning och transfereringar. Skilda akti

viteter pågår som syftar till all åstadkomma biittre möjligheter att utnyttja 

och sammanföra resultat fr?m olika individstat1stiska material. Hiir ingiir 
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bl. a. utve<.:kling avs. k. fiirdelningsmo<leller för att miita effekter av iind

ringar i skatte- och transfereringssystemen, utarbetande av bättre regiona

la rlaneringsunderlag genom samutnyttjande av riksstatistik och regionalt 

förddad statistik m. m. 

<i Riitt.1- n<'h .1·oci11/n'i.1e111/e 

fko;paringar p<°1 :n5 000 kr. beriiknas kunna genomföras genom rationali

seringar inom friimst socialtjiinststatistiken och statistiken avseende döds

orsaker. 

Fiir en iiverg<lng till ny klassificering av dödsorsaker beriiknar SCB ett 

medelsbehov rå totalt 315 000 kr.. varav 2 I 0000 kr. avser budgetåret 

1984/85 och IO'i 000 kr. budget<'1ret 198'i/H6. Internationellt iir den nya 

klassificeringen redan antagen. 

Ltvt:cklingsarbetet priiglas av behov av underlag för det reformarbete 

som rt1gt1r inom det sociala området. Bl. a. skall SCB svara för uppbyggna

den lll"h driften av en planeringsdatabas för socialsektorn. 

/() Uthi/d11i11g. Ji1rsk11i11g och k11/111r 

Olika rationaliseringsåtgiirder beriiknas minska kostnaderna för delpro

grammet med 2."0000 kr. En övergång till vartannat<°1rsprocluktion av stati

stiken över elever med annat hemspråk iin svenska viintas dessutom ge en 

besparing p?1 90000 kr. 

Ytterligare besraringar p[1 sammanlagt 100000 kr. föreslås finansiera en 

utbyµgnad av liirarregistret. Besparingarna avser nedliiggning av statisti

ken över statlig vuxenutbildning samt statistiken över niirvaro och exami

nation vid vissa utbildningar utanför den traditionella högskolan. 

En undersökning av studerandes åldrar genomförs vart tredje <°ir. Niista 

undersökning skall planenligt genomföras hösten 1984. Kostnaden beräk

nas till totalt 420000 kr .. varav 325000 kr. för 19H4/85. 

U ppgiftsinsamling och redovisning av statistik om undervisningens för

delning rå iimnen genomförs vart tredje t1r. Insamling skall rlanenligt 

genomföras våren 1984. Totalkostnaden heriiknas till 395 000 kr. Medels

behovet för 1984/85 beräknas till 165000 kr., vilket innebiir en minskning 

med 65 000 kr. 

Skolöverstyrelsen. SCH och lärarnas personalorganisationer anser det 

angeläget att SCB: s färarrcgister utvidgas till alt omfatta även det register 

med uppgifter om lärare vid siir- och specialskolor som under ett rar års tid 

förts av skolöverstyrelsen !SÖJ. SÖ saknar resurser för fortsatt drift av 

registret. En överföring av arbetet till SCB torde ge rationaliserings vinster. 

Kostnaden för utbyggnaden beräknas till 100000 kr. under 1984/85 och 

därefter till 60000 kr. per år. 

SCB anmäler ett medelsbehov under 1984/85 på 475 000 kr. och därefter 

på 265 000 kr. rer år för att uprriitta ett individregister över avgångna från 

grundskolans årskurs 9. Registret skall användas förutom för studier av 
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elevströmmar iivcn som urvalsram för uppföljningsunJer~iikningar och för 

redovisning av antal elever som liimnat grundskolan utan grundskolekom

petens och/eller med ofullstiindiga betyg, Registret kan bL a, utgöra under

lag för planering av siirskilda {1tgiirder för arbetslösa ungdomar, 

11 R(ft1lk11i11gs-. yrkes-. och 111hild11i11gsprog11oscr 

Genom rationaliseringar och nedsbrningar beriiknas kostnaderna kun

na minskas med 170000 kr. 

Utveeklingsarbctet avseende utveckling av en flexibel prognosmodell 

över utbud och efterfr;\gan p{1 arbetskraft i olika yrken planeras slutföras 

under 1984/85. Med mmkllcns hjiilp skall e\l biittre underlag för uthild
ningsplaneringen kunna erh{1llas. 

SCB a11111iilcr ett medelsbehov p{i 600000 kr. för informationsmaterial 

angt1ende arbetsmarknadsinformation för studie- och yrkesviigledning. 
SCB 1111111iiler vidare ett medelsbchov p[1 500000 kr. för analys av effek

terna av en framtida bcfolkningsminskning i Sverige p[1 onm'iden som 
arbetskraft. utbilJning. hush[dlsbildning och regional utveckling. 

12 Hihliotek och i1~fim11atio11 111 m 

SCB föreslår att kostnaderna fiir administration och utsiindning av Sta

tistiska meddelanden för Libers riikning i fortsiittningen skall ttiåas av 

uppdragsintiikter. Anslagsbelastningen minskar diirigenom med 145 000 kr. 

Genom rationaliseringsåtgiirder kan ytterligare besparingar göras motsva

rande 165 000 kr. 

13 Arki1· och ge1111'11.11111111111da111h11.1a111 111 

Genom rationalisering av rutinerna för rcgisteri'i.irfrf1gningar med anled

ning av datalagen beräknas besparingar p;1 I 50000 kr. kunna göras. 

Inom delprogrammet viintas olika rationaliserings[1tgiirder ge ytterligare 

besparingar motsvarande 95 000 kr. 

Utvecklingsarbctet inriktas pt1 en fortsatt utveckling av SCH: s data

baser. Databasen RSDB (den regionalstatistiska databasen) innchftller re

gionalt fördelad informatilln och iir siirskilt anpassad till samhiillsplane

ringens behov. I DSDB (delområdesstatistisk databas) finns statistik pf1 

delområdesnivå enligt kommunernas nyckclkodindelning. TSDB (tids

seriedatabasen) innehttller friimst ekonomisk statistik p[1 nationell nivit: 

såviil svensk som internationell statistik finns. Databaserna började tas i 

reguljiir drift i slutet av budgetåret 1981/82. Anviindarna har erbjudits att 

mot avgift ansluta sig till och utnyttja databaserna. utvecklingen av data

baserna och programsystemet AXIS för dessa ser SCB som en ofrånkom

lig satsning för att tillgodose de behov som myndigheter. branschorganisa

tioner. kommuner. företag m. Il. uttalat för att de skall få tillg<°111g till 

information direkt via terminal. 
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l.f St1111d11rdisl'ri11g och g1·1111·11s11111 1111•tnd1111·1•ck/i11g 

Hcsparingar pil 360 000 kr. kan erhållas genom rationaliseringar och 

vissa hegriinsningar av verksamheten. 

Utvecklingsarbctet inriktas Lie niirmaste budgetf1rcn på kvalitetsfrilgor. 

ut veckling av urvals- och cstimationsmctodcr samt metodfrågor i samband 

med analysarhete. Inom datahehandlingsornrf1det p{1gi'ir hl. a. utveckling 

fiir att med hjiilp av delvis ny teknik 1:ika utnyttjandet av ADl3 pf1 sådana 

omr[1den som insamling. granskning och riittning samt grafisk presenta

! inn. 

15 Folk- och ho.11udsriik11i11gc1r 

Arbetet med folk- och bostadsriikningcn 1980 !FoB 80) avslutas enligt 

plan under 1983/84. För att kunna ge olika anviindare god service rörande 

tidiµan: genomförda riikningar föreslf1r SCB att permanenta medel sWlls till 

förfogande för st1dan verksamhet. Dessa kostnader har tidigare inkluderats 

i kmtnaderna fiir efterföljande intermittenta riikning. Servicen är av den 

arten att den inte kan eller bör uppdragsfinansieras. De firliga kostnaderna 

heriiknas till I 500000 kr. 
För att vidmakthftlla den kvalitet som byggts upp inom centrala företags

rcµistrets arhetsstiilledcl i samhand med folk- och bostadsriikningen 1980 

och som förutsiitts för basregistrets riikning samt utgör en förutsättning för 

FOBAl T-ansatsen och för den framtida regionala syssclsiittningsstatisti

kcn fordras 850000 kr. 

Skatteadministrationens kontrolluppgifter utnyttjas för en rad olika sta

tistiska beriikningar. SCB har hittills erlagt en mindre avgift till riksskattc

verket <RSV) fiir att fft ta del av kontrolluppgifterna registrerade hos 

Hinsstyrelserna och RSV. From budgctftret 1983/84 avser RSV att tillilm

pa normaltaxa vid faktureringen till SCl3. vilket medför en ökad kostnad 

pft 160 000 kr. 

Enligt tidigare redovisad plan kommer arhetet med FoB 80 att avslutas 

under budgetåret 1983/84. SCB har erhållit 2 500 000 kr. för hudgetåret 

1983/84 för arheten sammanhängande med genomförandet av FoB 80. 

Mcdclsbchovct för intermittent verksamhet i anslutning till FoB 80 1984/85 

minskar diirför med 2 500 000 kr. 

SCU överliimnade 1983-01-24 förslag om alternativa metoder för framti

da folk- och hostadsrakningar ( FOBAL T). 

Pcrso1111/ 

SCB riiknar med att ett genomförande av en två-procents neddragning 

av anslagen tillsammans med övriga variationer i verksamheten skulle 

innebära en personalminskning med 35 personer. Den naturliga avgången 

(pcnsil;ner och övriga avgångar) beräknas balansera denna minskning. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 157 

Personalantal ~·id statistiska centralh)Tån 
(exkl intervjuare) 

1982/83 

G J. Statistik, register 1405 
och prognoser 

G 2. Uppdragsi•crksamhet 152 
G 3. Folk- och hosrad.1·- 42 

riik11i11i: 11)80 
Personal fin1111sierud 93 
frtln IX: t' huvudtiteln 

Totalt i·id SCB 1692 

Remissyttranden 

1983/84 

I 361 

15X 
12 

90 

1621 

19~WX5 

SCB Före-

I 330 

1.)8 
10 

X8 

I 586 

draganden 

I 325 

158 
28 

90 

1601 

Efter remiss har yttrande över SCB: s anslagsframställning avgetts av 

datainspektionen. 

Föredraganden.i· ijren·ä,;anden 

Inledningsvis vill jag erinra om den betydelse den statliga statistiken har 

för att ge medborgarna en rättvisande bild av samhällsutvccklingen. Stor 

vikt bör enligt min mening läggas vid statistik som belyser den offentliga 

sektorns verksamhet. Det är också önskvärt att SCB:s statistik i ökande 

utsträckning tas till vara i den fortlöpande utvärdering som sker av den 

statliga verksamheten. I det sammanhanget bör ett ökat samarbete mellan 

SCB och riksrevisionsverkct kvmma till stånd. 

Statistikutredningens slutrapport !SOU 1983: 74) viintas föreligga vid 

årsskiftet 1983/84. Som ett resultat av regeringens kommamlc övervägan

den med anledning av rapporten kan vissa förändringar i verksamhetens 

inriktning bli aktuella. Det kan också bli nödviindigt att göra tidsmiissiga 

förskjutningar för vissa intermittent<• undersökningar för att utjiimn<t alltför 

kraftiga fluktuationer i SCB:s verksamhctsvolym. Jag avser att föcrkomma 

till regeringen i dessa frågor. I avvaktan på all stiillning har~ tagits till 

statistikutredningens förslag anser jag liksom föreg<°1ende <lr att SCB:s 

utvecklingsarbete under den kommande perioden bör inriktas på dels 

rationaliseringar och utgiftsbegriinsningar i SCB:s statistikproduktion. dels 

en satsning på de delprogram som rör frågor om arbetsmarknad. industri, 

befolkning och hushåll. samhällsekonomi samt offentlig förvaltning. 

SCB följer en omfördelningsplan, som innehiir att anslaget minskar med 

I o/r .. 1983/84, 2 % 1984/85 och 3 % 1985/86. Planen bör enlig! min mening 

ligga fast. Denna fördelning av huvudalternativet för SCB:s del gör det 

möjligt att den personalminskning som kriivs kan klaras genom naturlig 

avgång och en aktiv personaladministrativ planering. 

SCB: s styrelse har efter uttalande diirom i föregäende års budgetpropo

sition beslutat om en överföring av arhetsuppgifter fri'tn Stockholm till 
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Örebro. Umkr en fem{irsperiod beräknas arbetsuprgiftcr för i nuläge! 50-
70 personer tlyllas över. Syftet mt.:d åtgilrden iir atl bidra till t.:n utjiimning 

av sysselsiittningsliigel mellan orterna och att samtidigt uppn[1 en totalt sett 

dfektivare verksamhet iin i utg[1ngsliigt.:l. Överflyttningsarbetet medför 

under 1984/85 vissa tt.:mporiira merkostnadt.:r. 

För att kompensera SCB:s tillfiilliga merkostnadt.:r föresl{1r jag diirför att 

SCB undt.:r 1984/85 tillförs I milj. kr. 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning av delprogrammen som SCH har 

föreslagit utom i följande avseende. 

Riksdagen har vid behandling av SCB: s anslag för 1983/84 bi1'allit finans

utskollets uttalande att det hr angdäget att SCB kan återuppta sina under

sökningar av parti.1·v11111111ier i god tid före nästa val. Vidare har det fram

hiillits av utskollet all det finns sbl all överviiga omprioritering inom 

SCB: s anslag eller. om della inte är möjligt, tillskott av erforderliga medel. 

SCB har redovisat den prövning man gjort för att utröna llm det iir miijligt 

alt omprioritera verksamheten. men funnit att dt.:t inte iir genomförbart 

utan betydande nackJclar. Jag Jelar SCB: s bt:dömning i detta avst:ende. 

fog har därför överviigt SCB:s förslag all tillskjuta siirskilda medel. I 

nuvarande ansträngda budgetläge anser jag dock inte all ett tillskoll av 

denna storlek kan motiveras. 

SCB har lämnat förslag till ny interrnillenl /111.1'/ulllslnult;('/11mler.riik11i11g 

( H BU). Förslaget innt:biir all en undersökning skall gt:nomföras vart tredje 

år. På en tioårspcriod kommer den totala kostnaden att bli :..7 milj. kr. 

Kostnaden för HB U enligt tidigare intervall for undt.:rsi.ikningarna iir 27 ,6 

milj. kr. SCB föresl{1r all underindelningar av livsrnedelskonsumtionen 

slopas och att uppgiftslärnnarbördan för hushfillen diirmcd minskas. För

enklingarna innebiir all det blir möjligt all halvt.:ra urvalet. Om det skulle 

vara oacceptabelt att slopa undcrindelningen av livsmedelsposten. föreslfa 

SCB tvä alternativa möjligheter. Antingen kan tidigare unJersiikningsmo

dell anviindas med något förkorlat intervall. dler ocks['t kan intervallet 

mellan de nu föreslagna undt:rsökningarna ökas. för att de p[1 sii siill 

frigjorda resurserna skall kunna anviindas till ni'igon form av separat livs

medclsundersökning. 

Av remissinstansana har nästan alla tillstyrkt behovet av liilare under

sökningar. Flera instan~;er ansluter sig till slopandet av underindclning mt.:n 

betonar behovet av st:parata livsmedelsundersökningar. Dit hör exempel

vis socialstyrclst:n. som förordar att ett system för titerkommande. lands

omfattande undersökningar av befolkningens kostvanor snarast möjligt 

inriillas. Liknande synpunkter anför institutet för social forskning. statens 

jordbruksnämnd och statens pris- och kartdlniimnd. Den sistniimnda myn

digheten har även lämnat synpunkter pft inkomstsidans beräkning. som 

SCB i möjligaste mån bör bt:akta. 

Vid min prövning av SCB: s förslag har jag funnit överviigandt.: skiil tala 
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för ett tätare intervall mellan undersökningarna. Intervallet bör dock vara 

längre än det av SCB föreslagna tre år. Jag är emellertid inte i dag beredd 

att ta ställning till intervallets storlek. utan förutsätter all SCB dtn den 

första undersökningsomgången genomför en utviirdering med bl. a. beak

tande av de synpunkter rcmissinstanserna framfört. Vidare bör SCB niir

man~ planera hur en separat livsmedelsundersökning kan genomföras inom 

ramen för att hushållsbudgetundersökningarna och livsmedelsundersök

ningarna sammanlagt inom en tioårsperiod skall ge en reell besparing 

jämfört med nuvarande ordning. För 1984/85 års hushilllsbudgetundcr

sökning har jag beräknat totalt 3,3 milj. kr. 

I fråga om fördelningen av programmet pii delprogram resp. löpande. 

verksamht:t, intermittenta undersökningar och utvecklingsarbete hiinvisar 

jag till de särskilda sammanställningarna över dessa indelningar. Jag vill 

också erinra om att chefen för finansdepartementet tidigare denna dag 

föreslagit att bankinspektionen får i uppdrag att i samarbdc med SCB 

utarbeta en statistik över aktieiigandet. 

Jag hemstiiller att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälk att ta dd av vad jag nu har anfört om 

statistikproduktionen vid statistiska centralbyrån 

2. föreslår riksdagen att till Statistiska centralhyrän: Statistik. re

gister och prognoser för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsan

slag av 270461 000 kr. 

G 2. Statistiska centralbyrån: Uppdrags,·erksamhct 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas inko:nster och utgiftc:r för programmet Upp

dragsverksamhct. 

Med uppdragsverksamhct avses sådan verksamhet som finansieras ge

nom dirt:kt crsMtning från statistikkonsumt:ntcrna. Det kan röra sig om 

statlig eller kommunal myndighet, organisation. företag eller enskild. Nå

gon principiell skillnad i statistiskt/tekniskt avseende mellan produkter 

som iir anslags- resp uppdragsfinansierade föreligger inte. 

För SCH: s uppdragsverksamhet giiller samma sekrctcssbestiimmclser 

som för verksamheten i övrigt. Detta innebiir att uppgiftsliimnarnas behov 

av skydd mot röjande av liimnade individuella uppgifter tillgodoses på 

uppdragsomrftdct i samma utsträckning som i fråga om den anslagsfinan

sierade verksamheten. 

Genom uppdragsverksamhcten erbjuds myndigheterna. forskarna. nii

ringslivet m. tl. möjlighet all som komplettering till den officiella statisti-
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ken dra nylta av SCB: s samtliga produktionsresurser - insamlat mataial, 

fackkunnig pc.:r-.onal och tekniska hjiilpmedd - pii ett till behovet anpassat 

siitt. Uppdragwc.:rksamhcten ger ocksii öLtde möjligheter för SCl3 att 

verka !lir samordning av statistikc.:n och al! bevaka dc.:ss kvalitet och 

anviindharhet. Främst bör niimnas all den avlastar tryckc.:t pt1 anslagssidan 

genom all utgiira ell alternativ till anslagsfinansierade produkter och att 

dc.:n gcnom intensivare: utnytljandc av redan insamla! malerial lcdcr 1ill 

minskade krav pi'1 uppgiflsliimnarna. 

Under hudgelftn.::t 1984/85 kommer SCH all 1illföras en ny uppgift. Av

siklcn Lir niimligen all fr. o. m. I juli 1984 inriitta elt basregister över 

företagen. I prop. 198.1/82: 118 informerade regeringen riksdagen om vissa 

riktlinjer för ut vecklingen av elt has register över företag och andra organi

satiom:r. Statskontoret har haft i uppdrag alt utreda den slutliga utform

ningen av systcmc.:t. 

Statskontorets rapport om utformningen av registret har behandlats och 

beredning piigilr inom regeringskansliet. lkgistrcl kommer alt innehftlla 

uppgifter om företagens namn, adresser. niiringsgrensuppgiftcr, antal an

sliillda m. m. 1'vhinga myndigheler köper i dag motsvaramlc uppgiflcr fr[in 

privata marknaden. Dessa kan nu köpa materialet rr;rn SCH eller datama

skincentralen för administrativ databehandling !DAF A) som ocks~i skitll 

kunna sprida uppgifter frftn registret. Ett llertal myndigheter håller på all 

bygga upp egna system för sin verksamhet diir liknande uppgifter skall 

ing<'i. Dessa kan nu fä etl billigare eget system genom alt anviinda uppgifter 

ur basregistret. Elt exempel pft delta iir arbetarskyddsstyrclsen som har för 

avsikt all bygga upp ett eget system som baseras pf1 uppgifter ur hasregist

ret. Det finns ett llertal myndigheter som pit liknande s~itt kan förenkla sina 

syst.;m och diirme<l minska sina kostnader. 

Omslutningen av uppdragsverksamheten uppgick under budgettirct 

1982/8J 1ill 40 milj. kr. vilket inncbiir en ökning med 1,5 milj. kr. jiimfört 

med närmast fiireg{tende budgetår. Omslutningen beriiknas komma att 

uppgå till 4J milj. kr. under budgl~t[tret 198J/84. Under budget[iret 1984/85 

beriiknas volymen pt1 uppdragsverksamhe!l.'n öka med 1.2 milj. kr. Pii sikt 

riiknar SCB med en ökning av volymen med 1-1.5 milj. kr. per år. 

SCB disponerar för uppdrai;svcrksamheten en rörlig kredit som f. n. 

uppgår till 12 milj. kr. 

SCU fi.jreslt1r att anslaget för niista budgetår förs upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. och att den av centralbyr;1n disponerade rörliga kredi

ten i riksgiildskontoret upptas till 12 milj. kr. Jag bitriider SCB: s förslag på 

dessa punkter. 

Jag hcmstiiller alt regeringen föreslilr riksdagen 

att till Statistiska ce11tralhyrä11: Uppdrag.1Terksa111ltct för budget

;°u-et 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 CMldepartementet 

G 3. Folk- och bostadsräkningar 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

10 115 309 1 

2 500000 1 

14000000 
1 Avser anslaget Folk- och bostadsräkning 1980. 
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Som jag redovisar i prop. 1983/84: 85 om 1985 års folk- och bostadsräk

ning kan mitt förslag till utformning av folk- och bostadsräkningen -

beräknas till totalt ca 105 milj. kr. varav 30 milj. kr. avser kommunernas 

egna kostnader. 

Jag har beriiknat statens totala kostnader för budgetåret 1984/85 för folk

och bostadsräkningen 1985 (foB 85) till ca 13 milj. I denna summa ingår 

medel för bl. a. skatteförvaltningens kostnader i samband med komph.:tte

ring av kontrolluppgifter, behov av nya registrcringsutrustningar m. m. För 

de två följande budget{1ren beräknas kostnaderna uppgå till 31 resp. 20 

milj. kr. 

Genom att uppgifterna till FoB 85 till största delen skall samlas in via en 

enkiit kommer arbetsbelastningen hos SCB att följa tidigare mönster. 

Personalbehovet kommer att nå en topp under budgetåret 1985/86 för att 

sedan kraftigt minska igen. Detta stiiller stora krav på SCB:s personalpla

nering. 

Det iir angel;iget att verket söker motverka de kraftiga svängningarna 

genom att planaa in andra intermittenta undersökningar under nedgångs

fascn i FoB 85. Jag bedömer att SCB kan med en god personalplanering 

klara variationerna inom ramen för den naturliga personalomsiittningen. 

I anslagsframställningen för 1984/85 beräknar SCB ett medelsbehov pr1 

2.5 milj. kr. för att bl. a. kunna ge service till användarna när det gäller att 

utnyttja materialet fdm FoB 80. Dt:t avser främst sådan service som inte 

uppdragsfinansieras. Vidare räknar SCB in i denna summa medel för att 

vidmakthtilla en god kvalitet i det centrala företagsregistrets arbetsställedel 

samt en avgift till riksskatteverket för att få ta del av kontrolluppgifterna. 

Jag bedömer all det iir av v;irde all material frt111 FoB 80 unda ytterliga

re en viss tid kan anv;indas gratis inom rimliga kostnader. Vissa medel bör 

därför som en eng(mgsanvisning avsiittas tills att arbetet med FoB 85 

kommit igfmg. Vidare bör medel avsiittas iin en gling for centrala företags

registrets arbetsstiilledel. Niir en registrering av arbetsstiillenumret via 

kontrolluppgiften införts behövs inte denna siirskilda insats. Jag beriiknar 

iiven medel för avgiften till riksskatteverket. 

Jag uppskattar medelsbehovet i dessa delar till sammanlagt ca 1 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet for anslagd Folk- och bostadsriikningar kan 

däii'ör beriiknas till ca 14.0 milj. för budget[m:t 1984/85. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksJagen 

att till Fol/.:- och ho.1·111dsrii/.:11i11g11r för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

förslagsanslag av 14 000 000 kr. 

11 Riksd11g<'11 1983/?i../. I .w111/. Nr /IJO. /li/111.;11 15 
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H. ÖVRIGA ÄNDAMÅL 

H I. Kammarkollegiet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

19615095 

19207000 

18 308 000 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand

lägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom, rikets indelning och den 

prästerliga organisationen, handha medels- och fondförvaltning samt i 

vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. Vidare ingår i 

kollegiet en redovisningscentral med uppgift att för ett antal myndigheter 

svara för kassagöromål, bokföring och redovisning. Kollegiet är därjämte 

värdmyndighet för ett revisionskontor samt fullgör kansligöromålen för 

kyrkofondens styrelse. 

Chef för kollegiet är en generaidirektör. Kollegiet är organiserat på sex 

enheter, nämligen en allmän avdelning, ett advokatfiskalskontor, en fond

byrå, en redovisningscentral, ett revisionskontor och en administrativ 

sektion. Vid kollegiet finns som rådgivande organ ett expertråd för medels

plaeeringsfrågor. 

Personal 

Anslag 

Förvaltningskost nader 
<därav lönekostnader) 

Lokalkostnader 
Revisionskontor - siir

kostnader 
Kostnader för data

maskintid 
Kostnader för stans-

utrustning 
Fideikommissniimnden 

Summa utgifter 

Avgf1r: 
Ersättning for redovis

ningsi.:entralens ljiinsler 
Ersiittning for allmiinna 

arv,fondens fonJrörvaltning 
Ers;ittning for kyrkofondens 

förvaltning 

Summa anslag 

l983/84 

125 

18361000 
(16842000) 

3153000 

2311000 

1430000 

204000 

25459000 

6 252 000 

19 207 000 

Beräknad ändring 1984/85 

Kammar
kollegiet 

+5 

+ 1627000 
(+ 1381000) 
+ 237 llOO 

+ 259000 

+ 100000 

+2223000 

+ 125000 

+ 1741000 

+ I 000 

+ 356000 

Före
draganden 

+2 

+ 829000 
I+ 725000) 
+ 113000 

+ 325000 

+ IOOOOO 

+1367000 

+ 125000 

+ 1741000 

+ 400000 

899000 

1 Medel fi\r niimnd..:ns verksamhet h..:riiknas f. n. under ett siirskilt anslag. uppfört 
under jus1itiedepar1e1nentets huvud1i1cl. 
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K a111mark1J//egiet 

Kammarkollegiet har i sin anslagsframslällning framhållit all det ~ir 

kolkgiels uppfattning att statens budget kan förbättras inte endast genom 

återhållsamhet och sparsamhet utan också med förstiirkta insatser på en 

del av kollegiets verksamhetsområden. 

Kollegiet som inte anser att det s. k. huvudalternativet skall tilliimpas 

inom kollegiets verksamhetsområde föreslår 

att insatserna för granskning av arvs- och gåvoskatt samt av stämpel

skatt skall förstärkas, 

att allmänna arvsfonden skall stå för kollegiets kostnader för dödsboav

veckling m. m. och 

att rutinerna för utbetalning och granskning av statliga bidrag skall ses 

över. varigenom bl. a. betydande räntebesparingar kan erhållas. 

Fiiredragandens iii·erviiganden 

En viktig uppgift för kammarkollegiet är att förvalta statliga lån och 

utbetala st<1tsbidrag. Det är angeliiget att de ansträngningar som kollegiet 

gjort inom dessa områden för att förbättra statens kassahållning fullföljs. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till kam

markollegiet till 18 308 000 kr. 

Jag har härvid räknat med att kammurkollegid fr.o.m. den 1 juli 1984 

kommer att fullgöra kansligöromt1len för fideikommissnämnden samt med 

anledning härav beräknat medel för två halvtidstjiinster. 

Jag har vidare beräknat medel för en ny tjänst för granskning av arvs

och gåvoskatteärenden. Vid anslagsbcräkningen har jag vidare utgått frän 

att kostnaderna för kollegiets handläggning av kyrkofondsstyrelsens kans

ligöromål och övriga kostnader för kyrkofondens förvaltning skall belasta 

kyrkofonden. Avveckling av dödsbon diir allmiinna arvsfonden är ende 

dödsbodeliigare handläggs inom kollegiet av en s~irskild enhet. arvsfonds

sektioncn. Jag föreslår att kostnaderna härför får belasta allmänna arvsfon

den. Dessa bidrag från kyrkofonden och allmiinna arvsfonden tas upp som 

uppbördsmedcl. Anslaget har i övrigt beriiknats enligt huvudalternativet 

utom vad avser revisionskontorct. 

Jag hernstiiller att regeringen föreslfo· riksdagen 

att till Kt1111111arkollcgict för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslags

anslag av 18308000kr. 
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H 2. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

595 000 

620000 

640000 
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Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig uppgift 

att främja och samordna sådan rationaliserings- och utvecklingsverksam

het som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhushål

len. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildningsverk

samhet inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemensamt 

av staten och en för ändamålet bildad stifte!Se med företrädare för Lands

tingsforbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangniiringcn. 

Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som staten har slutit med 

stiftelsen. Avtalet gäller - efter att ha förlängts senast år 1980 - t. o. m. 

budgetåret 1985/86. 

Institutet för storhushållens rationalisering föreslår för budgetåret 

1984/85 ett statsbidrag av 642 000 kr. 

Fiiredragande11.1· 1Ji,en·iiga11den 

Jag förordar ett bidrag av 640000 kr. till institutet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Institutet .fi'ir storh11shälle11.1· rntio11ali.1·eri11g för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag av 640000 kr. 

H 3. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

794995 

800000 

800000 

Från anslagct betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 

crsiittarc m.m. - för statstjänstenämnden (såvitt avser statsverkets andel), 

kontraktsdelegationen. statens tjiinstebostadsniimnd. Offentliga arbetsgi

vares samarbetsniimnd (st1vitt avser statsverkets andel). statens gruppliv

niimnd, trygghebniimnden, skiljeniimnden i vissa trygghetsfrågor. skilje

niimndcn för arhetsmiljöfrägor, niimnden för vissa omplaceringsfrilgor, 

statens tjiinstepensionsniimnd, statens ansvarsniimnd, regeringskansliets 

centrala skyddskommittc, Offentliga sektorns siirskilda niimnd, statens 

utlandsliineniimnd, niimnden för lokalanstiillda. statens chefslönt:niimnd, 

statsförvaltningens ct:ntrala förslagsniimnd samt regeringskansliets pcr

sonalpolitiska delegation. 
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Fijrnlragandens öven·iiganden 

Den särskilda ansvarsnämnden för biskopar som skall finnas inrättad 

enligt 20 * lagen ( 1936:567) om domkapitel h:ir tillsatts av regeringen under 

år 1983. Kostnaderna för nämnden bör bestridas från detta anslag. 

Den I oktober 1983 inrättades en ny myndighet - regeringskansliets 

förvaltningskontor (RFK) - inom regeringskansliet. Förvaltningskontoret 

har bl.a. övertagit de frågor som tidigare låg på regeringskansliets perso

nalpolitiska delegation varför delegationen har upphört från samma dag. 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförlindrat belopp till nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader j{"ir vissa 11iim11der m. m. för budgetåret 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 800000 kr. 

H 4. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1982/83 Utgift 186142000 

1983/84 Anslag 3000000000 

1984/85 Förslag 2 000 000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pen

sioner under nästa budgetår har. som jag tidigare denna dag har redovisat 

vid min anmälan av punkt I i Gemensamma frågor (bil. 2 till budgetpropo

sitionen). lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal tillämpas fr.o.m. 

den I maj 1983. Lönekostnadspålägget har beräknats med 39 % av lönebe

loppen. I beräkningen av anslagsmedlen har hänsyn tagits även till de 

ekonomiska ramar för lokala löneförhandlingar som myndigheterna har 

. disponerat. 
De löneavtal som f.n. tillämpas upphörde att gälla den 31 december 

1983. Det är inte möjligt att nu beräkna vilket medclsbehov för nästa 

budgetår som kan uppkomma på grund av nya avtal mellan parterna på den 

statliga arbetmarknaden. Förevarande anslag bör därför liksom tidigare 

föras upp med ett rent schablonmässigt beräknat belopp. Jag förordar att 

anslaget förs upp med 2 miljarder kr. Jag vill dock understryka att detta 

inte innebär någon prognos över utfallet av de kommande lön'eförhandling-

<::-na. 

Regeringen bör i huvudsaklig överenstämmelse med vad som har gällt 

beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 

särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 

reservationsanslag och obetecknade anslag på grund av lönehöjningar 

m.m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens lönedelega-
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tion eller regeringen. På motsvarande sätt bör medel kunna anvisas. när 

merbelastning inte bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade 

anslagsposter som har maximerats av regeringen. Merkostnaderna för de 

affärsdrivande verken bör dock betalas på samma siitt som verkens övriga 

utgifter. Merkostnader för löner som faller på anslag inom utgiftsramarna 

för det militära försvaret och civilförsvaret bör täckas av fjiirde huvudti

telns anslag för reglering av prisstegringar. 

Regeringen bör vidare i likhet med vad som giiller för innevarande 

budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje siirskilt fall - frfm 

anslaget kunna anvisa de medel som behövs. när reservationsanslag, ohe

tecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har 

beräknats i budgetproposition eller särskild anslagsproposition på grund av 

att personliga tjänster har inrättats för tjiinstemiin som enligt beslut av 

nämnden för vissa omplaceringsfrågor bör undantas från flyttning från 

stockholmsområdet i samband med myndighets omlokalisering (tjänste

miin med s.k. NOM- garanti). 

Som jag tidigare i dag har redovisat vid min anmiilan av punkt 3 i 

Gemensamma frågor (bil. 2 till budgetpropositionen) avser jag att i annat 

sammanhang föreslå regeringen vissa övergångsanordningar till följd av 

riksdagens beslut tprop. 1981/82: 100. AU 19. rskr 262l om ansvaret för 

arbetsvårdsåtgiirder för kommunalt anstiillda med statligt reglerade tjäns

ter. Fr. o. m. den I januari 1983 skall sådana arbetsvårdsåtgiirder ombesör

jas av huvudmännen själva. De statliga myndigheter. som sysselsätter 

sf1dana arbetshandikappade lärare vilkas löner före den 1 januari 1983 

betalades från anslaget Lönekostnader vid viss omskolning och omplace

ring bör under vissa förutsättningar bemyndigas att inrätta personliga 

tjänster för dessa liirare. Dessa myndigheter bör under en övergångsperiod 

kunna kompenseras för sina merkostnader. I vissa fall kan de ökade 

utgifterna komma att belasta reservationsanslag eller obetecknade anslag. 

Regeringen bör diirför övergångsvis från anslaget kunna anvisa de medel 

som behövs för detta ändamfd när reservationsanslag eller obetecknade 

anslag belastas med större utgifter än som har beriiknah. 

Regeringen bör slutligen i enlighet med riksdagens heslut (prop. 

1983/84:42. AU 10. rskr 103) - efter prövning i varje särskilt fall - från 

an\laget kunna anvisa de medel som behövs när reservationsanslag eller 

obctecknade anslag belastas med större utgifter iin som har beräknats i 

budgetrroposition eller annan anslagsproposition för f1tg~irder inom ramen 

för trygghetsavtalet tTrA). Eventuella merkostnader till följd av TrA för 

affiirsdrivande verk eller myndigheter med uppdrags verksamhet bör dock 

betalas på samma siitt som verkens övriga utgifter. Motsvarande kostnader 

som faller inom utgiftsramen för det militära försvaret eller civilförsvaret 

bör Uickas av ljiirde huvudtitelns anslag för reglering av prisstegringar. 
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Under hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Täckning m· merkostnader för löner och pensioner 111. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förs lagsanslag av 2 000 000 000 kr. 

1-1 5. Bidrag till k\oinnoorganisationernas centrala verksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1870795 

2 000000 

2 100000 

Från anslaget utgår bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk
samhet. Medlen disponeras av civildepartementet efter särskilda beslut av 

regeringen enligt de riktlinjer som anges i prop. 1981182: 155 och AU 

1981/82:24. 

Fii1:fi1lfning 

Förordning I 1982: 865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas cen

trala verksamhet 

Fiircdrag andens Öl't' rvii ga nde 11 

En viss ökad medelsförbrukning kan beräknas under nästa budgetår. 

Detta beroende dels på ökat medlemstal för vissa organisationer dels pft att 

någon ny organisation kan komma att uppfylla bidrags villkoren. Jag föror

dar diirför att anslagsbeloppet räknas upp med 100000 kr. under nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kvinnoorganisationemas centrala verksam/ter för 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 2 I 00 000 kr. 
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H 6. Regeringskansliets förvaltningskontor 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förs!ag 

1590300001 

183 382000 

179639000 

Regeringskansliets förvaltningskontor är ett gemensamt förvaltnings
och arbetsgivarorgan för frågor som enbart rör statsr{1dsberedningen. de
partementen. utrikesrepresentationen. förvaltningskontoret eller kommit
tcerna. 

Anslag 

Förvaltningskoslnader 
!därav lönekostnader) 

Sjuk värds kostnader 
Lokalkostnader 
Tjänstebilar 
Personalpolitiskt 

urvecklingsarbcrc m. m. 
Extra utgifter 

1983/84 

33261000 
121228000) 

600000 
149046000 

150000 

325000 

183382000 

1 Avser departementens organisationsavdelning. 

F iin·alt ni 11gskn11 toret 

Behiknad ändring 1984/85 

Förvaltnings
konlorct 

+4328000 
1+1 337 000l 

+ 75 000 
-4193000 
+ 72000 

+ 100110 

+ 292000 

Förc
·draganden 

+ 14811901)0 
I + 10 090 00()) 
+ 75000 
- I R 487 000 

150000 

10000 

- 3743000 

Regeringen har den 2juni 1983 beslutat att en ny myndighet - regerings

kansliets förvaltningskontor <RFKl - skall inrättas fr. o. m. den I oktober 

1983. Detaljorganisation och tjänsteorganisation för RFK är f.n. inte fast

ställd. Av det förslag som låg till grnnd för regeringens beslut framgår 

emellertid att RFK bör bildas genom att departementens organisationsav

delning och personalpolitiska sekretariatet förs samman. Verksamheten 

med bilar för statsrådens riikning bör dock enligt förslaget föras över till 

civildepartementet. Medelsbehovet är beräknat enligt dessa utg{rngspunk

ter. Beräkningarna blir därför schablonartade och kommer sannolikt att 

behöva justeras när större klarhet nåtts i RFK: s organisation. 

Beloppen för 1984/85 är beräknade enligt det s.k. huvudalternativet med 

en generell nedräkning på 2 %. Hiinsyn hat tagits till devalveringseffckten 

på 4 o/r under övriga förvaltningskostnader. Någon volymmässig ökning av 

verksamheten har således inte planerats. Däremot har hänsyn tagits till att 

verksamheten under en följd av [ir i praktiken varit mer omfattande än vad 

som rymts inom rcgleringsbreven. Dessa överskridanden har finansierats 

med f1rliga medgivanden att överskrida anslaget. För I 984i8'.'i har strävan 

varit att friin början göra en realistisk bedömning. Därför har utfallet för 
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1982/83 - exkl. utgifter av eng{111gskaraktiir - utgjort grund for det bcr;ik

nade medelsbehovet för 1984/85. 

RFK föresl{tr i sin anslagsframstiillning bl. a. följande: 

I. Huvudförslag 179980000 kr. 

2. Pris- och löneomriikning m.m. 271 000 kr. 

3. Justering till nuvarande verksamhetsvolym +3694000 kr. 

4. Med hiinsyn till RFK: s starkt begriinsade. eller i en del fall helt 

obefintliga. möjligheter till styrning av vissa utgifter foreslt1r RFK inför 

1984/85 att vissa gemensamma förvaltningskostnader för hela regerings

kansliet förs samman till en anslags post .. Andra gemensamma fi.irvalt

ningskostnader" som ges beteckningen .fi"irs/11g.1Tis. 

Fiircdrag1111dc11s ii1·en·iig1111dc11 

Under niista budgeti'tr bör medel för regeringskansliets flirvaltningskon

tors verksamhet heriiknas enligt huvudförslaget. Min medelsbcriikning 

framgår av sammanstiillningen. 

Som en bakgrund för min heriikning av 1.k olika anslagsrosterna vill jag 

nämna följande. 

Det har numera blivit möjligt att fä ett siikrare underlag fiir att beriikna 

lokalvf1rdskostnaderna i Södra Klarakvarteren. Dessa kostnader redovisas 

f. n. under anslagsposten Lokalkostnader. men bör enligt min mening i 

fortsättningen redovisas under anslagsposten 1-i.irvaltningskostnader. Ock

sf1 kostnader för tjänstebilar - utom de s. k. statsrådsbilarna - har i mitt 

förslag redovisats under an slagsposten Fi.irvaltningskostnadcr. 

Medel för försvarsdepartementets lokalhyror har for innevarande bud

getår anvisats under försvarsdepartementets förvaltningskostnadsanslag. 

Kostnaderna för detta iindamål bör fr. o. m. budgeti\ret 1984/85 betalas fr{in 

anslaget Regeringskansliets förvaltningskontor. anslagsposten Lokalkost

nader. Den posten har därför räknats upp med 5 772 000 kr.. samtidigt som 

försvarsdepartementets förvaltningskostnadsanslag riiknats ned med sam

ma belopp. 

Kostnader för bevakningsorganisationen redovisas f. n. under anslags

posten Lokalkostnader. I avvaktan pi'1 att utrustningen fiirdigställs samt en 

pågående översyn av bevakningsorganisationen hör bevakningskostna

derna också under nästa budgetftr redovisas under samma anslags post som 

f. n. 
I samband med tillkomsten av förvaltningskontoret inrättades för chefen 

för myndigheten en extra ordinarie tjänst som forvaltningsdirektör med 

beteckningen Ce. Enligt instruktionen för förvaltningskontoret förordnas 

emellertid förvaltningsdirektören av regeringen för högst sex :'1r. I likhet 

med vad som gäller för övriga myndighetschefer bör diirför den inriittade 

tjänsten bytas ut mot en ordinarie tjänst med beteckningen Cp. dvs. en 



Prop. 1983/84: IOO Bilaga 15 Civildepartementet 170 

t.iiinst som iir förenad med riitt till fiirordnanderension. Regeringen hör 

inhiirnta riksdagens bemyndigande att inriitta en s{1dan tjiinst. 

Med h~invisning till vad jag nu har anfört och till sammanstiillningen 

hemstiiller jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen att för chefen för regeringskansliets för

valtningskontor inriitta en tjänst med beteckningen Cp. 

" l ill l?cgeri11gska11.1·/i(,tsfi'irrnlt11i11i:sko11tor för hudgetårel 1984/85 

anvisa ett förslagsanslag av 179639000 kr. 
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U11clcrhi/11ga 15: I 

Sammanfattning av länsdemokratikommittens betänkande 
(SOU 1982: 24) Vidgad länsdemokrati 

I liinsdemokratikommittens betiinkande. Vidgad liinsdemokrati. finns en 

sammanfattning som f1tergcs hiir. 

Inledningsvis har Wnsdemokratikommitten sökt teckna en bild av de 

utvccklingqendenser som kan skönjas inom samhiillsfön«tltningen under 

de senaste <°1rtiondena. 

En klar striivan efter decentralisering har kommit till uttryck frftn mitten 

av 70-talet. Det iir viktigt att den fullföljs. 

En allt starkare amhition har ncksii vuxit fram att minska den statliga 

detaljkontrollen av den kommunala verksamheten si'1viil pft lokal som r<1 

regional niv{1. Även denna utveckling måste stödjas och friimjas. 

Behovet av samordning har gjort sig giillande allt starkare d{1 det giillcr 

de samhiilleliga insatserna pil regional niv{1. En huvuduppgift i uetta sam

manhang måste vara att möta uetta hehov. 

Resursknappheten har hlivit det största rrohlemet siiviil för staten som 

för lanustingskommuncrna och kommunerna. En liinsdcmokratisk reform 

m{1stc syfta till att garantera hiista möjliga styrning och utnvttjanue av 

resurserna på regional nivf1. 

Samtliga fyra faktorer kan samverka fiir att genom en vidgad liinsdemo

krati åstadkomma en biittre förvaltning. 

En huvuuuppgift i detta sammanhang iir enligt vf1r mening att bygga ut 

och siikcrstiilla det meuborgcrliga. politiska inflytandet över alla delar av 

s<tmhiillsverksamhetcn r<°1 regional niv<°1. Samhiillsfiirvaltningcn p;'1 regional 

nivå måste ses som en brytningspunkt mellan centrala och lokala intres

sen. Det giillcr att f1stadkomma en riktig ·avv~igning och ett fungerande 

samspel. Givetvis behövs det ett visst miht av central styrning och kon

troll. Riksdagen och regeringen måste ha det övergripande ansvaret. Men 

dt1 Jet giillcr formerna för styrningen biir man enligt vf1r mening - här 

liksom i fråga om kommunerna - i första hand inrikta si!! rå generell 

normgivning och ramstyrning genom budgeten. De förtroendcmiin som 

skall biira det löpande ansvaret för verksamheten bör diiremot friimst uhes 

regionalt och lokalt. 

Vi vill siirskilt trycka p{1 de konsekvenser som resursproblem har fr;'\n 

länsdemokratiska synpunkter. De leder till ökad försiktighet när det ghllcr 

rent organisatoriska förändringar mellan statlig förvaltning och kommunal 

självstyrelse. Tyngdpunkten måste. enligt vt1r uppfattning. ännu starkare 

~in tidigare liiggas vid den politiska processen. 

Åtskilliga organisationsmodellcr kan naturligt vis tänkas för att förverkli

ga länsdcmokratiska idecr. En betydande spiinnvidd råder mellan olika 
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liisningar som k;in Livcrviigas med sikte rti framtiden. Vi har enligt våra 

direktiv tagit fram tre modeller för vidgat folkligt innytande Liver den 

regionala samhiillsverksamheten: 

I. Överföring av statliga urrgifter till landstingskommunerna 

2. Ett vidgat regionalt folkligt inllytande inom ramen for fortsatt statligt 

huvudmannaskar 

3. En enhetlig regional samhiillsflirvaltning 

Vi avsti'ir fr;°m att niirmarc viirdera de tre alternativen var för sig. I sWllet 

liigger vi fast vissa allmiinna utg{ingsrunktcr som enligt v[tr mening bör 

vara viiglcdande. 

En lösning mi'iste innebiira en viiscntlig förstiirkning av Hinsintressena. 

i forsla hand genom de rolitiska rarticrna. 

Biillrc samordning av de l•lika sektorernas verksamhet och effektivare 

gemensamt nyttjande av resurserna i Hinen iir ett andra huvudkrav p[1 en 

lösning. 

Genom fortsatt arhetc ·r[1 decentralisering och avveckling av den 

statliga detaljkontrollen m[1ste den kommunala sjiilvstyrelsen stärkas. 

Genom fiiriindringar med denna grundläggande inriktning vill vi åstad

komma en iikatf sla!-!kl"t(fi i /ii11.1po/itikc11 och ett iik111 lii11sdc111okmtisk1 

i1(fl_1·1a11dc 1·ia de politiska parriema. Detta iir enligt vftr uppfattning särskilt 

angeliiget d:
0

1 det giiller prioriteringar av knapra resurser mellan skilda 

sektorer. 

Vi hygger v:
0

1ra överviiganden pf1 dessa allmänna värderingltr kombinerat 

med sf1dana positiva inslag som kan hiimtas från de tre modellerna. V ftrt 

förslag innehiir i sammanfattning följande: 

Fiirstiirkt samnrd11i11g pä rcgio11al 11ii·1/ 

Uinsstyrelsens möjligheter att samordna de statliga sektorsverksamhe

terna i liinet förstärks genom 

att sektorssamordningcn binds starkare till liinsstyrelsens förtroende

mannastyrelse 

att liinsniimnderna f1Higgs att utarbeta sektorsprogram som lämnas till 

hl. a. länsstyrelsen 

att länsstyrelsen yttrar sig över sektorsorgancns anslagsframställningar 

att möjligheten utökas att till regeringen hänskjuta frågor i vilka central 

myndighet och Hinet har olika uppfattning 

att "obundna" ekonomiska resurser stiills till länsstyrelsens förfogande 

dels för genomförande av i länsplaneringen föreslagna åtgärder och dels för 

prioritering mellan olika statliga insatser utifrån en samlad regional bedöm

ning 

att en fortsatt decentrali>ering sker från central till regional nivå 

Vidgad lii11sdemokrati genom /a11dsti11ge11 

Vissa liinsorgan, diir kraven på bättre samordning gör sig särskilt gällan

de, ställs under ett starkt länsdemokratiskt innytande genom 
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att landstingd utser samtliga ledamöter inkl. ordföranden enligt propor

tionell valmetod 

att liinsnämndernas förvaltningschefer upphör att vara sjiilvskrivna leda-

möter i nämnderna 

att landshövdingen inte ingår som självskriven ordförande 

Beträffande antalet ledamöter bör 9 ledamöter vara normalt. 

När det gäller liinsarbetsnämnden föreslås emellertid att antalet leda

möter bör vara minst IJ varav 6 skall utses efter förslag fr[m arbetsmark

nadsorganisationerna, nämligen 3 efter förslag från arbetsgivarsidan och 3 

efter förslag från arbetstagarsidan. 

Ändringar i ad111ini.1·tmtil'a fii1:/(1mnde11 

Inga förändringar i länsstyrelsens förtroendemannastyrelse föresläs. 

Förändringar i arbetsformerna för liinsstyrclsens förtroendemannasty-

rdse sker genom 

att kollektiv beslutsmetod införs i styrelsen (utom i disciplinärenden) 

att reservationsriitt enligt parlamentariskt mönster tilll-;ommer lednmot 

att endast landshövdingens stiillfön:triidare f;°ir stiindig niirvaro- m:h 

yttranderält och riitt att anteckna skiljaktig mening till protokollet vid all 

handläggning i styrelsen 

att föreskrifter om närvaro- och yttranderätt samt riitt att anteckna 

skiljaktig mening till protokollet därutöver begriinsas till att omfatta 

tjänstemiin som har att föredra ärende inför styrelsen samt avdelnings

chefer/motsvarande i ärenden som rör det egna verksamhetsomnldet 

att styrelsen själv besUimme1 vilka tjiinstemiin som i övrigt skall niirvara 

vid sammanträdena och vilka riittigheter de dä skall ha 

att styrelsen skall kunna avgöra om man vill ha ytterligare ärenden 

handlagda i styrelsen utöver de typfrågor som anges i liinsstyrelseinstruk

tioncn 

att ledamöterna ges biittre inblick i verksamheten och aktuella iirenden 

och garanteras inflytande i berednings- och handläggningsförfarandet i 

styrelseärenden, t. ex. genom inriittande av beredningsutskott och förbätt

rad service och information. 

Förändringarna i länsstyrelsens styrelses arbetsformer överförs i 

tillämpliga delar till övriga regionala statliga förtroendemannaorgan. För

valtningschefcrna i aktuella länsorgan resp. föredragandc.:na föresläs diirför 

få ständig niirvaroriitt, yttranderätt och rätt att anteckna skiljaktig mc.:ning 

till protokolkt. 

Årsredogiird1·e fiir llll'l'Cklingen 111. 111. i liinet 

För att vidga möjligheterna till en allmiin debatt i lanustinget över 

utvecklingen i liinet föreslils 

att en årsredogörelse över statlig och annan verksamhet i liinet utarbetas 

av liinsstyrelsen 
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all i'1rsredngörelsen liimnas till landstinget som underlag för dehatt med 

möjlighet för landstingets ledumöter att i anslutning :ill debatten fii frilgor 

inom de statliga myndigheternas verksamhetsomriiden besvarade skriftli

gen. 

2 Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(SOU 1982: 24) Vidgad länsdemokrati 

Inkomna yttranden 

Remissyttranden över betänkandet har inkommit fri'm: 

Justitiekanslern U K). kammarriitten i Stockholm. rikspolisstyrelsen, ci

vilförsvarsstyrelscn, riksförsiikringsvcrkct. post verket. televerket. statens 

jiirnviigar. statens vägverk. traliksiikerhetsverket. sjöfartsverket. luftfarts

verket, transportrådet, statskontoret, byggnadsstyrclsen. statistiska een

tralbyrfm. riksrevisionsverket, riksskatteverket. riksantik varidimbetet. 

skolöverstyrelsen (efter hörande av liinsskolnämndcrna). universitets- och 

högskokämhetet, lantbruksstyrclsen (efter hörande av lantbruksniimn

dcrnal. statens livsmedelsverk, skogsstyrelscn (efter hörande av skogs

vårdsstyrelsernal. liskeristyrelsen (efter hörande av liskeniimndcrna). 

statens naturvårdsverk. statens pris- rn.:h kartcllniimnd, överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar, arbetsmarknad;,styrelsen (efter hörande av liinsar

bctsniimnderna). arbetarskyddsstyrelsen. bostadsstyrelsen (efter hörande 

av liinsbostadsniimnderna), statens planverk, statens lantmiiteriverk. sta

tens industriverk, statens vattenfallsverk, domänverket och statens brand

niimnd. 

Samtliga liinsstyrds.:r (cflcr hörande av ut vecklingsfondcrna). 

Förvaltningsutredningen (8 1977: 01 ), kommunaldemokratiska kommit

ten t Kn 1977: 07) och förvaltningsriittsutredningen (Ju 1978: 091. 

Samtliga landstingskommuner utom landstingskommunen i Örebro län. 

71 kommuner, sjukv{irdens och socialvi'trdens planerings- och rationalise

ringsinstitut <SPRIJ. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbun

det. 

Nordviistra Skånes kommunalförbund. Sydviistra Skänes kommunalför

bund, Göteborgsregionens kommunalförbund, Centralorganisationen 

SACO/SR, Landsorganisationen i Sverige !LOJ, Tjiinstemiinncns central

organisation Cl"COJ. Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriför

bund. Handelns arbetsgivareorganisation. Kooperativa förbundet. Svens

ka handelskammad'örbundet. Sverigeshantverks- och industriorganisation 

och Lantbrukarnas riksförbund. 

Yttranden har dessutom kommit in frt1n Föreningen Cheferna för liins

styrelsernas juridiska enheter, Liinsplanerarnas före1iing och ST-länssty

relse vid länsstyrelsen i Västernorrlands liin. 
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Allmänt 

Rcmissorganen ställer sig i stort bakom kommittens beskrivning av 

utvecklingstendenser. Flertalet remissinstanser anser att beskrivningen 

kan gälla som utgängspunkt för en reformerad statlig-regional förvaltning. 

Av kommittens förslag framstår två som mer omfattande och generella 

gentemot övriga förslag som mer berör detaljer i beslutsprocessen och är 

riktade mot i huvudsak liinsstyrelsens interna arb.:-tsforrner. Dessa två 

förslag sorn "huvudförslag" återspeglas också i remissorganens yttranden 

på s?t siitt att merparten har behandlat dem i sina yttranden. Förslagen 

omfattar dels att vissa länsorgan, där kraven på bättre samordning gör sig 

särskilt gällande. ställs under ett starkt liinsdemokratiskt inflytande -

"vidgad /iinsde11111krati genom landstingen", deb att länsstyrelsens möj

ligheter all samordna de statliga sektorsverksamheterna i länet förstärks -

' Firstiirkt .1·a111ordni11g på regiona/ nirå' '. 

Diskussionen blir särskilt intensiv i remissyttrandena när det gäller 

förslaget att landstinget skall utse samtliga ledamöter i liinsnämndcrna. 

Majoriteten av remissmyndigheterna framför invändningar av principiell 

natur mot det framlagda förslaget i denna del. Yttrandena från länsstyrel

serna och landstingskommunerna är endast i undantagsfall enhälliga. 

De av kommitten uttalade allmänna grundtankar om att den statliga 

verksamheten i länet för en förstärkt samordning via länsstyrelsen får stöd 

av remissinstanserna i stort. Det råder stor enighet om att en fortsatt 

decentralisering av uppgifter till regional nivå iir angelägen. 

Kommittens förslag om "ändringar i admi11istrativa jö1f{1ra11de11" har 

av många remissinstanser bedömts vara en intern fråga för främst länssty

relserna och föranleder därför relativt få kommentarer. Ett fåtal remiss

myndighetcr har yttrat sig över kommittens förslag om årsredogörelse för 

ut vecklingen i hlnet. 

Vidgad länsdcmokrati genom landstingen 

En överviildigande majoritet avstyrker kommittens förslag att vidga 

liinsdemokratin genom att landstinget ges ett direkt inflytande i statliga 

liinsniimnder genom all utse förtroendemannastyrelsen. Ett stort antal 

remissinstanser motiverar sin avstyrkan med vad kommittens minoritet 

framför i sin reservation. 

Flera remissinstanser framhåller vikten av en klarare rollfördelning inom 

den regiom1la förvaltningen framför fortsatta diskussioner kring olika 

blandformer. Ka11111wrriitte11 i Stocliho/111, s1111sliotllort•/, liinsstyrelscma i 

Uppsala, Ö.1Nrgiitla11Js. IJ/eliinge. Kristia11s1aJ.1· och Kopparberg.i· liin 

samt Siidcmwnlands och \/ii.1·t111a11/am/.1· liins la11d.1·1i11gskom1111111er fram

för synpunkter i den riktningen. Viist11w11/1111J.1· /ii11.1· landsti11gskomm1111 

anser att vad som hör eftersträvas är att de politiskt förtroendevalda på 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Childcpartcmcntct 176 

liinsnivi1 fiir ett avgöranJe inllytanJt: pt1 samhiillsplam:ringcns ;dlmiinna 

inriktning irlllrn liinct och i förJclningcn ;1v rcsursra:nar inom respektive 

sektor. Uinsstyrclscn i dess nuvarande form uppfyller viil kraven att 

fungera som bcslutsorgan i alla iircndcn av större betydelse för den regio

n;t/a utvcddingcn. 

Norrhottens lii11.1· la11c!sri11g konstaterar att inte minJre lin fem statliga 

utn:Jningar under Je senaste tvii decennierna har arbetat med frf1gor 

rörande den regionala förvaltningens organisation. Resultatet har blivit ett 

lappvcrk av delreformer som skapat en regional förvaltning av komplext 

mönster. diir griinscrna mellan olika huvudmiins ansvar i många fall iir 

sviira att uttyda. Enligt landstinget har framför allt de förtroenJcvaldas roll 

i de olika liinsorganen blivit alltmer oklar. Landstinget viinJer sig emot 

tanken pil ytterligare Jelreformcr som ökar rollsammanblandningen pii 

liinsnivt111. I stiillet bör en renodling av regionala uppgifter mellan stat och 

landsting cfterstriivas. Med en sådan ordning uppstår det ingen tveksamhet 

om vem som biir ansv:tret pil det regionala planet och om det iir i riksdags

valet eller i landstingsvakt som medborgarna har att pävcrka samhiillsar

betd inom dessa omriidcn. 

l>ctaljförslag för vidgad län!idcmokrati genom landsiingcn 

Vissa liinsorgan. diir kraven pf1 biittre samordning gör sig giillandc, stiills 

under ett starkt liinsdemokratiskt inllytande enligt kommitt~n genom föl

jande iitgiirder. 

l_andsting<'I 11/sl'r s111111/ig11 led11111iitl'r inkl. ort~fiira11d1'11 i lii11.rnii11111dcma 

enligt proportiondl 1'11/1111'/od 

Förslaget att landstinget skall utgöra valkorporation för ledamöterna 

inkl. ordförande i liinsnhmnderna avstyrks av flertalet remissinstanser. 

J 11sl i I i eka 11slem, sia tskon lo/"l'/, skogsstyrl'isi'll, k1111111111rrii11e11 i Stock

/111/111. lii11sstyrdscm11 i <"h·1ergiit/1111ds. Mu/111ii/111s, H11/lu11ds. Giitehorgs 

och B11'111s. Skarahorgs, Viir111/u11ds. Örehro. l\opparhergs och Viistcrho1-

r1·11s lii11 avvisar kommittens förslag att landstingen skall utse ledamöterna i 

bnsorgancn och ansluter sig till den uppfattning som redovisas i reserva

tionen från kommittens minoritet. 

Med samma hiinvisning avstyrker /.:01111111111alt!l'1110/.:mtiska /.:0111111it1h1, 

SiiJemw11/a11ds, Östergiit/wuls. Jii11/.:iipi11gs, Kalmar, Blekinge, Äh·.1·

h11rgs. \liirmlt111ds, Viist11u11i/wu/.1·. GiiFlehorgs och Norrho11e11s ld11s 

lwulsti11gsko11111u111cr samt Uppsalu. Vingå/.:as. l.i11kiipi11gs, Fi11sptl11gs, 

./c"i11kiipi11gs. Kalmur. Karlskro1111. M11/111ii. Skurups, Tro/lhiitta11s. Sk1"ii'de, 

Karlswds, Kristi11eh1111111s, An·i/.:u, L11d1·ik11, Östa.rnnd.1, Strii111.rn11ds. 

Åsele od1 U111etl ko11111u111a förslaget. U111eä /,;01111111111 anser att rn[inga <tv 

de uppgifter som landstingen har tagit pf1 sig naturligt hör hemma hos 

primiirkommuncrna och skulle pil ett biittre siitt skutas diir. En utveckling 
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mot en klar gränsdragning mellan primärkommunala och lamlstingskom

munala verksamhetsområden och en renodling av kompetens och ansvar 

vore enligt kommunen att föredra. 

Övriga remissinstanser som avstyrker förslaget med hänvisning till vad 

reservanterna anfor ~ir Nord1·iisrra Skå11es ko1111111111lllförb1111d. KF samt 

LO. 

Fö,·slagct avstyrks vidare av rik.1Te1·isio11.1·1·erker, skolö1·erstyrl.'ise11, la11r

bruks.1ryrelse11, _liskerisryrelse11. llrhers111l1rk11{1l/ssTyl"l'lse11. hosradssryrel

se11, plwll'l'rker och domii111·erker. 

Avstyrker gör också lii11ssryrelsema i Srock/10/111s. Upp .. rnla, Söder111a11-

/i111ds, Jii11kiipi11gs. Ka/111llr, Blcki11ge. Äli·shorgs, Giil'ieborgs, \!iisremorr

/a11Js, .lii111r/a11d.1· och Norrhorre11s /ii11. 

Lii11ssryrt:'!se11 i Vii.1·mw11/l111d.1· /ii11 konstaterar att kommitten inte haft till 

uppgift och följaktligen inte behandlat frågor rörande mål och inriktning för 

de statliga länsorganens verksamhet vilket liinsstyrelsen anser vara olyck

ligt. För att hantera 1980-talets problem är inte nuvarande länsorganisation 

den mest liimpade. Vad som nu måste ske enligt länsstyrelsen är att 

statsmakterna lägger fast de politiska målen för den statliga politiken för 

all klara vårt största välfardsproblem riiimligen obalansen på arbetsmark

naden. Utifrån detta bör ställningstaganden göras till hur de statliga liinsor

ganen skall vara dimensionerade och organiserade för att klara de upp

gifter som bör hanteras p~t länsnivå. 

Li111dsri11g.1Ji'irh1111der anser att förslaget saknar aktualitet eftersom för

slaget inte samlat en bred politisk enighet. 

Sex landstingskommuner, niimligen Sruck/10/111s. Uppsllla, Skllrahorgs, 

Koppllrhags, Viisrcmorrlll11ds samt Jii111Tli111d1· liins /l111dsti11gsko111m1111er 

avstyrker förslaget. 

Av kommunerna avstyrks förslaget av Srock/10/111s, Huddinge. Norrkii

pings. Morala. \liisrcrriks, Nybro. Hiigshy. Ronneby, Landskrona. Giire

horgs. Mii/11dals. Lidkiipi11gs. M1111~fi1rs. Lindeshcrgs, \! iisreräs, Si1lt1, 

Kiipings. Borlii11ge. A 1·esra, Giil'ic. Si1ndl'ike11s, S1111d.1Tttlls, H iimii.1·ands, 

Skelil'.fit•t1, \lilhd111ina och Ö1·erkali.r ko1111111111cr. 

Övriga remissinstanscr som avstyrker förslaget iir SA.COISR. la111hm

kamas riklj('irb11llll. lw11delska11111111rfi'irh1111der. Si·aigcs ha11r1·aks- och 

i11d11.1·rriorga11i.rnrio11 och TCO. 

Några remissinstanser som avstyrker förslaget tar också upp frågan om 

vem som skall utse Hinsstyrelscns förtroemlemannastyrelsc. 

Liinssrrrd.1·ff1111 i Ösri•rgiiT/llnds. Blekinge och Gii1khorg.1· liin anser att 

regeringen och landstinget bör utse ledamöterna till hiilften var. TCO och 

ST-liinssryre/se tll'del11i11g 115122 1·id lii11sstyrt'lsc11 i Viistemorrla11ds lii11 

anser att regeringen bör utse hela länsstyrelsens styrelse. 

Ht111ddskt1111111i11:fi'irh1111der hiinvisar till en tidigare och med industriför

bundet gemensam skrivelse till statsministern diir organisationerna under-

12 Rik.1dag<'11 1911318.J. I sa111/. Nr /110. /Ji/11ga 15 
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stryker vikten av att länsstyrelsernas styrelser fiir en mer allsidig samman

sättning. 

Flera remissinstanser tar även upp frågan om utvecklingsfondernas sty

relse. Länsstyrelsen i Uppsala. Ös1ergötlamls. Blekinge. Kristianslads 

och Kopparbergs län anser att den regionala samordningen inom närings

politiken är otillfredsställande. Frågan om formerna för utseende av leda

möter i utvecklingsfondens styrelse bör därför tas upp till förnyat övervä

ganclc. Nybro kommun anser inte all behovet av professionellt företags

kunnande och kunskap om bl. a. respektive läns näringsliv beaktats vid val 

av utvecklingsfondernas styrelser. Kommunen förordar att en utredning 

ser över valsystcmet till utvecklingsfondens styrelse. 

Kommittens förlag tillstyrks av läns.\'lyrelsen i Kronobergs län. Vidare 

tillstyrker Kronobergs, Kristianstad.i· och Giitehorg.1· och 811/111s liin.1· 

lands1i11gsko11111111ner förslaget. Malmöhus läns lands1i11gskomm1111 tillstyr

ker förslaget om uppgifts- och ansvarsfrågorna ytterligare analyseras. I/al

/ands läns lwulstingskommun tillstyrker förslaget med undantag för länsar

betsnämnden. Viislerbollens liins land.5lingsk11mm11n tillstyrker förslaget 

under förutsättning att föreslagna obundna ekonomiska resurser till läns

styrelsens förfogande hålles på en rimlig nivå så all inte statens samlade 

ansvar för samhällsutvecklingen inskränks i allt för hög grad. 

Av kommunerna tillstyrks förslaget av Ydre, Ek.1:jö. Vii.1:jii. Gotlands. 

Kristians!ads. Klippans. Borils. Beng1.1j(1rs, Mariesiads. Karlsborgs och 

Falu kommuner. 

Ui11.rniimndemas j("ir\'(/linini;schefer upphiir all 1·ara .1:jiil1·skrivna leda

möter i nämnderna 

Flertalet remissinstanser som avstyrker förslaget att landstinget utser 

samtliga ledamöter inkl. ordförande i länsniimnderna har inte kommenterat 

förvaltningschefernas roll i länsnämnderna. De flesta av dem som berör 

frågan stälkr sig avvisande till föreslagen för ändring. Riksrerision.1·1·erket. 

lant hruk.1·.1·tyrelsen. skogss tyrel.1·e11. arhetsmarknwl.1'.1·tyrelse n. lii n.1'.1·tyrel

sana i Uppsala och Kalmar län samt LU avstyrker förslaget. De anför 

bl. a. som skäl för sin inställning att förvaltningscheft:rna besitter kunskap 

och e1farenhet från sftviil sakområdet som statlig förvaltning vilket gör det 

iindamälsenligt att de ingår som ledamöter. Uinsstyrelsen i Hallands liin 

anser all frågan bör överviigas ytterligare och iiven omfatta valformen för 

de motsvarande centrala verkens styrelser. 

Ni"tgra liinsstyrelser, bl. a. län.1·.1·tyrdscrm: i Kri.1·tia11stwl.1· och Jämtlands 

liin ansluter sig diiremot till förslaget. De anser dock att förvaltningschcfen 

skall tillförsiikras riitten att fä sin mening antecknad i beslut. Vidare 

tillstyrks förslaget av Viirmlands liin.1· la11dsti11gsko11111111n samt Karlstads. 

Afl'ika lH.:h lliimii.rnnds ko11111111ner. 
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La11dshiil'lli11ge11 i11går i11te som .1jiili•skrit·e11 ordjåra11de r1ss11 lii11s-

11ii11111der. 

Flertalet remissinstanser som avstyrker förslaget att landstinget utser 

samtliga ledamöter inkl. ordförande i liinsnämnderna har inte kommenterat 

landshövdingens roll i liinsnämnderna. De flesta av dem som siirskilt 

kommenterar frågan är av annan mening iin utredningen och framhåller 

landshövdingens och länsstyrelsens samordnande roll. 

Förslaget avstyrks av statsko11toret, riksre1·isio11.1·1·aket. s.kogsstyrelse11, 

ho.1·ti:uls.1·tyrt'lse11, k11111marriitte11 i Stockhol111, lii11sstyrelsema i Stock

holms, Uppsala, Siidenn11nla11ds. Östergiitlands, Jii11kiipi11gs. Kalmar, 

Blekinge, Kristia11.1·t11ds, Mal111iih11.1·. Örebro, Viistemorrlands och Norr

hottens lii11. Vidare avstyrker Hiigshy, Karlskrona, Lw1dskro1w, 

Halmstads. Li11deshergs, Hiimii.rn11d.1· och Östers1111d.1· ko1111111111er samt 

SACO!SR och TCO. 

Även bland remissinstanser som i princip Iillstyrker kommittens förslag 

om val av ledamöter till liinsnämnder iir några kritiska mot att iindra 

landshövdingens roll i liinsnämnderna. Ui11sstyrt!lse11 i Gotla11ds lii11 fram

håller att länsstyrelsernas samordningsroll gynnas av att landshövdingen 

ocksft fortsättningsvis är självskriven ledamot och ordförande i vissa liins

niimndcr. Giitehorgs och Bohus liins la11dsti11gsko1111111111 samt Ek1:jii och 

Gotlands ko111m1111er har en liknande uppfattning. 

Viirmlands lii11.1· la11dsti11gsko1111111111 samt K11rls111d.1·, An·ik11 och 511111 
kom1111111er tillstyrker förslaget. 

förstärkt samordning på regional nh·å 

Remissinstanserna stiiller sig överlag positiva till principförslaget att den 

statliga verksamheten i liinen får en förstiirkt samordning och att denna 

samordning sker via länsstyrelsen. 

Av de centrala iimbctsverk som ynrat sig över förslaget är .1jiUill't.1'l'l'l'

ket. 11(/~fiirt.\'l'l'rket, tra11sportriidet, rikw11tik1·11rieii111hetet och statens lii

st11risk11 11111.1·ec•r, l11111hmk1'.1·t)'!"clsc11, skogsstyrelsen . .fiskeristyre/sen. ii1·a

.1·tyre/se11 fiir ekonomiskt ji'irsrar. arhct.\'/111ll'k11adsstyrc/.1·c11, statens pl1111-

l'l'l'k och statskontoret positiva till en förstlirkt regional samordning av 

statlig verksamhet och en fortsatt di:centralisering av arbetsuppgifter !'din 

central till regional nivå. 

Även ka111111arriitte11 i Stockhol111 tillstyrker föreslagna åtgiirder för att 

öka länsstyrelsernas möjligheter att skapa en effektiv sanll)rdning pf1 ri:gio

nal nivå. 

Ko1111n111wlde111okrntisk11 ko111111ittc'11 instiimmcr i sak i att en biittre sek

torsamordning inom liinsförvaltningen hör komma till st[md utan alltför 

stora organisatoriska foriindringar och att liinsstyrelsen bör ha ansvaret för 

denna ökade samordning. 
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Viig1·aket framhålla att nuvarande planeringssystem för viigväsendet 

ger länsstyrelsen möjlighet att utöva den samordnande funktion på läns

planet som länsdemokratikommittcn förordar. 

Riksrel'isionsverket anser att kommitten inte tillräckligt analyserat inne

börden av en ökad decentralisering. Kommitten har heller inte enligt 

verket avvägt fördelarna av t:n decentralist:rad. regional sektorövergri

pande planering och resursfördelning mot fördelarna av det nuvarande 

systemet med central sektorstyrning. 

Skolöverstyrelsen avstyrker kommittens förslag med hänvisning till de 

föreskrifter om sektorsamordning inom länet som finns i förordningen om 

regionalt utvecklingsarbete (SFS 1982: 877). 

Stt1tens 1wt11rl'llrd.1·1•erk jämför miljövårdsfrågorna med de i länsplane

ringen behandlade områdena - arbete och service. Erfarenheten från en 

försöksverksamhet i två län med miljövårdsprogram i samband med liins

program 80 gör att naturvårdsverket tillstyrker förslagt:t om upprättandet 

av statliga sektorprogram. 

Stt1ll'n.I' pris- och kt1rtc/111ii111ml anför ett antal skäl mot ytterligare decen

tralisering av prismyndighetens uppgifti::r och framhiiller att nuvarande 

ordning där initiativet till ri::surstilldelning för priskontorsverksamheten 

formellt ligger på liinsstyrclscrna har medfört piitagliga oliigcnheter. 

Bostuds.\'fyrelsen framhåller att en ökad samordning av olika sektors

planeringar i länen kan vara av värde men att länsbostadsnämndens roll 

som regional sektormyndighet därvid givetvis inte får ändras genom att 

länsstyrelsen beslutar om eventuellt upprättad sektorsplan. 

La11!111iiterii,erket redovisar i anslutning till kommittt!ns förslag rörande 

förstärkt samordning på regional nivå ett förslag om samordning av lands

kapsinformation. Förslaget innebär att regionala kartrild inriittas för att 

utarbeta planer och förslag för brtförsö1:ining m. m. Kart programmen 

skulle for att tillgodose ett regionalpolitiskt inflytande förankras i liinssty

relsens styrelse. 

Statl'ns hra11d11iim11d har inte någon principiell erinran mot kommittens 

förslag. En minskning av den statliga detaljkontrollen av den kommun;ila 

vaksamheten inom riiddningstjänstens omrt1de kan emellertid inte föror

das av brandniimndi::n. 

J11stitiekt111slem ifrågasiitter om ink nuvarande organisation fullt ut ger 

utrymmi:: för att tillgodose alla rimliga krav pa bästa möjliga utnyttjande av 

de ekonomiska resurser .~om stiills till förfogande. 

Av de statliga affärsverken framh[1ller po.1·tvake1 en allmän uppfattning 

att samarbetet med länsstyrelserna fungerar viil och att länsplant:ringen 

successivt har föriindrats till det biillre. Postverkct stöder uppfällningen 

att liinsstyrclserna skall illiiggas ett ökat samordningsansvar iiven om inte 

post verket kommer att niimnviirt beröras av den föreslagna sektorsamord

ningen med hiinsyn till verkets speciella situation. 

Fd1·r1·rkt'l konstaterar att kommitten st riivat efter att stiirka liinsplanc-
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ringens möjligheter att vara ett verkligt beslutsunderlag och anser det vara 

positivt. Sammanfattningsvis har televerket inte funnit n;'\got att inviinda 

mot kommittens förslag avseende planeringsproeessen. 

Statens rn11e11f{i/lsverk anser att det är angeläget att de för samhället allt 

viktigare energifrågorna får en stark förankring på regional nivå. Övergri

pande energifrågor behandlas på nationell nivå av departement, centrala 

verk och myndigheter och på lokal nivi't i första hand genom kommunernas 

energiplanering. Energifrågornas förankring på regional nivå hör enligt 

verkets uppfattning uppmärksammas. 

Sllmtliga länsstyrelser tillstyrker kommittens förslag angCtcnde förstärkt 

samordning på regional nivå via länsstyrelsen. 

Av la11dsti11gskom1111111ema tillstyrker Stock/iolms, Uppsala, Siiderma11-

/a11ds. Östergiitlands, Jiinkiipin)!s. Klllmar, Blekinge. Kristillnsrads, 

Mlll111iil111s, Hal/linds, Götehorgs och Bo/rus, Äll'shorgs, Viirmlands, Väst

m1111/1111ds. Koppllrhergs. Giil'!ehorgs och Vii.1·temorrla11ds läns /a11ds

tingskomm11ner förslaget. 
Av de kommuner som yttrat sig över förslaget har endast två kommuner 

en avvikande uppfattning. Villzelmina kommun avstyrker att kommittebe

tänkandet bildar underlag för beslut om "vidgad länsdemokrati''. Åsele 

kommun föreslår att andra former utreds för utökad samordning av statliga 

funktioner pä regional och central nivå. Den nuvarande bristen på samord

ning mellan de statliga sektorernas verksamhet har kommunen erfarit 

ibland medföra försvårande och ibland förödande lokala konsekvenser. 

Stockholms kommun delar kommittens uppfattning att en samordning 

som ger överblick över den regionala verksamheten och som leder till ett 

effektivt utnyttjande av disponibla resurser är önskvärd. 

Falkiiping~ kommun framhåller att föreslagna åtgärder bör betyda att 

länsmyndigheternas insatser på olika områden får en bättre styrning och 

avgörs utifrån de övergripande målsättningar som gäller för utvecklingen 

av länet och dess olika regioner. 

Sl111dviken.1· kommun delar helt utredningens uppfattning att det krävs en 

bättre samordning av de olika sektorernas verksamhet på länsnivå och att 

det är .naturligt att ge länsstyrelserna detta samordningsansvar. I en svår 

arbetsmarknadssituation är det enligt kommunen av största vikt att man 

får en samlad insats av de sysselsättnings- och regionalpolitiska medel som 

står till förfogande. 

Öster.1·11nds kommun anser att en förutsättning för den i utredningen 

skisserade planeringsmodellen är att länsstyrelsen i praktiken får den 

!;amordnande roll som det idag otillfredsställande regclsystemet inte 

medger. 

Ytterligare ett stort antal kommuner tillstyrker kommittens förslag i 

denna del bl. a. Huddinge. Norrtii(ie, Uppsala. Jönköpings, Vii.\jö, Kal

mar. Kristianstads, Ek.~jii. Karlskronll, Halmstads. Giitchorgs, Borås, 

Bengt.~fors, Skih·de, Mariestad.i·. Kar/shorgs. Kristi11elzam11.1·, Munkfi1rs, 

Västerås, Köpings. Borlänge, Umeå och Skelft'.fietl kommuner. 
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Nordl'iistra Skånes /.;ommuna((iirhmuf instämmer i att ett förbättrat 

nyttjande av resurserna p[1 regional nivå är angeliiget. Förbundet betonar 

behovet av samarbete och samverkan över liinsgriinserna eftersom den 

administrativa enheten och den ekonomiskt och samhiillsgcograliskt be

tingade regionen ibland är långtifrån sammanfallande. Även Sydl'iistra 

Skd11cs komm1111alfi'irlm11d för fram liknande synpunkter genom att konsta

tera att alla försök att öka decentraliseringen och stärka liinens roll riskerar 

att misslyckas om inte länsindelningcn också omprövas. Giitch11rgsregio-

11e11s kom1111111al(iirh1111d pekar på de speciella förhållanden som finns i 

Göteborgsregionen. Planeringsfrågorna i regionen kommer att erfordra 

samordning med såväl tre ILinsstyrclscr som med fyra landstingskommuner 

om förslaget genomförs. En lösning av samordningsproblemen i Göte

borgsregionen hör enligt förhundct utgå från de interkommunala samar

betsformer som sedan länge etablerats i regionen. 

K1WfN'r11tii·a Firh1111det I KFJ anser att det iir angeliigct att en mer över

gripande sektorsamordning kan komma till stånd inom länen. KF delar 

kommittens uppfattning att liinsstyrelsen naturligcn iir det organ på vilket 

samordningsansvaret hör liiggas. Även La11thr11kamas rik.\fiir/11111d och 

.'frenska ha11de/.1kw11m111:fi"irh1111det är positiva till förslaget att liinsstyrcl

serna ges ökade möjligheter att samordna de statliga scktorsmyndighcter

nas verksamhet i länen. 

La11dsting.~(iirh1111det framhåller att starka krav kommer att stiillas pr1 

prioriteringar och omfördelningar inom ramen för de resurser som sti'tr till 

förfogande. Dagens svåra arbetsmarknadssituation t<~r enligt förbundets 

uppfattning li'tng tid att komma tillrätta med. Detta innebär enligt förbundet 

att samhällets insatser p[1 omddet måste vara av si1väl kort- som långsiktig 

natur. I hiida fallen krävs en aktiv medverkan från kommuner och lands

ting och politiska initiativ lokalt och regionalt. Förbundet tillstyrker for

merna för länsstyrelsens ökade inOytandc över scktororganens verksam

het. 

SACOISR. LO och TCO tillstyrker förslaget om förstärkt samordning av 

den statliga regionala sektorsförvaltningen via länsstyrelsen. SACO/SR 

anser det viktigt att stärka samordningen och hiija effektiviteten inom den 

statliga regionala förvaltningen. LO framhf1ller att det iir angeHiget att på 

detta sätt försöka sammanföra de olika länsorganens krav så att man 

striivar [1t samma håll. 

Sl'enska arhctsgi\'(/refiire11i11;:en och Sl'{·rigcs i11d11str(f'iirh11nd tillstyrker 

förslaget i denna del genom att ansluta sig till experten Sverker Jonssons 

siirskilda yttrande. 

Lii11.1p/a11cramas fiireni11;: redovisar att tio <
0

1rs erfarenhet har visat att 

den 1rrngsiktiga vcrksamhetsinriktningen hos Hinsnämnderna siillan tas upp 

till behandling i förtroendemannastyrclscrna. Avvägningen mellan de regi

onalpolitiska intressena och sektorintressena görs därför i mindre utsträck

ning i l~insstyrclscn iin vad som avsågs i 1971 års liinsstyrclscreform. 
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Länsplancrarnas ftircning delar kommittens inställning att en bättre. sek

torsövergripande samordning måste komma till stånd inom länsförvalt

ningcn och att de rent organisatoriska förändringarna skall begränsas. 

Föreningen framhåller att en fungerande sektorsamverkan förutsätter en 

betydande resursinsats och att en omfördelning av resurser från detaljkon

troll av kommunal verksamhet till samordning av statlig länsverksamhet 

förmodligen är nödvändig. 

Detaljförslag för förstärkt samordning av statlig verksamhet på regional nivå 

För att öka Hinsstyrelsens möjligheter att i större utsträckning samordna 

den statliga sektorverksamheten föreslår kommitten ett antal åtgärder som 

i mindre utstrih:kning har kommenterats av remissorganen. 

Lä11s11ii11111dema llliiggs att 11tarheta sektorprogram som liimnas hl. a. till 

lii11sstyrdse11 

Vad gäller förslaget att liinsnämnderna åläggs att utarbeta sektorpro

gram som lämnas bl. a. till länsstyrelsen iir det endast skolöverstyrelsen 

som avstyrker förslaget med hänvisning till de föreskrifter om sektorsam

ordning inom liinet som finns i förordningen om regionalt utvecklingsarbe

te (SFS 1982: 877). Statskontoret anser att det finns risk för en dubblering 

av vissa delar av det planeringsarbete som bedrivs redan idag med försla

get om sektorplaner. Om ett nytt planeringsinslag ska tillföras bör. enligt 

statskontoret. detta ske genom att något annat samtidigt tas bort. Av 

övriga remissorgan som yttrat sig över förslaget tillstyrker natun·årdsl'er

ket. planl'erkct, skogsstyrelsen. rikrn11tikl'{irieiimhetet och statens histo

riska m11sei'r, samtliga länsstyrelser samt landsting.1fiirlmndct. 

Lii11.1·styrel.H'n yttrar sig ö1·er sektororganens anslag.~frnmstiillningar 

Vad gäller förslaget att länsstyrelsen yttrar sig över sektororganens 

anslagsframställningar tillstyrker flertalet länsstyrelser samt landstingsför

bundct. 

Statens planl'erk tillstyrker förslaget med motiveringen att det synsätt 

som ligger bakom förslaget leder till en förstärkning av länsstyrelsens 

samordnande ställning. 

Skogsstyrelsen. statskontoret och skolöverstyrelsen avstyrker förslaget. 

Enligt skoldverstyrelsen ger de regler för sektorsamordning som finns 

tillriickliga garantier. 

Bostadsstyrel.1·en anser att ett yttrande från länsstyrelsen inte kan tillföra 

något av större värde till de förslag till ändringar av låne- och bidragsvill

kor och de synpunkter i övrigt på bostadspolitiken som länsbostadsnämn

derna ges tillfälle att framlägga i samband med sina medelsiiskanden. Bo-
' stadsstyrclsen avstyrker förslaget. 
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4 .1.3 Möjligheten utökas aff till regeringen hii11skj11ta .fi·ågor i i·ilka central 

myndighet och länet har olika 11ppfilftning 

Ett mindre antal rcmissinstanscr har berört förslaget att utöka möjlighe

ten att till regeringen hänskjuta frågor i vilka central myndighet och länet 

har olika uppfattning. J11stitieka11slem anser att i förlängningen av förslaget 

ligger en centralisering vilket kommitten inte har åsyftat. Po.1·t1·crket fram

håller att förslaget inte får medföra att meningskontlikter leder till påtving

ade lösningar som strider mot verkets policy och de riktlinjer för verket 

som lagts fast av statsmakterna. Skolö1·erstyrelse11 anser att de möjligheter 

länsstyrelsen enligt sin instruktion har redan idag att begära regeringens 

prövning av central myndighets beslut om fördelning av resurser inom 

länet är tillräckliga. Lanthruksstyrelsen avstyrker förslaget med motive

ringen att då sektorprogrammcn inte är avsedda att fastställas av n:'1gon 

central myndighet så kan heller inte nt1gon intressekollision mellan central 

myndighet och länsstyrelsen uppkomma. 

Arbetsmarknad.n-erket anser att det inte framgår klart vilka slags beslut 

som avses men att förslaget tycks öppna möjligheter till en omfattande 

remissbchandling och bydkrati. 

'· Oh11ndna'' ekonomiska resurser stiills till liinsstyrelsens Jf'i1ji1i:ande 

Statsko11torct delar kommittens bedömning att det skulle vara av stort 

värde för länsstyrelserna att förfoga över mer obundna resurser och till

styrker förslaget att "obundna" ekonomiska medel ställs till länsstyrelsens 

förfogande. Förslaget tillstyrks även av lii11ssryrelsema i Östergiit/ands, 

Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristianstads. Malmö/111s. Hallands, Giitc

borgs och Boh11s, Skaraborgs, Örebro, Gii1·/ehorg.1" Västemorrla11d.1· och 

Viistcrhorrcn.1· län. 

Uinsstyrelse11 i Kro11ohergs lii11 tillstyrker att fler anslagsposter förs in i 

den obundna anslagspost som länsstyrelsen fördelar men är tveksam till 

om de arbetsmarknadspolitiska medlen skall föras in i den obundna potten. 

Lii11.1styrelsen i Vä.1·tm1111/a11ds liin tillstyrker förslaget men anser att resur

serna tills vidare bör avse projektmedel för särskilda regionala utvecklings

insatser. Liimstyrelsen i Kopparbergs liin framhåller att fördelningen av 

medel inte får medföra att statsmakternas ansvar för samhiillsutvccklingen 

försvagas. Anslagen inom olika områden måste enligt länsstyrelsen stå i 

proportion till behoven av åtgärder. Liinsstyrelsen i Norrhorrens liin till

styrker förslagets inriktning men anser att omfattningen och för vilka 

anslag det skall giilla bör övervägas ytterligare. Även lii11s.1·tyrclserna i 

Stockholms. Jiinkiipings, Äli·sborgs, \lärmla11d.1· och Jiimtla11d1· liin anser 

att förslaget bör utredas ytterligare. Uinsstyrelscn i .lii111tla11d.1· /ii11 föreslår 

dessutom att det med särskilda medel genomförs ett praktiskt försök med 

det förslag till lösning som länsstyrelsen tidigare redovisat. 

Tillstyrker gör även la11dsti11g.1ji:irh11ndet samt Siidemw11/a11ds. Krono-· 

hergs, Kristianstad.i och \liistemorrlands liins la11dsti11gsko111m1111cr. \'iis-
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terhottc11.1 lii11s la11dsti11g.1kr>1111111111 tillstyrker under fiirutsiittning att med

len httlls pi't en rimlig niv:'t. Ma/111ii/111s och llalla11d1· liin.1 la11ilsti11g.1k11111-

1111111er finner förslaget intressant och fiiresl:'tr att fördjupade studier ge

nomförs. Av kommunerna som yttrat sig i dessa frfigor tillstyrker Norr

tii!ie. Vi11gt/kas. Kalmar. Gotlands. Mal111ii. Kii11i11g.1 och U111c1/ ko111-

m1111cr. Flera kommuner hl. a. Stockh11/111s. Norrkii11i11gs llCh Sala kc1111-

11111111'r hetonar vikten av att liinsstyrelsen förfogar ()\·er nhundna ekono

miska resurser fiir gennmfiirande av i liinsplaneringen föreslagna :ltgiirder. 

\liisterth kc11111111111 ifrågasiitter om de föreslagna ek11nomiska resurserna 

skall vara helt ohundna och föresl:'1r att stiirre projektstöd prövas och 

samordnas centralt. 

Lii11spla111'/'lll'llll.\·.fi.ire11i11g tillstyrker förslaget men iir tveksam till om de 

arbetsmarknadspolitiska medlen skall föras in i den obundna potten. Fiir

eningen anser att en utredning snarast biir klarhigga vilka anslag sllm bör 

införas i den obundna anslagsposten. 

Förslaget avstyrks av tra11.1portrtldet och sko/ii1·,,rstyrc/.1c11. 

Lii11sHyrdse11 i Uppsala liin delar inte uppfattningen att en förstiirkning 

av de ekonomiska resurser som stttr till Hinsstyrelsens förfogande skall tas 

fr{tn olika departements och iimbetsverks anslagspnster för regional an

vändning. Enligt liinsstyrelsens uppfattning bör en sådan förstiirkning ske 

genom en ökning av nuvarande C: 3-anslaget (industridepartementet I utan 

koppling till motsvarande reducering av andra anslagsposter. 

Lii11s.1·1yrelse11 i Siidemw11la11tls lii11 är inte heller beredd att tillstyrka 

förslaget. Uinsstyrelsen poiingtcrar samtidigt att nuvarande resurser som 

stiills till förfogande för regionalpolitiska insatser iir alltför sm<°t. 

Srenska ko111111111(!i"irh1111det anser det vara viirdefullt för länsstyrelsen 

att snabbt kunna pftbörja och genomföra projekt som prioriterats i liinspro

grammen med de medel som för närvarande disponeras av Hinsstyrelsen. 

Med utredningens förslag tillförs Hinsstyrelserna emellertid medel som 

primärt inte avser regionalpolitiska iindam<ll vilket kommunförbundet an

ser menligt skulle inverka ptt berörda statliga myndigheters möjligheter att 

fullgöra sina uppgifter. Kommunförbundet avstyrker därför en sftdan lös

ning. 

Uppsala och \liistma11/a11tls lii11.1· la11dsti11f.!sk111111111111er är tveksamma till 

utredningens förslag i dess nuvarande utformning. Viinnlands liins la11ds

ti11gsk11111m1111 konstaterar att erfarenheterna iir goda av de obundna ekono

miska resurser som hittills stått till Hinsstyrelsernas förfogande och att de 

hör kvarstå även framdeles. Däremot kan landstinget inte tillstyrka att 

anslag som idag utgär för vissa ändami'tl slfts samman till en pott för fri 

disposition. förslaget avstyrks även av Ä/1·shor;;s. Kopparhcrgs. Giil'!e

horgs och Jii111tla11t!s läns la11dsti11g.1k111111111111cr. 

Avstyrker förslaget gör även Li11kiipi11gs. N_,·hro. R111111ehy, Malmii, 

Trollhiittans. Karlstads. B11rlii11ge. L11ch·ika. GiiFle, Östcrs1111ds, Striim

.H111ds och Skl'ffl'.fteä kommuner. 
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l\nopcrnti1·11 ./("irh1111dct anser att det i vissa situationer kan vara moti

verat all sliilla ekonomiska resurser i form av medelsramar till länsstyrel

sens förfogande fiir egen prioritering vilket för niirvarande sker i olika 

former av statligt glesbygdsslöd. För andra iindam{1I, diir behovet av 

central samordning och styrning kan vara överordnat de rent regionalpoli

tiska intressena. anser fiirbundet del tveksamt och vill diirfor inte tillstyrka 

kommittens fiirslag. 

/_(} kan inte helt stödja förslaget innan ansvarsfördelningen mellan be

rörda liinsorgan klarats ut. Även rco iir l veksam till fors laget med samma 

motivering. 

i\ndringar i administrativa förfarandl•n m. m. 

För alt bl. a. skapa garantier för ett reellt medborgarinflytande föreslår 

kommitten ett antal ~1tgiirdcr som riir besluts- och handHiggningsförfaran

det i styrelsdirenden m. m. Förslagen har endast i hegriinsad omfattning 

föranlett kori1mentarer fri'm remissorganens sida. Endast landstingskom

muncr och kommuner tillstyrker förslagen generellt. Flera centrala myn

digheter och liinsstyrelser framför inviindningar av praktisk och principiell 

natur mol enskilda detaljförslag. Några ifrt1gasiitter om de fiircslagna fii.r

iindringarna skall ses isolerade till de aktuella länsorganen. 

i\ndradc former för heslutsfattande 

De flesta remissmyndigheter som beriir frfigan biträder kommittens upp

fattning att omröstningsrcgicrna i liinsstyrelser och niimnder bör anpassas 

till den beslutsmetod som tilliimpas i kommunala sammanhang (kollektiv 

besluts metod I. N[1gra anser att eftersom de statliga styrelsernas och niimn

dernas besluts- och arbetsformer iir föremål för utredning av förvaltnings

riittsutredningen finns det inte nfigon anledning att nu ta upp denna fråga. 

/30.1·111dsstvrclsc11 anser att det kan anstå med stiillningstagandc till dess 

forvaltningsriittsutrcdningen har redovisat sitt uppdrag. Samma uppfatt

ning redovisarj11s1i1i<·k1111s/cm och k1111111111rriiltl'll i Stockholm. Av samma 

mening iir liinsstyrd.H•ma i Jiinkiipini:s och Kalmar län som dock fram

hiiller alt en sf1dan reform fö" önskviird i fdga om en stor del av styrelsens 

verksamhetsområde, framförallt när det giiller stiillningstapan~le i plane

ringsfri\gor och andra frågor av Wnspolitisk art. 

Ui11.1-.1·tyrclsc11 i Stockholms liin tillstyrker att en överg{mg sker till kol

lektiv bcslutsmetod inom liinsstyrelsen. Detta bör kunna ske utan att man 

först utreder metodens tillämpning i statsförvaltningen i övrigt. 

Även lii11sstyrd.1·c11 i Vii.1"/t'rhortcns liin stöder kommittens förslag bl. a. 

p:1 den grunden att det har visat sig att flertalet liinsstyrelser har använt den 

kollektiva beslutstekniken i den praktiska hanteringen. Det har kiints främ

mande för de politiskt valda ledamöterna - som alla har kommunal bak-
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grund - att agera på annat sLitt när man tar beslut i liinsstyrdsen. Det finns 

enligt liinsslyrelsen inga tyngre viigande skiil att h;illa fast vid en procedur

regel. som spelat ut sin roll. 
Liknande grunder for tillstyrkande av förslaget itbernpas av bl. a. /ii11.1-

strrelsem11 i Kronohcrgs, Gotlands. Kristi1111st(lds. /Jlc/.:.i11gc. l'>'lalmii/111.1. 

Äh·shorgs. S/.:.arahorgs, Viin11l1111d.1" Örchro. Gii1'/1·horJ.!1. Jii111tla11ds och 

Norrhottens /iin. I sammanhanget tillstyrks frfm flera h~dl att reservalions

riitt enligt parlamentariskt mönster bör tillkomma ledamot. l.ii11s.11rrcl.l'l'll i 

(;iilelwrgs och Bohus lii11 föresl~tr att Liven röstningsplikten anpassas till 

situationen i kommunerna. dvs. ledamot av styrelsen skall ges möjlighet 

till att avst<°t fr{m att rösta. 

l.a11dsti11gs/.:.01111111111cm11.1 grundinstiillning till försla&et iir positiv. Giit1'

horgs oclt Ho/111s liins la11dsti11gsko1111111111 stryker siirskilt under det ange
liigna i att man i striivandena att uppn;i vidgad liinsdemokrati blir ha samma 

beslutsformer inom länsstyrelse och Hinsniimnder som förekommer inom 

primärkommuner och landsting. Liknande synpunkter förs fram av bl. a. 
S<iderma 11la11ds. Ö.1·/ l'rgiitlo nds. J ii11kiipi11 gs. Kalmar. /Jlcki11g<'. I lalla 11c/:;. 

i.frshorgs och \!iir111ia11d.1· lii11s la11dsti11gs/.:.01111111111l'I'. 

Även några ko1111111111c'r framhfdler att det iir angeliiget att kollektiv be

slutsmetod införs i de regionala organens styrelser bl. a. med hiinsyn till att 

den har en si\ utbredd tilliimpning i övriga likartade beslutsförsamlingar. 

Karlstads /.:.01111111111 anser att med ett genomfiirande av förslaget om vidgad 

folklig förankring iir det uppenhart oliimpligt att vidmakthi\lla en kollegial 

heslutsform. dft denna inte anviinds av de förtroendevalda i deras politiska 

verksamhet inom kommuner och landsting. Förslaget hitriids av övriga 

kommuner som h;1r yttrat sig i frågan. bl. a. Arri/.:.11. Horrl.1" Fal/.:.1ipi11.s.:s. 

Trollhiitta11.1· och S/.:.elll'.fil'!l /.:.011111111m·r. 

l.1111d.1·ti11g.1:fi"ir/J///ldet tillstyrker förslaget om infi.irandc av kollektiv be

slutsordning. 

Ärenden i styrelsen 

Ett 20-tal remissmyndighcter. i huvudsak liinsslyrelser. har gt1tt niirmare 

in pf1 förslaget om att inte bara landshövdingen utan även förtroendeman

nastyrelsen skall kunna hesluta att i styrelsen ta upp enskilt iin:nde. av 

vilket slag som helst. till behandling. 

De landstingskommuncr och kommuner som behandlar frf1gan iir ge

nomgi'tende positiva till förslaget. Flertalet av de Hinsstyrelser som har 

yttrat sig i frågan, framhåller att det rent allmiint kan synas rimligt att 

styrelsen till sig får föra upp beslutsnivitn iiven. i ett enskilt iirende. För 

iirenden av riittslig karaktiir kan dock förslaget innebära vissa nackdelar. 

Med denna motivering avstyrker några for~laget. 

J11stitieka11slem framh<°tller att de heslut som fattas av liinsstyrelsen 

si'isom tillsynsmyndighet enligt ett stort antal lagar innebiir viisentligcn 
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lagtilliimpning och mindre av politiska stiillningstaganden. Vad siirskilt 

giiller hesluhniv;'\n i tillsynsiirenden iir dessa iirenden i mindre utstriickning 

liimpade fiir sakbehandling i förtroendemannastyrelsen. som just företrii

der intn:sscn hos organ vilka iir fiin:m<°tl för tillsyn. Det ökade inflytande 

flir fiirtrnendemiinnen i tilbynsfri'1gor. som den föreslagna iindringen öpp

nar v:igcn fiir. kan inte anse-; fiircnligt med statsintressct av en effektiv 

tillsyns verksamhet. 

f'iir'ilagct tillstyrks av lii11.1styrel.1ema i l\risti1111stads. Giitehorgs och 

Boh11s och S/.:.11rnhorgs lii11. Även lii11sstyrd.1·c11 i Örchm lii11 ansluter sig till 

fiirslagct. Lii11sstyrl'l.11•11 i Jii111t/1111cls lii11 anser att n[1got hinder inte bör 

linnas mot att styrelsen - p{1 egen begiiran - fftr sig fiirclagda iivcn andra 

iirendcn niir dessa skall avgöras. 

N:-'tgra hino.;styrelser tillst~Tkcr att ett visst utrymme hercds styrelsen att 

sjiilv ta till sig vissa [ircnden. Man ifriigas[ittcr dock om styrelsens befogen

het att avgöra vilka iircnden den skall behandla verkligen skall giilla utan 

undantag. Bl.a. lii11.1".1·1_,.,.cfsc11 i Jii11hipi11gs /ii11 framhåller behovet av att 

göra vissa begriinsningar i styrelsens befogenheter att handHigga [irendcn 

och pekar bl. a. på de nu fr;'m styrelsens handliiggning formellt undantagna 

skattechefs- och polisiircndcna. l.ii11.1styrd.1e11 i Gr11/a11cls lii11 anser att 

fr;°1gor om riittstilbmpning och skattekont roll verksamhet m. m. hör undan

tas. Lii11sstyrd.1·e11 i Östergiitlalllls lii11 ifr{1gasiitter om det inte av länssty

relseinstruktionen direkt hör framg;'1 att iirenden av riittslig natur. friimst då 

hcsviirsiirenden. inte bör hiinskjutas till styrelsen. Samma uppfattning förs 

fram av lii11.1".1·1yrd.H·11 i \liim1/a11ds lii11 som framh{iller att iiven om risken 

för politiska avgöranden i rattsfr;'1gor är obetydlig. kan inviindningar fn'm 

principiell synpunkt emellertid resas mot att sådana möjligheter föreligger. 

N;'1gra liinsstyrelser iir direkt negativa till att enskilt iircndc skall kunna 

hiinskjutas till styrelsens handliiggning vid sidan av den normala handliigg

ningsg;'mgen. Lii11sstyrclsc11 i Kro11ohcrg.1· lii11 framht1ller att Hinsstyrelsen 

iiven har en myndighetsfunktion med rent riittsliga avgöranden som inte 

hör behandlas i förtroendemannastyrelsen. För att garantera en likartad 

behandling av iirenden och personer skall de olika iirendena inom ärende

gruppen behandlas pft den fastlagda beslutsnivrm. Liinsstyre/.1·1·11 i Älrs

horgs liin anser att rlftgon ändring i Hinsstyrclseinstruktionen inte är erfor

derlig. Förtroendemannastyrelsen faststiillcr arbetsordningen och har i 

samband därmed möjlighet att precisera vilka ytterligare frågor som skall 

handliiggas i styrelsen. Skulle iindå uppst;'1 skilda meningar om ärendeför

delningen mellan förtroendemannastyrelsen och tjiinstemannaförvaltning

en iir det angcliiget att sådana frågor avhandlas i öppen diskussion inom 

styrelsen. Liinsstyrelsen i Kalmar liin anser att landshövdingen liksom 

hittills och i likhet med övriga verkschefer bör bestämma om ärenden -

utöver vad som tas upp i arbetsordningen - skall behandlas i styrelsen. 

Lii11s.11yrelsc11 i Gii1•/eborgs lii11 avstyrker förslaget. 

De land.1·ti11gskomm1111er som har kommenterat förslaget iir positiva. 
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Stockh11l111.1· liins lwulsti11gsko1111111111 tillstyrker att styrelserna ges samma 

riitt som landshövdingen att bestiimma vilka iirenden som skall handHiggas 

i styrelsen. Kronoherg.1· lii11.1· lu11dsti11gsko1111111111 anser det följdriktigt att 

styrelsen själv bestiimmer vilka iirenden som styrelsen skall avgöra. Till· 

styrker gör iiven Jiinkiipings, Östl'rgiitlwuls. Kalmar, Älr.1horgs och 

V iirmland.1· läns la ndst i11gsko1111111111l'r. 

Ett fåtal komm1111er har yttrat sig i friigan. Förslaget tillstyrks cller 

föranleder ingen erinran. Kristianstads k111111111111 anser all för att stiirka 

lekmannainflytandet i verksstyrclsen bör nu giillande instruktioner och. 

arbetsordningar ändras så att enskild ledamot har riitt att anhiingiggöra 

ärende som ledamoten bedömer angeliiget for ett stiillningstagande av 

styrelsen. 

Landsting.1fiirb11mlet tillstyrker att liinsstyrelscns styrdsc ges en stiirkt 

ställning genom utökad initiativriitt. 

Fiireningen Che}i'ma Ji"ir lii11sstyrels1'11.1· j11ridiska l'lllierer framhttller att 

en ordning som tillåter styrelsen all gf1 förbi landshövdingen och ta upp 

vissa kanske slumpvis ut valda iirendcn kan leda till ryckighet och bris

tande konsekvens i beslutsfattandet. Förtroendet för myndighetens objek

tivitet kan därmed rubbas. 

SACOISR anför· att liinsstyrelsens möjligheter att i iikad omfattning 

bestämma vilka ärenden dt:n skall behandla inte får innebiira ingrepp i 

styrelsens myndighetsutövning eller iiventyra riittsprövningen. Ett inlly

tande i berednings- och handliiggningsförfarandet kan medföra risk för att 

politiska viirderingar diir sliir igenom pii ett icke önskvärt siitt i l. ex. 

tillsättningsärenden, där handläggningen skall ske i enlighet med bl. a. 

regeringsformen och förvaltningslagen. 

Bcrcdningsutskott m. m. 

Så gott som samtliga av de remissmyndigheter som har yttrat sig i denna 

del är positiva till förslagen att som ett led i ökad medverkan friin förtroen

demännens sida inriitta beredningsutskott m. m. Fr[111 liinsstyrelsernas sida 

betonas emellertid att nuvarande praxis fungerar väl och att nägot behov 

av formaliserade rcgkr i detta hiinset:nde diirför inte föreligger. 

J11stitickanslem framhttller att ett permanent bcredningsutskott skulle 

bl. a. öka byråkratiscring~n. 

Lii11.1styrelscn i Kristit111stads /iin delar kommittens principiella uppfatt

ning och betonar att den ordning kommitten fiirordar redan nu tilliimpas i 

viss omfattning. Liinsstyrelserna i Kronohl'rgs. Gotl1111cls. Bll'ki11gc. Äli·s

horgs och Örebro län tillstyrker att särskilda beredningsutskott inrättas vid 

behov. Det linns idag redan möjlighcter att vid behov bilda berednings

grupper eller tillfälliga utskott för siirskilda frägor. Det bör ankomma på 

den enskilda Hinsstyrelsen att sjiilv avgöra i vilken utstriickning och under 

vilka former sädana utskott skall inriittas. Synpunkter av samma slag 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 190 

reuovisar /ii11ss1yrd.1·c11 i Malmij/111.1· lii11 som framhåller att hiirigenom kan 

var:je länsstyrelse ~jiilv hest:imma den arhetsmetodik sum Jen finner hiist 

i!vercns~tiimma med kr<1vcn pii effektivitet och flexibilitet. Detsamma 

giiller !ivriga striivanden att pii olika siill ge styrelsens kuamöter hättre 

inhlick i Jiinsstyrehernas verks;unhet och slörrc inflytande i hanuliiggning 

av styrelseiirenden. t. ex. n:gelhunden information till styrelsens leua

möter om inkomna iirenden av större vikt. 

Aven lii11sstyrei.l'l'll i Giitl'horg.1· och B11h11.1· /ii11 :ir positiv till tanken på 

ett riidgivande heredningsutskott som inriittas frtm fall till fall alltefter olika 

iirendens art. Oiiremot avstyrks ett permanent bcredningsutskott. Samma 

uppfattning förs fram av lii11.1·.1·1.1·re/.1·l'11 i Stockho/111.1· lii11 som framhtiller att 

en uppddning av styrelsen i två grupperingar, en mera och en mindre 

aktiv. iir olycklig. 

Lii11sstyrei.l'l'll i Kal111llr lii11 avvisar förslaget med mtllivcringen att ett 

:.;tarkt arbetsutskott skulle reducera förtrocndcmannastyrclsens möjlighe

ter att förutsättningslöst diskutera de iircnuen som föreliiggs dem. 

De landstingskommuncr som har yltrat sig i friigan. niimligen Östl'l"gii1-

/a11ds. Jii11kiipi11gs. Kro1111hergs, Ku/111ar. Blekinge, Kristic111.1·1ads. llal

lll11ds, Äfl'.l'iwrgs, \'iir111/a11d.1· och K11p11arherg.1· it'i11.1 la11dsti11gsko1111111111('/", 

tillstyrker förslaget. Allmiint framht11Is att fiirslagcn iir iignade all förhiittra 

arbetsförhållandena för ledamöter och samtidigt öka möjligheterna till 

inflytande och medverkan frtm de förtroendevalda. 

Tjänstemännens roll i beslutsprocessen 

De synpunkter som kommitten presenterat som grund för sina övervii

ganden och förslag om begriinsning av tjiinstemännens niirvaro- och ytt

randeriitt samt reservationsmöjligheter vid styrelse- och niimnusamman

triide kommenteras utförligt av de flesta av de n:missmyndigheter som 

yttrat sig i denna fråga. 

J11s1i1ieka11slern framhäller kravet på tillgång till fackkunskap i beslut 

som fattas av liinsstyrelsen säsom tillsynsmyndighet. De fiirslag som pre

senteras innebär att tjänstemiin som får anses hesitt~i sådan kunskap tj;ir

mas frftn beslutsfattandet. Förslagen gär således i motsatt riktning mot en 

önskviird utveckling. 

Rik.rn111ikn1rieii111hcte1 och swte11s historiska 11111.l'<'er förklarar sig inte 

kunna Jela Jet synsätt som ligger bakom det framlagda förslaget. Ambetet 

framhåller att länsstyrelsens tjänstemannaki'tr företräder i stor utstriickning 

speciella sektorintressen som på central nivå hiivdas av siirskilua sektor

myndigheter och olika departement. Arenden diir styrelsen fattar beslut 

och diir inbördes konflikter råder mellan dessa intressen kan i och för sig 

beröra riksintressen för respektive sektor utan att scktorföretriidarna inom 

tjiinstemannakåren är föredragande i ;irenuct. Tanken a'tt dessa tjänstemiin 

inte skulle få göra sin stämma hörd viu liinsstyrelsens sammanviigande 

diskussion och beslut i sådana iirendcn är iimbetet främmanue. 
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Arhe1.1·murk1111dsstyrelse11 framhäller att en nlira samverkan mdlan sty

n:lsernas lekmän och tjänstemän iir en förutsiittning för en viil fungerande 

verksamhet. Handläggningen i:!V \.ex. myndighetsutiivningslirenden mot 

enskild är styrd av olika förfallningar. Något hehov all iindra pt1 nuvarande 

ordning inom della område finns inte enligt styrelsens mening. 

Lii11sstyre/se11 i Stockho/111.1· liin framhåller all problemområdet innefat

tar en mängd spörsmål av håde legal, teknisk och praktisk art som i grund 

pttverkar arbetssättet i hela den svenska förvaltningen. Uinsstyreben iir 

därför inte beredd all på nu föreliggande material ta slutlig ställning utan 

föreslår all dessa frågor yllerligare övervägs. Av samma mening är lii11ssty

rel.1"1't1 i Uppsala liin som anser all starka skiil kriivs för all frfö1gå vad som 

gäller för den övriga statsförvaltningen. Uinsstyrei.H'll i Mal111iih11.1· /iin 

menar all dessa frågor ligger inom ramen för förva!tningsrlittsutn::dningcns 

arbete, varför liinsstyrelsen anser sig inte nu böra ta stiillning till förslaget i 

dessa delar. Även lä11sstyrdsen i Äl1·.l"iwrg1· liin anser all kommittens 

förslag i denna del bör bli föremål för yllerligare överviiganden. Enligt 

länsstyrelsen kan kommillcns förslag innebiira all vissa ti1ekintressen som 

skall beaktas, inte alltid kommer fram. Diirtill kommer all olika principer 

inte kan ff. giilla om beslut fattas i liinsstyrelsens styrelse eller i annan 

ordning. 

Liinsstyrel.1·erna i Örehro och lii111tla11ds lii11 ansluter sig i allt viisentligt 

till förslagen. Även liinsstyrdsen i Jiinkiipings liin delar i huvudsak kom

mittens syn på frågan, mi:n anser dt:t inte befogat att landshövdingens 

ställföreträdare får generell rätt att få skiljaktig mening antecknad till 

protokollet. Sådan räl! bör endast tillkomma föredraganden och den avdel

ningschef (motsvarandt!) till vars område äri:ndet i fråga hör. I vilken miln 

jurist eller annan tjänsteman i övrigt med s~irskilda fackkunskaper hör vara 

niirvarande då iirenden av olika slag behandlas iir en fd1ga av praktisk art 

som styrelsen själv bör avgöra. Skäl finns inte att sådan niirvaroriitl gene

rellt förenas med en riitt att få skiljaktig mening antecknad. Uinsstrrd1·e11 i 

Skarnhorgs län tillstyrker förslag::n men ansa dessutom all nlirvaro- och 

yttranderätten för enhetschefer och föredragande bör begränsas till alt 

enbart omfatta de enskilda iirendcn som berör respektive enhet. Genom all 

styrelsen diirutöver sjiilv får hesliimma om närvaro- och yttranderätt så 

kommer en praktisk ordning att tillämpas som möjliggör en anpassning till 

eventuella regionala olikheter. Liknamk synpunkter framförs av liins.l"lv

rdsen i Gotlands liin som bl. a. framhrtlkr att det bör åligga respekt;,ve 

förtroendemannaorgan att i sitt arbete utforma riktlinjer avseende tjiinsi'.e

miinnens niirvarorätt. 

Uinsstyrl'isen i Kronobergs liin anser all kommitten inte iir konsekvent i 

sitt framhtillande av det parlamentariska ansvaret för besluten i förtroendc

mannastyrelsen och hinsniimndcrna. Rätten och skyldigheten att deltaga i 

beslutet och anmiila skiljaktig mening bör inte ges föredraganden eller 

annan tjänsteman om det parlamentari!'.ka ansvaret skall kunna h~ivdas. 
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/.ii11.1.1tyrdse11 i K11/11111r /ii11 faster uppmiirksamh~ti.:n pii all vissa hefatt

ningshavare i hinsstyrelseinstruktionen i generella ter.ner idiiggs vissa upp

gifter. Om dessa tjiins!cmiin inte 1illcrkiinns riilt alt niirvara vid slyrclse

handHiggningeri. niir si1uana iirenucn avgörs för vilka respektive ljiinste

miin har siirskill :msvar. bör Hinsstyrelseinstruktionen omformuleras od1 

ges en mi111Jri: kategorisk utformning. 

Lii11.1styrd.1e11 i Ble/.:i11ge /ä11 föron..lar att nuvarande oruning bibehillls. 

Bl.a. framhiills aq i;.. k. myndighctsutövningsiirenuen iir kravet p{1 riiltssii

kerhet hö,gt s(iillua. Någon om~Uindighct, som talar for alt en begränsning 

av tjiinstt:mi\rrnens nuvarande instruktion;.enliga riill och skyldighet skulle 

vara till gagn för enskilt! parts riittssiikerhct. har inte anförts . .Även lii11s.1·1r

rd\e11 i Giil'(ehorgs lii11 framhiiller att det saknas skiil alt vidta rdgra 

iinuringar i denna ordning som för i.ivrigt bygger pil gammal förvaltnings

tradition. Äwri /ii11.1·.11,vrel.l'l'11 i Norrhot/1'11.1· /ii11 forortlar all nuvarande 

ordning be\lillls, Det lir µppenbart att niirvaroriitt vid styrelsens samman

träden iir hiu.!e utvecklan\..le och stimulerande för enheternas förelriidare 

och diirmo;ll P\:tytklscfull för den helhetssyn som bör priigla arbettt inom 

samtliga erihc;\er. 

Lii11sstyrelse11 i Viir111/111uls lii11 anser all det nuvarande systemet niir det 

giiller rewrvationsriitten bör behiHlas. Det iir thm riittssiikerhetssynpunkt 

angdiiget all den formella juridiska bevakningen och medverkan i övrigt av 

myndighe\ens tjiins•.emiin har samma uppbyggnad viu styrclsebehandling

en av ett äremk som viu behanulingen av liinsstyrelsens övriga iirenuen. 

Till riiltssii~erhetsaspekterna kommer tjänstemiinnens ansvar för all direk

tiven frän c;entrala myndigheter blir kiinda och bevakas. Ansvaret för 

bevakningen av respektive sektoromrf1de åvilar berörd enhetschef som 

1.litrfor bör ha nuvarande befogenheter i beslutsprocesserna. Även lii11.uty

rel.1'1'11 i l/ii.1·1emorr/1111d1· /ii11 avstyrker bestiimt förslaget all bcgriinsa ljiins

\\,!miinnens rätt i!(t anföra s~iljaktig mening. Om dt::nna riilt bcgriinsades 

ski1lle Wnsstyrclserna komma all inta en siirsliillning inom statsförvaltning

~fl. Sjiilva röstningen i styrelsen påver~as inte p?t nt1got säll av en riilt för 

en tjänsteman att anmäla skiljaktig m~,ning. En anledning till alt en siidan 

r;itt föreligger iir de ansvarsmiissiga förhilllamkna. Samma uppfattning 

r<;:dovisar /ä11.1·.1·1yrd.1·c11 i Kristiu11st11d1· lii11 som diirjämte föreslfö· att ue 

ålderdomliga utlrycken "skiljaktig" rn;h "skiljaktig mening" ersiitts med 

uttrycket "reservation" som iir mera anviint i motsvaranue ;mura sam

!TJanhang. Begreppet "särskilt yttrande" bör kunna anviindas silsom ~n 

avvikande meningsyttring av lägre dignitet. Av samma mening iir /ii11ssty

rrl.l'L'll i c1;1eb11rg.1· och Bolws liin som. framhåller all berörda enhetschefer 

rnf1ste ges samm;1 rii\I och skyldighet betriiffande närvaro och yttranderiill 

samt rätt att anteckna skiljaktig mening till protokollet som avddningsche

fcn. Även liins.1·1yrei.\1'11 i Viistl'l'ho//1'11.I' lii11 avstyrker förslaget. 

L1111d1·1i11g.1·k111111111111ema stöder - med ett undantag - kommittens för

slag. 
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Stockholms läns landstingsk1111111111n ifr;'1gasiiller om föreslagna iiridr'ing

ar i arbetsformerna iir motiverade. Dess~i skulle innebiira ett ljiirmande· 

fn°tn vad som är brukligt i övriga statliga verksstyrelser. 

Kristianstads läns la11dstingsko1111111111 tiilstyrker förslaget oeh under

stryker vikten av att deltagande i beslutsprocessen tillkommer endast de i 

demokratisk ordning direkt valda ledamöterna i alla Hinsorgiin i likhci med 

vad som gliller i kommunala organ. F(irslaget tillstyrks iiven av Östcrgiir

la11ds. Jii11kiipings. Kro11ohergs. Kalmar. ifalland.1. rlli·shnrg.1. Viir111-

la11ds och Knt!f)(lrhergs liin.1· la11dsti11gsko1111111111cr . .i\ ven Siicler111a11la11d1 

lii11.1· la11dsti11g.1ko1111111111 tillstyrker förslaget. i\fotiven for att behi"Ula syste

met med all vissa tjiinstemiin skall anteckna skiljaktig mening anses dock 

ej tillräckligt biirande. :Vlcd de erfarenheter som finns av riiotwarande 

förh~1llanclen inom primiir- och landstingskommunal förvalti1ing kan lands

tinget inte se n{igra nackdelar med ett slopande av detta system. De 

politiskt utsedda ledamöterna i liinsstyrelse och liinsniimnder miiste anses 

kompetenta att ha fullt ansvar för de beslut som fattas. Även Bldi11ge lii11s 

la11dsti11gsko1111111111 anser att fiiredragandc tjiinstcman ej biir ha ni\gon riitt 

att f{1 skiljaktig mening antecknad till protokollet. eftersom tjiinstemiinnen 

inte har något direkt ansvar för besluten. 

Kommittens förslag bitriids av det f:°1tal kommuner som har yllrat sig i 

denna del. 

Fiire11i11gc11 Clu:li'rna .fi"ir lii11sstyrels<'rnas j11ridiska eirhl'tl'I" framh{1ller 

att en rad frågestiillningar av lhimst rlittslig karaktiir inte alls penetrerats i 

bettinkandet. Inte heller har diir tagits upp riittssiikerhetsaspekterna vid 

beslutsfallandet. Det saknas diirför underlag för statsmakternas stiillnings

tagande. Även Lii11spla11cramas .fi"irl'11i11g avstyrker bestiimt fors laget och 

pekar på nödviindigheten av att närvaro- och yttranderiitten kvarstår med 

tanke på länsstyrelsens sektorövergripande ansvar. Tar man bort facken

heternas tjiinstemiins riitt att delta i iirenden som rör deras verksamhets

omri'1den kommer detta i strid mot den princip som starl-;t hiivdacles då 

nuvarande liinsstyrelseorganisation tillkom. niimligen att enheterna skall 

ha likvärdig sUillning och att enheternas fackintressen inte skulle under

tryckas utan tvärtom rn komma till uttryck. 

SA COISR framhåller som en allmiin synpunkt att i styrelserna för de 

olika länsorganen ingår ofta per~oner med fackkunskap. Inget har visat på 

behovet av att utestiinga dessa personer från styrelserna. Snarare bör 

vikten av att dessa finns representerade framhållas därför att besluten 

diirigenom kan förutsättas blir professionellt fattade. En vittgående parti

politisering kan inverka menigt på beslutskvaliteten vilket från medborgar

synpunkt måste te sig rättsosiikert och icke önskviirt. Dessutom riskerar 

besluten i enskilda ärenden att fördröjas till nackdel för servicen till med

borgarna. Arbetsinnehållet för chefstjänstemiin och handläggare riskerar 

att urholkas vilket iir negativt för arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen. 

TCO har inget att erinra mot kommittens förslag, men. betonar att frt1gan 

13 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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om personalföretriidares medverkan i liinsstyrelsens styrelser och liins

niimnder inte kan kopplas till friigan om vidgad liinsdemokrati eller vidgat 

medhorgarinflytande. TCO utgfir diirför från att ni'igon iindring på denna 

punkt inte iir aktuell. 

,\rsrcdogiirclsc fiir utvecklingen m. m. i länet 

Kornmitkns förslag att en årsredngördse iiver statlig och annan verk

samhet i Hinct utarhetas av liinsstyrelscn samt att iirsredogörelsen över

Himnas till landqingct som underlag fl.ir debatt har genomgående tillstyrkts 

av de remissinstanser som behandlat fr;\gan. Vissa pilpekanden görs som 

riir risken fiir duhhlering av den i'irliga rapporteringen samt att möjligheten 

att i landstinget debattera liinsutvecklingen redan finns. 

1-iirslaget tillstyrks av j11.l'titick1111.l'la11 .. 11111.1k1111torct. l1111thmks.1·t_\'/'el

.l'l'lt . . 1k11g.1·.11n-dse11. k11111111111-rii1te11 i Stockh11lm och samtliga 20 liill.1".l'tyrd

.11·r ~om ytlrat sig i fnlgan. Vidare tillstyrks förslaget av Siiclcrm1111/11nds. 

Ö.l"tergiitland.I'. Jii11/.Jipi11g.1, A' almar. JJ/ckingc. K ri.1·1i1111s111cl.1. l\-fa/miih11.1·, 

l/11//1111d.1. Giitdwrg.1 oclt Bol111.1. Ali·.l'horg.I'. \lii.l't111a11l1111ds. K1>pp111·h1•rg.1", 

(iiirlehorg.1, \'ii.1temorrl1111cls . .liimr/1111d1 samt \'ii.l'fl'rhntlcns lii11.1· l1111ds-

1i11g.1ko1111111111l'I'. Fiirslaget tillstyrks ocks{1 av Norrkii11i11g.1. Ebjii. \!ii.\)ii. 

K11rl.l'kro1111. Rt>1111ehY, Trol//1iitt1111s. /Jc11glsfi>r.1. M11ric.l'lad1, Karlsborgs, 

K11rl.1"!11d1·. Vii.1terå.I', Sa/11. Kiipi11gs, Uorlii11gc, Öster.w11cl.1 och Skl'ift'.fic1/ 

kin1111111111.,- samt KF och 1.0. 

Gnt/1111cl.1 k0111m1111 anser att fr{1gan ytterligare bör penetreras fr[in riittslig 

synpunkt. 

A'opparherg.1 liin.1· /11/l(/.l'ti11g.l'ko1111111111 pi'1pekar att landstingets huvud

uppgift iir hiilso- och sjukv:'1rden och kommer att s~1 hli under en överskf1d

lig tid framöver. I en framtid med allt mer minskade ekonomiska resurser 

kommer stora krav att stiillas p?1 st1viil heslutsfattare som tjiinstemiin att 

hitta lösningar och mycken tid kommer att ft1 iignas åt att fora debatt och 

diskussion om möjligheterna att hitta lösningar pf1 strukturproblemen inom 

landstingets verksamhetsomrfalen. Att i ett sådant perspektiv föra in frå

gor som primiirt inte "hör hemma·· p[1 landstingets bord kan diirfor synas 

ornot i vcrat. 

Förslaget avstyrks av Stockho/111s /ii11.1· l1111dsti11gsk1!1111111111. Stoc:kho/m.1· 

/.:01111111111 samt Umeli komm1111. 



l 
Sammanfattning av ADB-heredningsgruppens betänkande (Ds C 
1983: 5) ADB-stöd och informationsbehov för samhällsplaneringen i 
länen 

ADB-beredningsgruppcn konstaterar att förutsättningarna för dess arbe

te har förändrats betydligt sedan gruppen tillsattes och arbetsuppgifterna 

angavs. Arbetet har dock hela tiden varit inriktat mot länsstyrelsernas 

behov av ADB-stöd för samhällsplaneringen och möjligheterna att rationa

lisera ärendehanteringen med hjälp av ADB. 

Delvis som en följd av de ändrade förutsfötningarna för statistikförsörj

ningen, bl. a. genom vidtagna åtgärder från SCB och industridepartemen

tet. har inte beredningsgruppens tidigare förslag om upprättande av regio
nala plancringsdatabascr vid varje länsstyrelse genomförts. 

Länsstyrelsernas arbete med samhällsplaneringen har förskjutits mot 

projektarbete och samordning. Den ADB- tekniska utvecklingen har med

fört större möjligheter att effektivisera och därmed minska kostnader för 

olika verksamheter. Ett ökat ADB-utnyttjande vid länsstyrelserna är där

för enligt bercdningsgruppcn angeläget. 

Länsstyrelsernas ADB-verksamhet 

ADB-bcredningsgruppen redovisar länsstyrelsernas nuvarande ADB

användning och konstaterar att bortsett från skatteförvaltningen använder 

länsstyrelserna ADB i endast ringa omfattning. Orsakerna till detta anger 

ADB-beredningsgruppen vara 

- Otillräckliga resurser 

Länsstyrelsernas skiftande arbetsuppgifter i kombination med att 

rationaliseringsarbete och administrativt utvecklingsarbete är resurs

krävande gör det svårt att kombinera ADB-utveckling med den lö

pande ärendehanteringen. Den vid länsstyrelserna befintliga ADB

utrustningen utnyttjas inte tillräckligt effektivt. Länsdatorernas myc

ket stora lediga kapacitet utnyttjas t. ex.. inte av hela myndigheten 

utan dataenheterna har byggts upp som i huvudsak regionala drifts

centraler i riksskatteverkets central-regionala datasystem för skattc

och folkbokföringsväsendet. Länsstyrelsernas övriga ADB-utrust

ning skiftar i vad avser såväl teknik som möjligheter för gemensam 

programutveckling och erfarenhetsöverföring mellan iänsstyrelser. 

- Bristande erfarenheter av och kunskaper om ADB och systemutveck

ling. 
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Länsstyrelserna har hittills inte känt något större eget utvccklings

ansvar inom ADB-området. De flesta länsstyrelsernas ADB-kompe

tens både i absoluta termer och jämfört med centrala sektormyndig

hctcr är svag. Nuvarande dataenheter har endast i ringa utsträckning 

arbetat med systemutveckling eller programmering. 

Bristande samverkan mellan länsstyrelserna och andra myndigheter 

Endast sporadiska kontakter förekommer i ADB-frågor mellan 

länsstyrelserna och andra regionala organ och kommuner. Flertalet 

ADB-system som förekommer vid länsstyrelserna har initierats och 

utvecklats av centrala myndigheter. varvid länsstyrelserna endast 

haft små möjligheter att påverka utformningen. 

För att öka länsstyrelsernas initiativ för den egna ADB-utvecklingen 

föreslår beredningsgruppen 

- att ADB-verksamheten planeras genom att ADB-mfrl fastställes och 

årliga ADB-planer utarbetas 

- att arbetet organiseras i en ADB-grupp vid varje länsstyrelse med 3-5 

personer varav en ADB-samordnare. Dataenheten (I person), plane

ringsavdelningen ( 1-2 personer) och administrativa enheten (I person) 

föreslås bli representerade 

- att ansvaret för ADB-utvecklingen fördelas mellan liinslcdningcn. 

länsstyrelsens samordningsgrupp för ADB-frågor. en ADB-samord

nare. enheterna inom planeringsavdelningcn och dataenheten 

- att såväl dataenhetens som planeringsavdelningens kompetens kraf

tigt förstärks genom utbildning 

Beredningsgruppcn har till stöd för länsstyrelsernas rationalisering av 

ärendehanteringen gjort en genomgång enhet för enhet. 

Stöd- och samordningsfunktion 

Beredningsgruppcns förslag för ADB-utveckling vid länsstyrelserna ut

går ifrån att ansvaret i stor utsträckning läggs på länsstyrelserna att själva 

utifrån sina behov och möjligheter utnyttja ADB-stöd i samhällsplanering

en och för rationalisering av ärendehandläggning. Beredningsgruppen före

slår en central stöd- och samordningsfunktion för att stödja länsstyrelserna 

i deras arbete. 

Funktionen föreslås bli inrättad vid länsstyrelsernas organisations

nämnd (LON) och i första hand ha följandt uppgifter 

- främja praktiskt utvecklingsarbetc inom ADB-området 

- medverka till förbiittringar av den statistiska informationsfiirsörjning-

cn 

- förmedla krav och information mellan länsstyrelserna. centrala sek

tormyndigheter. forskningsorgan och maskinlevcrantörer 

- samordna utbildnings- och upphandlingsfrågor 

Funktionen föresläs få 3-5 tjänster samt en referensgrupp bcst:°1endc av 
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personal från liinsstyrelserna och viJ behov fritn andra myndigheter för att 

fortlöpande planera och Jiskutera funktionens arbetsinriktning. 

Teknikval för länsstyrelsernas ADB-stöd 

Liinsstyrelsernas teknikval och anviindning av datorkraft bör enligt he

reJningsgruppen baseras på anviinJning av en kombination av skilda sy

stern och tekniska hjälpmedel för olika iinJarnttl. EnsiJiga bindningar till 

ett enda tekniskt alternativ bör unJvikas. Enligt bereJningsgruppen blir dtt 

följande lösningar aktuella. 

- Stordatordrift, varvid man kan nyttja med liinsdatorerna. eller andra 

större egna anläggningar för samhiillsplaneringens behov, servicehy

. rålösningar t. ex. universitetsdatacentraler och kommersiella byriler 

eller anviindning av färdiga system t. ex. UMDAC och RSDH. 

- Mindre datorer för speciella iindamål placerade pii enheterna samt 

ordbehandlingsutrustning. 

- Inköp av färdigbearbetat material från informatiLrnsförsör:iandc myn

digheter etc. 

Samhällsplaneringens information~försörj ning 

Heredningsgruppen fick genom ti!Higgsdirektiv 1979 i uppdrag att utarbe

ta ett förslag till samlad lösning för den regionala och lokala samhiillsplane

ringens informationsförsörjning. Genom Jen utveckling som iigt rum under 

senare år har enligt heredningsgruppen fråga om regionala planeringsdata

baser kommit i ett annat liige. Förbiittringar har gjorts i befintliga system s[t 

att viktiga informationsbchov som de n;gionala planeringsdatahaserna var 

avsedda att tillgodose har tillfredsstiillts på andra siitt. Hercdningsgruppen 

vidhåller därför inte sitt tidigare förslag om regionala planeringsdatabaser. 

Beredningsgruppen ser inte hell1.:r en samlad lösning för samhiillsplanering

en i form av ett integrerat ADB-baserat informationssystern som realisc 

tiskt. De förslag beredningsgruppen liigga fram bygger till största dden på 

en förbättrad samverkan mellan de olika organ som berörs av informatio

nen. Beredningsgruppen pekar pt1 behovet av 

- informati~nssamverkan mellan myndigheter 

Gruppen pekar pi't liinsstyrelsens roll som informationssamordnare i 

den regionala samhiillsplaneringen säviil mellan Je regionala myndighe

terna som med kommunala och centrala myndigheter. 

- samarbe~e betriiffanJe forsknings- och utvccklingsarbete (FoU-arbetc) 

Ett f9rtsatt och ut vecklat samarbete m1.:d universiteten ger forskare 

möjligh1.:t att delta i arbete m1.:d att lösa aktudla problem samtidigt som 

mynJigheternas arbetsförutsättningar förbiittras. 

- saf11manstiillning och förmedling av resultat fr{u1 utredningar och inven

teringar 

·14 Riksdagen l'N13/84. I .rnml. Nr 100. Bilaga 15 
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El! informationsrcgister med utrcdningar/invcntt:ring<1r och deras syf

te inriillas pii sikt vid V<11jc liirisstyrcbc som ocksi1 ajourhiilkr registret. 

samverkan SCB - Hinsstyn.:lserna 

SCB hör ges i uppdrag all niirmare utreda förutsiillningarna för place

ring av ~;tatistikanwarig<1 vid liinsstyrclscrna samt för ett ökat engage

mang av n.:gion<da och lokala myndighctcr i insamlingcn av statistikupp

giftcr till SCB. 

Vad giilli.:r anviindning av administrativa register för samhiillsplanering

cns informationsförsii1jning drar hci"edningsgruppcn slutsatsen att stora 

fördclar <.1vsccndc tids- lH:h kostnadsbesparingar fiircligger. Ett si"idant 

utnyttjand1.: iir dock förenat med svf1righetcr av h~ide ADB-teknisk ti.::h 

administrativ art. 

Bcr1.:dningsgruppen crinrar ocksi1 om att cl! t1mfattande arhcte pi'1g;1r 

inom omrftdet. Bl. a. byggs ett basregister (iver fiirctag och andra organisa

tioner upp med driftstan 1984. SCB har liimnat förslag till hur folk- och 

hostadsriikningarna skall kunna crsiillas av cl\ utnyttjande av olika admini

strativa register m:h statistikutredningen har avliimnat en rapport som tar 

upp behovet av statistik rör den regionala och lokala planeringen. 

2 
Remissa:nmanställning över ADB-beredningsgruppens betänkande 
(DsC 1983: 5) ADB-stöd och informationsbehov för samhällsplane
ringen i länen 

Remissvar över ADB-beredningsgruppens slutbetiinkande har liimnats 

av centralniimndcn för fastighetsdata. datainspektionen. civilförsvarssty

rclsen. iiverstyrclsen för ekonomiskt försvar. försvarets rationaliseringsin

stitut. trafiksiikerhetsverket. riksskalleverket. statens pris- och kartell

niimnd. riksantikvariciimbetet och statens historiska niuscer. statens na

turvi[rdsverk. arbetsmarknadsstyrclsen. statens planverk. statens lantmii

teriverk. statskontoret. riksrevisionsverket. statistiska centralby1-:'in. l:ins

styrclsernas organisationsniimnd. samtliga Wnsstyrelser. Landstingsför

hundet. Svenska kommunförbundet. Landsorganisationen i Sverige. 

'ljiinstemiinnens centralorganisation. Centralorganisationen SACO/SR, 

Sveriges industriförbund. Företagens uppgiftslämnardclcgation samt Upp

sala och Örebro kommuner. 

ADB-beredningsgruppen har i sitt slutbetiinkande.redovisat förslag inom 

huvudsakligen tre omri'1dl!n niimligen 

liinsstyrelscrnas ADB-verksamhet 

- liinsstyrelsernas användning av liinsdatorerna, smådatorer och andra 

former av ADB-stöd samt 

den regionala och lokala samhiillsplaneringens informationsförsörj

ning. 
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Länsst~Telsernas AOB-,·erksamhet 

Reredningsgruppens förslag vad giiller all öka liinsstyrelsernas initiativ 

för den egna ADB-utvecklingen har ff1tt ett positivt mottagande bland 

remissinstanserna. sr'e1tsko11tur('f instiimmer i beredning-;gruppen<. be

skrivning av de problem som idag finns vad giiller A DB-l"ri·igor inom 

liinsstyrclserna och framh!lllcr det angel;igna i att i\tgiirder \'idtas för att 

förbiittra liinsstyrelsernas inflytande över utvecklingen av ADB-system 

som berör liin,styrclsernas verksamhet. 

Statskontoret pekar ockst1 p{1 det samband som normalt r;'tder mellan 

utveckling av ADB-rutiner/ADB-system och andra former av administra

tiv utveckling. ADB-utvecklingen enligt statskontoret hiir diirför niira sam

ordnas med planering och gerwmfiirande av andra former av administrativ 
utveckling inom liinsstyrelserna. 

l.ii11.1-.1·tyrl'fsc11 i Ali-.,-/wrgs liin framför liknande wnpunkter och menar 

att ADR-hearhetning endast iir ett siitt att rationalisera verksamheten och 
diirför inte bör ses isolerat fr?m Ö\'rigt adminiqrativt utvecklingsarhete. 

Ui11.utyrclsc11 i \!ii.1·t1·morrla11ds liin betonar att en niirmare analys av för

och nackdelar med ADB mastc giiras i var:ie enskilt fall för att utröna om 

ADB verkligen iir den liimpligastc tekniken niir det giiller administrativ 

rationalisering. 

La11dsti11gsfi'irh1111det ser det som angeliiget att ADB- verksamheten 

bygg~ pi\ en niira kontakt mellan användare och prnducenter av uppgifter 

och tillstyrker att uppgifter i ökad utstriickning giirs tillgiingliga regionalt 

och att liinsstyrelserna i enlighet med beredningens försl«g tillförs kompe

tens pf1 ADB-omriidet. 

Rikln·1·isi1111.11·1·rkc1 I RRV I anser att viss försiktighet hör iakttas metL1tt 

bygga upp ADB-verksamheten för samhiillsplaneringen inom LON llCh 

liinsstyrelserna. Ett behov av ADB-stöd finns uppenbarligen enligt verket 

men de ekonomiska följderna iir nu alltför diffusa för att ADB-stödet raskt 

och i massiv omfattning skall byggas ut. 

För att öka liinsstyrelsernas initiativ for den egna ADB-utvecklingen 

föreslf1r beredningsgruppen att ADB- verksamheten planeras och att ;\rliga 

ADB-planer utarbetas. 
förslaget tillstyrks av flertalet remissinstanser. Bl.a. ser /ii11.1-.11_1.,.dse11 i 

Siidl'rn11111/a11ds /iin det som en forutsiittning för att iistadktimma en positiv 

utveckling. Ui11sstyrd.11•n i Kalmar liin anser emellertid .inte att Jet iir 

meningsfullt att förfatlningsmiissigt regiera innehållet i en sf1dan ADB

plan. Liknande synpunkter framförs av /ii11s.1·t.1TdsC'11 i Ma/111ii/111s liin. 

Liinsstyrelsen i Viist111a11/a11ds liin anser att det inte behöver utarbetas 

niigon siirskild ADB-plan utan friigorna bör behandlas i den löpande verk

samhetsplaneringen. 
Beredningsgruppens förslag att en ADB-grupp med representanter från 

dataenheten. planeringsavdelningen och administrativa enheten bildas vid 
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var:ic liinsstyrelse har ocksii rn1t ett positivt mottagande hos flertalet re

m is sin st;111 ser. 

Fll'ra /ii11s.1rrrd.1·l'I" samt n{1gra centrala verk rekar dock rå att ett s;°1dant 

arhchsiilt iir n:surskriivandc och hctonar vikten av att resurser avsiilts för 

iindami'ilet. Flera liin..;st yrelser redovisar att man redan inriittat en ADH

grurp st.1111 motsvarar förslaget. 

Rikssk11111•1·1·rkl'T r RS\') anser att det hordc vara tillriickligt att dataenhe

ten och administrativa enheten regclmiissigt iir representerade och att 

representanter för herörda enheter diirutövcr tillfälligt knyts till grurren 

hcroende p;°1 vilka iircnden som·hehandlas. Enligt .1·1111skt111t111TI iir hchovct 

av samordning av ADB-verksamheten inom liinsstyrelscrna urpcnhar. De 

exakta formerna för en sfalan samordning hör fil utarbetas av respektive 

liinsstyrelse. 

Flera skiil talar enligt lii11sstyrl'i.1c11 i Kristi1111s111d1· lii11 för att ADB-grup

pens sammansiittning gilrs hrcdarc bl. a. med representanter frf111 övriga 

enheter vid skatteavdelningarna samt fackliga företriidare. Ui11.1·s1yrdscr-

1111 i (hitchorg1· och U11'111.I'. \liir111/1111t!s. Örehro tlCh Gii1·/chorgs lii11 tar upp 

fr[1gan om dataenhetens organisatoriska rlaccring i skatteavdelningen och 

;111scr att det bör niirmarc utredas om liinsdatorn och enheten kommer att 

ges ett vid!!at arhetsomrf1dc. 

Den av hercdningsgruppcn flireslagna satsningen rii utbildnin!! av liins

styrelsepersonalen har inte mött några inviindningar från remissinstanser

na. Flertalet understryker tviirtom vikten av att genom utbildning höja 

kompetensen. 

Da111in.1pc/.:.tio11c11 framhi'11ler att ett ökat kunnande iir en förutsältning 

för att kiinna ansvar och stiilla krav på ADB-teknikens användning på ett 

för liinsstyrclserna iindarnfilscnligt siitt. Ri/.:.ssk1111e1·erket anser att en kom

petensutveckling inom ADB-omr;1dct är angeHigcn. Verket pekar på att 

utbildningsinsatscrna sedan det nya ADB-systemet genomförts och stabili

serats nu har ökat för framförallt personalen p[1 dataenheterna. Statsk1111-

tnr1•1 ser det som angeläget med fögiirder fi.ir ntt forhiittra liinsstyrclscrnas 

inflytande över utvecklingen av ADB-system som berör länsstyrelsernas 

verksamheter. Utvecklingen av ADB-system för den regionala samhiills

rlancringen bör enligt statskontoret vara regionalt förankrad. 

Liinsstyrelscmas orga11i.\'(/tio11.rnii11111d (LON) redovisar att niimnden i 

viss m[111 föregripit förslaget vad betriiffar utbildningsinsatser bl. a. genom 

att LON redan innevarande budgetftr har plnnerat ADB-temadagar för ett 

större antal liinsstyrclser. 

Samtliga liinsstyre/scr understryker vikten och behovet av utbildning 

för att rationellt kunna arbeta med ADB- stöd. 

Fiir.1T(ll"l't.1· ratio11aliscri11gsi11sti1111 (FRI) framhåller att breddutbildning 

omfattande grundläggande kunskaper om teknikens möjligheter och he

griinsningar är mest väsentligt. Institutets erfarenheter iir att de som arbe

tar i verksamheten utgör en viktig idepotential och med de rätta ··verkty

gen .. en betydande utvccklingsresurs. 
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För att främja praktiskt utvecklingsarbete inom ADB- området vid läns

styrelserna föreslås att en central stöd- och samordningsfunktion inrättas 

vid LON och där ges en förhållandevis fri ställning. En referensgrupp 

bestående av länsstyrelsepersonal och vid behov med representanter från 

andra myndigheter föreslås knytas till LON. Förslaget vad avser funktio

nen har mottagits positivt av remissinstanserna och flera understryker 

vikten av en sådan stöd- och samordningsfunktion. 

Statskontoret tillstyrker förslaget och anser att uppgifterna måste ses 

som en naturlig del i LON: s totala arbetsuppgifter. Sambanden mellan den 

föreslagna organisationens uppgifter och statskontorets och riksskattever

kets verksamhet vad gäller upphandling. utredning. metodutveckling och 

standardisering måste belysas ytterligare. För att inte ytterligare fördröja 

till skapandet av ett nödvändigt ADB-stöd för Hinsstyrclserna bör en sådan 

belysning kunna ske parallellt med att funktionen byggs upp enligt stats

kontoret. Liknande synpunkter framförs av SCB. RRl/ och LON fram

håller att funktionen skall integreras i LON: s övriga verksamhet. Cil'il

j{)rs1·<irsstyre/sen och ii1·erstyrelsen för ekonomiskt förs1•ar (ÖEFJ under

stryker betydelsen av att LON ges tillräckliga resurser och förstärks med 

ADB-personal för att effektivt kunna samordna ADB-verksamheten vid 

länsstyrelserna. 

Fiirsl'Grets rntionaliseringsinstitut ( FRf) anser det viktigt att LON ges 

en samordnande roll i syfte bl. a. att stärka länsstyrelsernas ställning 

gentemot centrala sektormyndigheter. Ett sätt att ytterligare stärka läns

styrelsernas ställning är enligt institutet att omfördela vissa utvecklings

och investeringsmedel från centrala sektormyndigheter till länsstyrelserna. 

Enligt riksantikvarieämbetet och statens historiska museer är det nöd

vändigt att en resursstark stöd- och samordningsfunktion skapas innan en 

mer omfattande självständig ADB-verksamhet byggs upp inom länsstyrel

serna. 

Nat111Tårdsl'erket anser förslaget vara väsentligt för att underlätta sam

ordning och främja utveckling av ADB-arbetet såväl inom och mellan 

länsstyrelserna som mellan länsstyrelser och centrala myndigheter. 

Tjänstemännens centralorgw1isatio11 (TCOJ påpekar att en motsvarande 

funktion föreslås inrättad vid RSV för ADB-system inom verkets ansvars

område. TCO betonar vikten av väl fungerande kontakter mellan LON och 

RSV i ADB-frågor. 

Några remissinstanser. däribland länsstyrelserna i Kristianstads län och 

\iiistman/ands län. tar upp frågan om finansieringen av ADB-projekt. Bl.a. 

s<igs att det kan vara nödvändigt att länsstyrelserna och berörda centrala 

verk samfinansierar utvecklingen av större ADB-projekt. 
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Teknikval 

Uinsstyrclsens teknikval och användning av datorkraft föreslås basera

de på användning av en kombination av skilda system och tekniska hjiilp

medel för olika ändamål. d. v .s. användning av universitctsdatorcr. Hinsda

torn och smådatorer utifdtn skiftande behov av problemlösningar. 

Endast några remissinstanser har kommenterat beredningsgruppens för

slag och övcrviiganden vad giiller teknikval. 

RS\i insUimmer i atl användning av !Linsdalorn. CD- registreringslermi

nalerna och för iindamålet särskilt anskaffade smådatorer kan vara en bra 

lösning för mfmga av länsstyrelsernas ADB-behov. 

Statskontnrcr framhål!cr att de investeringar i ADB- system och ADR

utrustning som idag görs hos bnsstyrelscrna inte följer n;°igon enhetlig 

ADB-strategi. Mot:'itridiga utvecklingslinjer kan istället skönjas inom olika 

tilliimpningsomddcn. Statskontoret föreslår att den föreslagna stöd- och 
samordningsfunklionen som föreslås hli inrättad vid LON för till uppgift 

all i samr{id med slatskontoret fortsiilla bcredningsgruppens arbete med en 

ADB-strategi för liinsstyrelserna. En viktig del i denna strategi iir enligt 

statskontnrel all för olika sektoriella system utveckla en tydligare regional 
aspekt på systemen. 

Uinsstwd.1en i Uppsala /iin vill särskilt peka pi1 bristen av teknisk 

samordning såv;il mellan system inom länsstyrelsen som mellan länsstyrel

seutrustning och centrala system. 

l.iinsstyre/scma i Gotlands. Blekinge och .liimrlands liin pekar på de 

speciella problem länen har genom avsaknad av egen liinsdator. De pekar 

pf1 behovet av siirskil<la medel för att med andra lösningar kompensera 

bristen p<°i egen liinsdator. 

Enligt centrnlniimnden .fi'ir f{1stigher.1data rCFD) har alltför mi'mga av 

heredningsgruppens förslag Ol'h försök g[itt ut på att anviinda länsdatorer

nas överkapacitet. Utvecklingen har enligt CFD bl. a. genom att allmiinna 

datanätet öppnats medfört ökade möjligheter att snabbt erhtilla centralt 

samla<l information. 

Informationsförsörjningen 

Vad gäller rollfördelningen mellan länsstyrelserna. centrala och regiona

la myndigheter samt kommuner for informationsförsörjning föreslår hercd

ning:sgruppen olika former av samvcrkansformer. Beredningsgruppen fö

rcsUr också vissa {1tgiirder för att i större omfattning utnyttja a<lministrati

va register för samhiillsplancringcns informationsförsör:jning. 

RSV anser det viktigt med samverkan i informationsfdgor mellan myn

<ligheter. För det kri-ivs sannolikt enligt RSV att vissa kostnadsfrägor kan 

lösas p[1 ett smidigare siitt än hittills. Statliga myndigheter hör ges möjlig-
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het att ta betalt för sina tjänster för att sedan disponera intäkterna för de 

egna kostnaderna för informationsförsörjningen. RSV framhåller att pro

bkmet för planerare vid användandet av administrativa register är att de 

int.: haft möjlighet att ge sina synpunkter p?1 registrets innehåll. RSV anser 

vidare att det skulle vara olyckligt om ex. vis innehallet i folkbokförings

och skatteregistren skulle behöva anpassas till andra syften än till den 

primära anviindningen. 

StMsko11toret instiimmer i stort i den problembild för samhällsplanering

ens inforrnationsförsörjning som beredningsgruppen redovisar. Statskon

tor.:ts uppfattning iir att informationsförsörjningen i första hand förbiittras 

genom att det utvecklingsarbctc som påg[1r fullföljs. Som exempel anger 

statskontoret det allmänna basregistret över företag och andra organisatio

ner som statskontoret genomfört SCB: s förslag till registerbaserad folk

och bostadsräkningar samt fortgående utvecklingsarbetc för de s. k. 

RSDB- och UMDAC-systemen. 

Statistiska cc11trnlhyr<lll (SCB! saknar en liimplig fördelning av verksam

heten mellan central. regional och lokal nivii som beredningsgruppen enligt 

tilliiggsdirektiven borde ha gjort. SCB anger sin syn pä rollfördelningen där 

SCB producerar och distribuerar statistik. liinsstyrelserna kompletterar 

med regionalt tillgiinglig information samt analyserar statistiken för sin 

planering. SCB konstaterar att förslaget med en regional representation för 

SCB i form av en statistikansvarig vid ltinsstyrclserna iir intressant. SCB 

pekar pil vissa praktiska och ekonomiska svårigheter att genomföra försla

get. Som alternativ till beredningsgruppens förslag presenterar SCB ett 

eget. se B anser att vad giiller användningen av administrativa register för 

samhiillsplaneringen så har beredningsgruppen tagit allt fiir liitt ptt integri

tets- och sckretessfrågl)rna. SCB framh[tllcr att arbetsuppgiften inte iir 

enkel och ifrt1gasätter om det iir samhiillsckonomiskt lönsamt att bygga 

upp en kompetens p:'t ~4 länsstyrelser. 

Ui11.1".1·tyrcl.l'l'll i Uppsalu lii11 konsta1erar all samvcrkan mellan SCB och 

liinsstyrelscrna behöver förstiirkas. Iden om all stadigvarande placera en 

SCU-tjiinsteman vid liinsstyrelsen iir enligt liinsstyrelsens uppfattning ett 

utmiirkt siitt att dels förhiittra kontakterna med SCB. dels förb~ittra stati

stikservicen och statistikanviindningen inom liinsstyrelsen och inom den 

regionala förvaltningen i övrigt. En s(1dan person kan enligt liinsstyrelsen 

inte hara arheta som expert ih Hinsslyrelsen utan iiven bidra med en 

regional granskning av den statistik som SCB sammanstiiiler. Linsstyrel

sen skulle d~irigenom fä en mer aktiv roll niir det giiller insamling av 

statistiskt material. 

Ui11.1·styrdH'll i Stoc/.:.lw/111.1· /ii11 avstyrker samma förslag med motivering 

att det torde leda till lednings- och ansvarsprohlem hi:triiffande den heri.ir

da personalen. 

/.ii11.1'.1·trrd.H'll i Siid1'm1C111!1111ds lii11 efterlyser tlera konkreta förslag till 

fttgiirder för att tillgodose liinsstyrclsernas och kommunernas gemensam-
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ma behov av statistikunderlag. Länsstyrelsen pekar på några punkter som· 

det främst från kommunal synpunkt skulle vara värdefullt att få vidareut

vecklade. Länsstyrelsen pekar särskilt på förbiittrad informationsförsörj

ning genom utbyggnad av regionala planeringsdatabascr samt nuvarande 

briste.- i SCB: s statistikproduktion särskilt sysselsättningsstatistik. Över

huvudtaget bör enligt länsstyrelsen SCB: s roll och ställning visa vis kom

munerna i fråga om statistikproduktion/informationsförsörjning uppmärk

sammas inför framtiden. 

Lä11sstyrelse11 i Kronobergs län anser att SCB: s statistikproduktion till 

vissa delar bör vara regionaliscrad. Länsstyrelsen konstaterar att denna 

synpunkt har varit svår att få gehör för hos SCB och statskontorct. Det 

finns uppenbara risker enligt länsstyrelsen att det Basun-register som nu 

håller på att byggas upp kommer att bli ännu ett gigantiskt register med alla 

de brister som stora centrala register brukar innehålla. Uinsstyrelsen 

jämför med centralit företagsregistret !CFRJ. En regionalisering av insam

ling, kontroll och kvalitetsbedömning skulle ge statistikkonsumenterna 

uppenbara fördelar i form av b~ittre aktualitet och snabbare åtkomst av 

uppgifterna för lokala och regionala konsumenter. Uinsstyrelscn förordar 

därför att resurser för statistikarbete fördelas på länen. 

Länsstyrelsen i Gotlands liin föreslår an ett försöksprojekt avseende 

digitalinsamling och redovisning av information för den fysiska planering

en genomförs på Gotland. Gotland som minsta län utgör en hanterlig yta 

vid försöksarbete och innehåller klara riksintressen inom kulturminnes

oeh naturvården samt har betydelsefulla niiringsgrenar som turism och 

rekreation. försvar och areella näringar med krav på försö1jning av aktuell 

information. 

Lii11sstyrel.1·e11 i Hallands län påpekar datainspektionens alltmer restrik

tiva hållning när det gäller sam utnyttjande av register och har sil sent som i 

juni 1983 meddelat en s. k. föreskrift som gör det praktiskt omöjligt att 

anviinda folkbokföringsregistret för samhällsplaneringens iindamf1l. Ett 

klargörande bör enligt länsstyrelsen vara en uppgift i samd!d med RSV för 

LON: s stöd- och samordningsfunktion. 

Lii11s.1tyrelsen i (Jjjtehorgs och Boh11.1· lii11 bedömer registerhantering och 

ordbehandling som volymmässigt det viktigaste området de närmaste åren 

för liinsstyrelsen-,; ADB-verksamhet, inte samhällsplaneringen. 

Lii11s.1·tyrelse11 i Vii.1·1ma11/a11d.1· liin stöder i stort beredningsgruppens 

förslag vad giiller informationsförsörjningen för olika planeringsområden. 

Uinsstyrclsen pekar siirskilt p<I all FOBalt-utredningens förslag skulle ge 

biittre underlag för samhiillsplancringen på central. regional och lokal nivå 

och förordar att förslaget genomförs under förutsiittning att den personliga 

sekretessen tryggas. 

/.ii11.1-.1tyrd\'1'11 i Viisterhotten.1· liin pekar på att snabba föriindringar i 

samhiillsstrukturen kriiver att utrednings- och beslutsprocessen inte blir 

utdragen i tiden. Statistik och grunddata mt1stc diirfiir vara liitttillgiingliga 

1u.:h aktudla. 



Prop. 1983/84: 100 Bilaga 15 Civildepartementet 205 

Ce11tra/11ii11111d<'11 fiir .fiistighersdata (CFD J anser att det inte är menings

fullt att dra upp ntigra långsiktigt skarpa skiljelinjer vad gäller ansvaret för 

informationsförsörjningen på olika planeringsnivåer. I nuläget är samhälls

planeringen mer bt:tjänt av konkreta förslag till användning av befintlig 

information från ADB- register som har skapats för olika administrativa 

~indamäl host. ex. SCB, CFD och RSV. Enligt CFD: s mening har allt för 

mänga av beredningsgruppens förslag och försök gått ut på att använda 

Hinsdatorernas överkapacitet. 

N11t11n·ilrd1·1·erkct pekar på att arbetet med miljödata och ADB har 

utvecklats under en tioårsperiod inom projektet Ml-01. Erfarenheterna av 

detta arbete bör tas tillvara vid utveckling av nya system på samhällsplane

ringens område. 

A rhct.1·111t1rk11adsstyrei.l'l'll ( AM SJ delar beredningsgruppens uppfattning 

om värdet av biittre samarbete och samverkan mellan olika planerande 

myndigheter. Styrelsen stöder diirför förslaget om att närmare studera 

sarnverkansmöjligheter mellan bl. a. länsstyrelserna och länsarbetsniimn

dcrna. 

Stt1te11s p/wn·erk konstaterar att liinsstyrelsen har en central roll för 

informationsförsö1jningen. Den. pågäende decentraliseringen av den of

fentliga verksamheten påverkar iiven försörjningen med information för 

olika aktiviteter inom samhiillsplaneringsområdet. Planverket menar att 

liinsstyrelsen rn[1ste spela en betydelsefull roll som sammanhållande in

stans för att samla och ajourhf1lla information pft ett siill som gör den 

hlttillgiinglig för såviil statliga myndigheter som kommunerna. 

L1111t111iiterin'rket anser att heredningsgruppen i llern av sina övervägan

den inte tillriickligt beaktat de s<1mordningsbehov som finns inom 

ADB-omrftdet. Verket ser en risk med att satsningar på lokala och ad 

hoc-betonade lösningar p:'t myndighetsspecifika problem framför satsning

ar pft rikstiickande och enht!tliga systemlösningar kan leda till kostsamma 

duhbelarbeten. 

L<111llsti11g\{i)rh1111dl't framh[iller all vad som iir speciellt intressant för 

landstingen att ha tillgång till iir de grund register som finns hos lfö1sstyrel

serna. Detta för att möta den nya hälso- och sjukvttn!slagens krav på bl. a. 

en utvecklad planering med avseemlc pli förebyggande insatser inom 

hiilso- och miljöområdet. Förbundet pekar ocks{t på behovet av data för 

utvecklingsarhctet Slllll p(1gt1r betriilfande planeringen av den regionala och 

lokala kollektivtrafiken i de nya huvudmiinnens regi. 

Sn'11skt1 ko1111111111/i'ir/m11clet har en delvis avvikande uppfattning niir det 

giiller förslagen om samhiillsplanering och statistikbearbetning. Kommun

förhundet anser att heredningsgruppen mer konsekvent borde ha knutit 

sina förslag till statsmakternas datapolitik där bl.a riksdagens u11alande om 

att varje verksamhet skall lösa sina informationsbehandlingsproblcm iir 

grundHiggande. Beroendeförhilllanden mellan statlig och kommunal verk

samhet genom gemensamma ADB-system bör sttledes inte skapas enligt 
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kommunförbundet. Kommunerna bör själva bedriva utvecklingsverksam

het. Kommunerna måste bygga upp sin informationsförsö1jning dkr egna 

villkor och behov. 

Uppsala kommun ser en möjlighet att genom den föreslagna årligt rul

lande ADB-planen få ett ökac utbyte av erfarenheter och tjänster mellan 

regionala och kommunala planerande organ angående det informations

flöde som samhiillsplancringen behöver. Kommunen framhåller vikten av 

att planerande regionala och kommunala organ samverkar för att öka de 

administrativa registrens användning inom samhällsplaneringen. 

Örebro kommun ser positivt på de förslag som ges i utredningen och 

anser att problembeskrivningen i långa stycken överensstämmer med pro

blem inom kommunen. De samverkansprojekt som hittills förekommit i 

Örebro har enligt kommunen gett positiva resultat. Kommunen anser det i 

högsta grad intressant att få tillgång till länsstyrel:;ernas register. Länsda

torcrna bör enligt kommunen kunna utnyttjas för att i samarbete med 

kommunen och andra myndigheter framställa produkter som tillfredsstäl

ler kommunernas behov. Kommunen anser att det för detta ändamäl bör 

finnas någon form av organiserat samarbete mellan de statliga. regionala 

och lokala myndigheter som berörs. 

Land.1·or1;t111i.rntio11e11 i S1'eri1;e (LO) framhåller avsaknaden av aktuella 

näringsgrens- och arbetsplatsrelaterade sysselsättningsuppgifter som sam

hällsplaneringens stora brister. LO instämmer i utredningens synpunkter 

att basregistren för företagsinformation Basun och det s. k. FOBalt skynd

samt genomförs. Uppgifterna från dessa system bör sedan dessutom kom

pletteras med regionala uppgifter om företagsekonomisk och sysselsätt

ningsinformation samt erhållet regionalpolitiskt stöd. 

Tjä11.\'lemä11nens Cl'ntra/or1;ani.rn1ion tTCO; tillstyrker i huvudsak de 

åtgiirder som föreslås i betänkandet. TCO är däremot för närvarande inte 

berett att tillstyrka förslaget att SCB-anställd personal placeras vid läns

styrelserna som statistikansvariga. Dessa uppgifter bör enligt TCO ligga på 

respektive liinsstyrelse och de anställda diir. TCO iir positiv till att länssty

relserna skall kunna ta hetalt för ADB-tjänster och kunna anviinda inkoms

terna vid respektive länsstyrelse. TCO pekar också på all möjligheten med 

ekonomiska planeringsramar över flera budgetår prövas. 

Ce11trn/orga11i.rnti1111<'11 SACOISR anser att ett ökat utnyttjande av ADB 

inom sarnhiillsplaneringen bör frigöra resurser för bl. a. fördjupad analys 

av olika datamiingder. konsekvensbedömningar och biilln: planering. 

l.iinsstyrclsernas roll som bt1de expertorg<1n och samordnare stiiller enligt 

SACO/SR krav på kunskaper hos personalen samt pil tillgrmg till c11 

omfallande dataunderlag av olika slag. Framför allt gäller detta statistik 

om arbetstillfallen. uppgifter av FOB-karaktiir samt Higcsanknutna data av 

silviil djup som bredd. 

Srni.t:<'S i11d11.1·trifi.irh1111d piipekar att den information som berednings

gruppen efterlyser avseende sysselsiittningsslatistik. företags- och arbets-
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stiillercgister är mycket tidskrävande för såväl uppgiftslämnare som stati

stikansvariga organ. Det måste därför enligt industriförbundet finnas kla

rare planeringsbehov än de som kan urskiljas idag för att ytterligare stati

stikinsamling på dessa områden skall vara motiverade. 

Fijretage11s 11ppgiftslii11111arde/egatio11 anser att utn:darna endast beak

tat informationshanteringen från användarsynpunkt. Beredningsgruppen 

borde tydligare ha ddinierat vilka informationshchov liinsförvaltningarna 

avser att tillgodose genom en ökad datorisering. Sekretess- och integritets

problem som kan uppstå vid hantering av känsliga förctagsdata har enligt 

delegationen inte beaktats. Delegationen anser mot bakgrund av sina in

vändningar att betänkandet inte kan ligga till grund för en utbyggnad av de 

regionala förvaltningarnas ADB-system. 
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Underhilaga I 5: 3 

1 Sammanfattning av länsdomstolskommittens hetänkande (SOU 
1981: 75) Länsrätternas målområde - Administrativ h·åpartsprocess 

Bakgrund 

Sedan den I juli 1979 finns en sammanhållen organisation med allmänna 

förvaltningsdomstolar. nämligen länsrätt, kammarriitt och regeringsriitt. 

Länsrätterna föregicks av tre till varje länsstyrelse knutna länsdomstolar, 

länsskatterätt, länsrätt och fastighetstaxeringsrätt. Den I juli 1979 bröts 

dessa domstolar ut från länsstyrelseorganisationen och lades samman till 

en fristående domstol i varje län. De samordnades i administrativt hänse

ende med överinstanserna kammarrätterna och regeringsrätten. med dom

stolsverket som administrativ myndighet. En för de allmänna förvaltnings

domstolarna gemensam domarkarriär inrättades. 

Länsrätterna har ett förhållandevis snävt målomdu.le. Det hänger sam

man med att man år 1971, då liinsdomstolarna bildades, anst1g att domsto

larna vid den tidpunkten inte borde tillföras mer iin ett begriinsat antal 

målgrupper. Domstolarna tillfördes målgrupper främst på skatte- och kör

kortsområdena samt inom socialvården. Det förutsattes att kompetensom

rådet skulle utvidgas efter hand som erfarenheter vann~ av den nya ord

ningen. Något i egentlig mening utvidgat område har dock ännu inte 

tillförts domstolarna. 

Uinsdomstolskommitten fö:k i uppdrag att överväga frågan om vilka 

målgrupper som liimpligen kan föras över till länsriitterna. Kommitten har 

enligt direktiwn haft att inrikta sitt arbete på vissa miilgrupper som f.n. 

handliiggs hos liinsstyrelserna. där talan mot länsstyrelsens beslut förs hos 

kammarriil t. 

Kommittens uppdrag innefattar också frågan om cn funktion som all

miint ombud bör inriittas i målgruppcr som redan tillhör eller föreslås ingä i 

liinsriittcrnas målområde si\ att en t vftpartsprocess kan komma till st{md. 

Kommitten prcsenterar sina förslag på bttda områdena i slutbetiinkan

dL't. 

Bcsvärspriivningcn på regional nivå 

Linsstyrclscrna har sedan liinge haft till uppgift att som första besviirsin

stans övcrpröva hcslut som har fattats av kommunala niimnder. t. ex. 

sociala niimndcr. byggnadsniimnder och hiilsovtirdsniimndL'r eller av lo

kala statliga organ, t. cx. polismyndighctt:r. Samtidigt har liinsstyrclserna 

varit tillsynsmyndighL'I pil dc omriidcn diir dc har haft bcsviirsprövandc 

uppgiftL'r. Pii llcra viktiga s;11nhiillsomriiden har liinsstyrclserna diirigcnom 
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kunnat skaffa sig en bred kompetens. Uppgifterna fullgörs i ett nära samar

hete mellan jurister och särskilda experter på olika områden. 

Kommitten konstaterar att den kompetens på olika sakområden som 

Hinsstyrelscrna har kunnat skaffa sig 'är av stor betydelse vid överviigan

dcna om en reformerad instansordning på regional nivå. Mot detta måste 

man enligt kommitten sUilla de viktiga förändringar i fråga om förvaltnings

riittskipningen som har genomförts. främst genom 1971 års förvaltnings

rätts- och länsstyrelsereformer samt 1979 års länsriittsreform. Statsmak

terna har genom dessa reformer lagt fast att rättskipande uppgifter i huvud

sak bör förläggas till de i förhållande till förvaltningen i övrigt fristående 

förvaltningsdomstolarna. 

Utgfmgspunkten för en fördelning av mål mellan länsstyrelse och läns

rätt blir enligt kommitten vara vad de olika målgrupperna i sig kräver i 

frf1ga om t. ex. lämpliga handläggningsformer och sammansättning hos 

prövningsinstanserna. Vid en genomgång av de kriterier som sålunda kan 

ställas upp för en lämplig uppgiftsfördelning mellan länsstyrelse och läns

riitt h<tr kommitten funnit att starka såväl principicll<1 som praktiskt beting

ade skäl talar för att förvaltningsrättskipningen på regional nivå i ökad 

utsträckning organiseras i domstolsform. Härigenom kan man enligt kom

mitten få till stånd en rationell fördelning mellan beslutande och utredande 

uppgifter. Länsrätterna bör alltså handha de besvärsprövande uppgifterna. 

Länsstyrelserna bör på samma sakområden fullgöra bevakande och utre

dande uppgifter. något som de genom sin tillgång till kvalificerad expertis 

har utmärkta möjligheter att omhänderha. 

Kommitten har vid sin bedömning fäst stor vikt vid att det vid besvärs

prövningcn i de målgrupper som det är fråga om till stor del gäller att väga 

enskilda och allmänna intressen av rättslig och ekonomisk natur mot 

varandra. Inslaget av rättsfrågor där den enskilde står mot samhället är 

stort. Det är därför viktigt att prövningsinstansen i fråga om opartiskhet 

fullt åtnjuter allmänhetens förtroende. Kommitten kan därvid inte bortse 

från att länsstyrelserna har tillsynsuppgifter på olika områden. Tillsynen. 

som ofta sker i form av samråd, samverkan och crfarenhetsutbyte mellan 

länsstyrelserna och myndigheterna på lokal nivå. bör inte förenas med en 

uppgift all vara besvärsinstans på samma områden. Det kan skapa bris

tande tilltro till beslutsfattandet. I stället bör besvärsprövningen ligga hos 

ett fristående organ. 

Länsstyrelsens besvärsprövande uppgifter fullgörs i nära samverkan 

mellan personal med juridisk och annan sakkunskap. Experterna deltar 

dds under utredningsstadiet, dels även vid själva beslutsfattandet. Exper

terna fullgör i praktiken ofta länsstyrelsens tillsynsfunktioner och har 

ibland befogenheter att ingripa med åtgärder vid missförhållanden. För 

kornmitten framstår det ur objektivitctssynpunkt som en bättre ordning om 

experten och beslutsinstansen har en till varandra fullt fristående ställning. 

Frågan om hur man på bästa sätt får till stånd en objektiv utredning och hur 
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denna på bästa sätt förs in i processen för att bli föremål för en allsidig 

granskning är enligt kommitten mycket viktig i överviigandena om en 

reformerad instansordning på regional nivå. Kommitten erinrar om att en 

domstoL om t. ex. en viss fråga behöver belysas niirmare. <illtid kan inhiim

ta expertutl<''ttande. En annan möjlighet är att utforma processen som ett 

tdpartsförfarande i vilket en dialog förs över utredningsmaterialet och 

omstiindigheter kring detsamma. 

Frfrn den enskilde medborgarens synpunkt är det viktigt att man får till 

stånd en ökad insyn i beslutsfattandet på olika områden. Detta kan ske 

genom att förtroendevalda lekmän ges möjlighet att delta i besluten. All

mänhetens förtroende för hur de rättskipande uppgifterna fullgörs kan 

härigenom stärkas. Nämndemäns erfarenheter från det praktiska livet kan 

tillvaratas. Det sagda talar enligt kommitten för att man hör förlägga 

ytterligare delar av förvaltningsrättskipningen till Hinsriitterna. 

Kommitten foster stort avseende vid möjligheterna att ta tillvara den 

processordning som länsrätterna kan erbjuda. Processen vid domstolarna 

ger biittre möjligheter till muntligt förfarande med en bredare sakargumen

tation. bevisdokumentation m. m. 

En viktig faktor för kommitten har varit att finna en liimplig besvärsväg 

med hiinsyn till hur fullföljdssystemet i stort är uppbyggt. Kommitten 

noterar diirvid att det finns en sammanhtdlen besvärsorganisation av all

männa förvaltningsdomstolar. Domstolsledamöternas viixeltjiinstgöring 

mellan de olika instanserna är enligt kommitten mycket viirdefull. Domsto

larnas ledamöter får hiirigenom en ökad bredd i kunsbper och erfarenhe

ter. Mot denna bakgrund är det enligt kommitten önskvärt att få ett sf1 lfrngt 

möjligt sammanfallande m{tlområde i de tre instanserna. 

Från praktisk synpunkt kan det hävdas att processen vid förvaltnings

domstolarna kan vara mera tungrodd än vid förvaltningsmyndigheterna. 

Det skulle diirmed kunna föreligga en viss risk för en förliingning av 

handliiggningstiderna vid en överflyttning av målgrupper från liinsstyrelse 

till länsriitt. Kommitten. som uppskattar att en s:°1dan f"örliingning endast 

kan bli marginell. anser att den helt och hi'illet uppvägs av det bättre 

processuella förfarande och diirmed det fullödigare beslutsunderlag som tir 

att viinta med en ny ordning. Detta innebär av erfarenhet att ett mindre 

antal rn<'tl blir överklagade. Förfarandet medför allts[1 en angelägen för

skjutning av besv~irsprövningen till den regionala niv[111. 

Kommitten har koncentrerat sin genomgång till n{1gra fft målområden. 

Med utgångspunkt från de allmänna överväganden som har redovisats nu 

föreslår kommitten stilunda att hälsovårdsmf1l. djurskyddsmål. brandmål 

och vissa vapenmål flyttas över till länsrätterna. Kommitten har också 

prövat fn'igan om en iindrad instansordning i byggnadsm{tl. Kommitten. 

som finner att flera viigande skäl talar för att flytta besvärsprövningen i 

tillståndsiirendcn enligt byggnadslagstiftningen till liinsrätt. lämnar dock 

inget förslag p?1 detta område. Dels reser sig en del praktiska hinder vid 
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tilHimpningen av den nuvarande byggnadslagstiftningen. dels var - då 

kommittens betänkande lades fram - ett förslag till ny lagstiftning på 

området i ett framskridet skede. 

I samband med att olika sakområden utreds bör man, mot bakgrund av 

de allmänna riktlinjer som kommitten har lagt fram. kunna pröva frågan 

om en iindrad instansordning även i mindre frekventa målgrupper. 

Tvåpartsförfarandet 

Kommitten anser att förbättringar i olika processuella hiinscenden kan 

urpnås i besvärsinstanserna. om förfarandet i ökad utsträckning organi

seras som en tvåpartsrrocess. 

Tilltron till ett objektivt handlande hos beslutsinstanserna stärks. I en 

tvåpartsprocess behöver niimligen inte beslutsinstansen p?1 .~amma siitt 

som nu ha till särskild uppgift att iaktta samhällets Olika intressen samtidigt 

som den har att objektivt skilja mellan ett allmänt och enskilt intresse i det 

aktuella målet. 

Ett tvårartsförfarande bidrar enligt kommitten i hög grad till att förbättra 

det allmiinnas möjligheter till talcrätt i besvärsinstanscrna. Detta kan stär

ka prejudikatbildningen och därmed bidra till en ökad stadga i avgörandena 

i Higre instans. 

Siirskilt väsentligt är enligt kommitten att ett tvåpartsförfarande kan leda 

till en angelägen koncentration av processen till den första besvärsinstan

sen, länsriitten. Detta hänger samman med att man vid ett tvåpartsförfa

rande har bättre möjligheter- att redan i första instans få fram ett fullödigt 

objektivt utredningsmaterial. Man torde i större utsträckning kunna undvi

ka att nya omständigheter kommer fram först i överinstanserna. Dessas 

uppgift koncentreras till en ren överprövning av det material. som har 

bedömts av underinstanscn. En sådan ordning har blivit särskilt viktig 

sedan regeringsrättcn har omvandlats till en ren prejudikatinstans och 

kammarriitterna sålunda i nästan alla mål är sista instans. Förs nya om

ständigheter fram först i kammarrätten blir den enda instans att pröva det 

nya läget. 

Kommitten ser det alltså av flera skäl som angeläget att i ökad utsträck

ning få till stånd etttvåpartsförfarande i länsrätternas målgrupper. Uppgif

ten att föra det allmännas talan bör i de allra flesta fallen läggas på ett 

allmänt ombud hos länsstyrelsen. På så sätt kan man utnyttja den juridiska 

sakkunskap och annan expertis som finns inom länsstyrelseorganisationen 

for den utredning som behöver tillföras ärendena. 

Uppgiften som allmänt ombud bör läggas på en tjänsteman med juridisk 

kompetens. Denne skulle alltså ha att göra de juridiska avvägningarna av 

hur det allmännas intressen bör föras in i processen hos domstolarna. 

Kommitten understryker att den utredning som redan är gjord hos den 

kommunala beslutsinstansen i de allra flesta fall torde kunna tjäna som 
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underlag för det allmännas talan. Över huvud taget bör det enligt kommit

ten genom samråd mellan det allmänna ombudet och den kommunala 

instansen finnas goda möjligheter att tillgodose det kommunala inflytande 

över processen som ofta är nödvändigt i de målgrupper som det är fråga 

om. I vissa frill har det kommunala intresset en sådan styrka att det bör 

utgöra en grund för en egen talerätt för den kommunala myndigheten. 

EITektcr för länsstyrelserna och länsrätterna 

Kommittens förslag omfattar endast ett begränsat antal målgrupper. 

Länsstyrelsejuristernas förlust av vissa besvärsprövande uppgifter kom

penseras enligt kommitten av det arbete som följer av en funktion som 

allmänt ombud. En s?1dan funktion inrymmer intressanta juridiska arbets

uppgifter. 

Om jurister inom liinsstyrelseorganisationen får till uppgift att vara all

miint ombud i målgrupper som avgörs i länsrätt innebär denna uppgift 

enligt kommitten i sig en angelägen breddning av liinsstyrelsens jurist

funktion. Möjligheterna till växeltjänstgöring mellan Hinsstyrelserna och 

förvaltningsdomstolarna ökar och för juristkarriären vid liinsstyrelsen öpp

nas vidare perspektiv. 

För länsrätternas del konstaterar kommitten att balanssituationen har 

varit bekymmersam under senare år. Utvecklingen under budgetåret 

1980/81 visar dock att länsrätterna under detta budgetår hade kapacitet att 

minska balanserna med ca 38 000 mål. Vidare pågår Ö'ierviiganden om en 

rationalisering av skatteprocessen. något som på sikt bör förbättra liinsriit

tcrnas arbetssituation. Mot bakgrund härav och med hiinsyn till det be

gränsade antal mål. ca 2 000 om året för hela landet. som tillförs liinsrät

terna om kommittens förslag genomförs finns inte n{1got hinder för liinsriit

terna att ta till sig de nya uppgifterna. 

Förslagen torde enligt kommitten inte medföra n{1gra ökade kostnader 

vare sig för länsstyrelserna eller för länsrättcrna. 

Genomförande 

Förslagen på de båda huvudområdena besvärsinstans och tvf1partspro

cess är starkt förknippade med varandra. Kommitten har därför utgi'itt från 

att förslagen genomförs i ett sammanhang. Kommitten har bedömt det som 

lämpligt att reformen genomförs den I januari 1983. 
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2 Sammanställning av rcmiSS)ttrandcn ilver länsdomstolskommlt• 
tens betänkande !SOlJ 1981: 75) Länsrättcrnas målområde - Admi• 
nistrativ tvåpartsprocess 

Inkomna ~·ttrandcn 

Yttranden över beUinkandet har avgetts av riksda!!ens ombudsmiin d01. 
justitiekanslern UKI. Svea ho\Tiitt. hovriitten för Viistra Sverige. sah1tliga 

kammarriittcr. domstolsverket. socialstyrelsen. statskontoret. lanthruks

styrelsen. statens livsmedelsverk. statens naturvi1rdsverk, statens plan

verk. statens brandniimnd. samtlii;a liinsriitter och liinsstyrelser. Linkö

pings. Viixjii. Hiigsby. Kalmar. Nybro. Oskarshamns. Viisterviks. Got

lands. Bromöllas. Siilvesborgs. I lclsingbnrgs. Halmstads. Kungsbacka. 

Varbergs. (iöleborgs. Mölndals. Liddevalla. Boriis. Falköpings. Skövde. 

SMne. Kumla. Giivle. Sundsvalls. Ö-;tersunds och Urnd1 kommuner. 

Svenska kommunförbundet. Östergötlands och Jiinkiipings liinsavdelning

ar av Svenska kommunförbundet. Landstingsfiirhumlct. Sveriges ad vokal

samfund. Sveriges domarefi.irbund. 'fjänstemiinnens centralorganisation 

<TCO). Centralorganisationen SACO/SR. Sveriges hiilsoviirdskonsu

lenters förening. Naturvfadsdirektörernas förening. Föreningarna Sveri

ges Unspolischefer och Sveriges polischefer samt representanter for hiilso

drdsniimndcrna i Bodens. Luleå. Pitcii och Älvsbyns kommuner. 

Ändrad inst:msordning 

Remissinstanserna fördelar sig antalsmiissigt jiimnt mellan dem som är 

positivt resp. negativt insUillda till kommittens förslag om att flytta över 

hesviirsprövningen i vissa mi'1lgrurrcr frf111 lföisstyrelserna till liinsriitterna. 

Bland de positivt instiillda instanserna miirks framför allt domstolar och 

andra instanser med huvudsakligen riittsv;'\rdande uppgifter medan läns

styrelser ocfl kommuner dominerar bland de negativa. Nf1gra instanser är 

allmiint tveksamma. 

Positiva till förslaget om en iindrad instansordning iir således JK. de 

häda ho1Tiitlcn111. tre ka111111arriillcr. 22 lii11srii11cr. domstof.\'\'l'/'ket. lii11.1-

stvrefst'll i Örchro lii 11. nio ko1111111111c'/". Lw1ds ti11gsfi'irht1Jl(fl'f. S 1·crige.1· 

adrnkatsamf1111d. S1·1'l'ig1'.1· do111artfiirlm11d och SA COISR. 

Ka111marrii11e11 i Giitehorg. lii11srii11ema i Östl'rgiitfa11d.1 och ]r'inkiiping.1· 

/ii11, TCO samt ett par kommuner ~ir tv.ek samma till rörslaget. 

Statens 11at11n·t1rd.1·1·erk tillstyrker förslagen endast niir det gäller djur

skyddsm[il och vapenmål. 

Statens hra11d11ii11111d. som har yttrat sig endast om förslaget hetr. brand

mål, tillstyrker förslaget i den delen. 

Negativt instiillda till förslaget i dess helhet iir JO. statskontoret. 

23 lii11s.1·tyre/ser. S1·enska kom111111(frirlmndN och / 7 ko11111111ner. Vid åtta av 
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liinsstyrelserna fiireligger Jod. reservationer till förm;'tn for kommittens 

fiirslag. 
Sociaf.,tyrdscn, statc11.1 lir.1·111cdc/.1Tcr/.: . .1tatc11.1 11111t11T1/rd1·1·cr/.: och sta

rens 11!11111·er/.: avstyrker att hiilsovfirdsm:11en llyttas över till liinsriitterna. 

L1111tlm1/.:sstyrds!'ll avstyrker förslaget siivitt avser <ljurskyddsm{1len. 

T,·åpartsfiirfarandc 

Fiirslaget om att införa ett tvf1partsfrirfarande tillstyrks i princip av J K. 

cle h<lt!a lto1·rii11a1111. /.:0111111t1rriiflc·m11 i Sroc/.:lto/111 och lii11/.:iipi11g, 

lii nsrii 11 N1111. S 1 ·criges ac/1 ·oka Isa 111fi1 nc/.. S 1 ·aigcs c/0111t1 nfiirh1111cl och 

SACO!SR. N;'lgra av dessa instanser efterlyser dock ytterligare överviigan

den rörande allmiinna ombudets stiillning. 

K11111111wTiit11•rna i Giirc•horg och S1111tf.,·1·al/ samt clo111.1tol.\'l'1'rkct iir tvek

samma till förslaget. Dnmstolsverket ansluter sig i och for sig till det 

principiella resonemang s1.1m ligger till grund for kommittens förslag. Ett 

principbeslut om en umliiggning med si\ vittg[iende konsekvenser för flir

valtningsriittskipningen som förslaget skulle innehiira. bör dock enligt ver

ket inte grundas pi'1 den fiirevarande utredningen. 
Förslaget avstyrks av .fl1•rtal<'f lii11.1·.1·1yrdser och k.01111111111<'1', SFc11sku 

k111111111111fiirln111det samt. TCO. Flera av dessa delar i och fiir sig frt1n 

principiella utg:'lngspunkter kommittens uppfaltning om fördelarna med ett 

tv;1partsfiirfarande. De menar dock att ett tv:'1partsförforande Wmpar sig 

mindre viil i de m:'tlgrupper som förslaget omfattar. De kritiserar gcnomg.?1-

ende kommitten för att den inte tillriickligt har belyst hur de kommunala 

intressena skall kunna tas till vara i processen. S1·e11.1ka k111111111111(iirlm11det 

anser alt ett sy~tem med allmiint ombud innebiir att en ny typ av statskon

troll införs över kommunerna. vilket förbundet inte kan acceptera. För

bundet an~er. att förslaget inneb:ir en inskriinkning i den kommunala 

sjiilvbestiimmanderiitten. Flera ko1111111111cr anför liknande synpunkter. 

Effekter för länsrätterna och länsstyrelserna, kostnader m. m. 

Ui11.1riittcrna vitsordar i allmiinhet att de har förm?1ga och miijlighet att 

ta till sig de nya mi'tlgruppcrna. Ui11sriitten i S/.:arahnrgs lii11 framh:'dler att 

ett flertal fögiirder kan vidtas för att möjliggöra en effektivitetshöjning 

inom liinsriitternas nuvarande personalram så alt de kan ta emot ytterligare 

m:'1lgruppcr. Lii11sriitrerna i G111/1111ds, Ä/1·.1horg.1· och Norrhottc•11.1· lii11 ute

sluter dock inte ett behov av resursförstiirkningar om Hinsdomstolskom

mittens förslag genomförs. 
Flera /ii11sstyrelscr iir skeptiska till att liinsriitternas 111ålomri'1de utvidgas 

mot bakgrund av länsrätternas halanssituation. 

JK förviintar sig en större tids[1tgang för m:°tlens avgörande när de 
utredande och riittskipande funktionerna skiljs [11. Detta vägs dock enligt 
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J K upp av de fördelar friln bl. a. riittssiikerhchsynpunkt som tkn föreslag

na ordningen innebiir. 

Enligt st11tskn11torct innebiir förslaget en mer arbetskriivamk och diir

mecl mindre rationell ordnini; iin den nuvarande. 

Fil'l"ll /iinsstYrdscr anser alt förlusten av besviirspröv<mde uppgifter fllr 

länsstyrelsejuristerna inte kompenseras av en uppgift som allmiint ombud. 

JO menar att det finn~ en risk för att Hinsstyrelserna far svifrt att rekrytera 

de jurister som behövs för att handliii;ga ?1terstf1entle arbetsuppgifter och 

att detta kan leda till en försvagning av Hinsstyrclseorganisationen. 

De htld11 /1111Tiil1N1111. do111.1·10/.11·crkct, 11iist1111 11//11 /ii11.1·.1·t.\"/"dscr Ol"h 

Sl"l·11sk11 k1m11111111.fi.irh1111dc1 framh~1ller att förslaget tt1nk leda till ökade 

kostnader fi.ir ..;tatsverket. Kostnadsökningarna föranletls enligt dessa re

rnissinstanser till huvutlsaklig del av det Jubbclarhete som ett tviipartsför

farande kan innehiira. M1/11g11 lii11s.1tYrdH·r kritiserar kommitten för en 

dfilig kostnadsanalys. 

Lii11s.1·t_1"1"d1·1·m11 hiivdar genomgt1entle att förslaget leder till ett unödii;t 

kd1ngligt förfarande stim inte viigs upp av nf1gra p<°1visbara riittssiikerhets

vinster. i\fot förslaget talar enligt JO: s mening Jen risk som finns att 

förfarandet _i mE11cn kan hli mera tungrott iin Jet iir idag. 



Prop. 1983/84: I 00 Bilaga 15 Ci\'ildepartcmentet 

Register 

ÖnTsikt 

5 lnll'dning 

23 A. Ch·ildc1rnrll'mcntct m. m. 
23 C:ivilder;irtementet 
23 Kommittecr m. m. 
24 Extra utgifter 

25 B. Länsstyrl'lscrna m. m. 
25 Lins-.tyrelserna m. m. 

83 C. K.vrkliga ändam{1I 
81 Dumkapitlen och stiftsniimnderna m. m.: 

Förvalt ningskost nader 
86 Ersiittningar till kyrkorm. m. 
8(, Vissa ersiittningar till kyrkofonden 
87 Kurser for utbildande av kyrkomusiker m. m. 
88 Bidrag till restaurering av iildre domkyrkor 
90 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
91 Bidrag till de svenska utlandsf'iirsamlingarna 
92 Bidrag till rerarationsarbeten pi'i de svenska utlands-

fiirsamlingarnas kyrkobyggnader 
91 Bidrag till trossamfund 
94 Bidrag till anskalli111de av lokaler för trossamfund 
% Bidrag till kyrkofonden på grund av indragna 

skatteutjiimningsmedel 
97 Bidrag till kyrkomöte! 

98 [), Statlig rationalisering och revision. m. m. 
98 Statskontoret 

101 Anskaffning <1v ADB-utrustning 
108 Datamaskincentralen för administrativ data

behandling 
110 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet 
111 Riksrevisionsverket 

116 E. Statlig lokalförsiirjning 
116 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
121 Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

216 

26125000 
I 0 601 000 

292 000 
37018000 

I 865037000 
1865037000 

11 728000 
240000 

5 05 I 000 
I 208 000 
2 400 000 

440 000 
625000 

305000 
33850000 
6500000 

44000000 
I 750000 

108097000 

68063000 
231 000000 

I 000 
I 000000 

64 361 000 
364425000 

105000000 
I 000 

105001000 
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124 I'. Statlig personalpolitik m. m. 
124 Stakns arbetsgivarverk 
125 Statens förhandlingsriid 
126 Statens löne- och pensionsverk 
127 Statlig personaladministrativ informationshchandling 
128 Avlöningar till personal på indragningsstat 
128 Statens personalbostadsddegation 
129 Statens arbctsmarknadsniimnd 
131 Lönekostnader vid viss omskolning m:h omplacering 
132 Vissa trygghctsi'1tgi1rder för liirare 

Personaladministration t1ch personalutbildning: 
138 Förval! ningskost nader 
139 lJ ppdragsvcrksamhet 
140 Bidrag till särskilda personalutbildningsfögiirder 

m.m. 
141 Bidrag till stiftelsen Statshiilsan 
142 Statens arbetsmiljöniimnd 
143 Viss förlagsverksamhet m. m. 
143 Vissa skadeersiittningar m. m. 
144 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningsliin 
145 Externa arbetstagarkonsulter 

146 G. Statistik m. m. 
Statistiska 1:entralbyrfö1: 

147 Statistik. register och prognoser 
159 lJ ppdragsverksamhet 
161 Folk- och hostadsriikningar 

162 H. Övriga ändamål 
162 Kammarkollegiet 
164 Bidrag till Institutet för storhushf1llens 

rationalisering 
164 Kostnader för vissa niimnder m. m. 
165 Tiickning av merkostnader för löner och pensioner 

m.m. 
\67 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala 

verksamhet 
168 Regeringskansliets förvaltningskontor 

Totalt för civildepartementet 

217 

30 22 2 000 
2 190 000 

47 415 000 
I 000 

50 000 
500 000 

21519000 
55 000 ()()() 

4 {){)() (){)() 

8837000 
1 000 

I 2 2 00 000 
225000000 

I 000 000 
150 000 
100 000 

I 000 
5 794000 

413980000 

270461000 
I 000 

14000000 
284462000 

18 308 000 

640000 
800000 

2 000 ()()() 000 

2 I 00 000 
179 639 ()()() 

2201487000 
5379507000 

171 U11derhi/11g11 15: I Sammanfattning av liinsdemokratikommittcns bc
UinkanJc <SOU 1982: 24) Vidgad liinsdemokrati 

195 lJ1uil'rhi/ag11 15: 2 Sammanfattning av ADB-bcredningsgruppens bc
tiinkandc !Os C 1983: 51 ADB-stöd och informa
tionshchov för samhällsplaneringen i liinen 

208 Undl'rhilaga 15: 3 Sammanfattning av liinsdomstolskommittens he
liinkande ( SOU 1981: 75) l.iinsriitternas midom
ddc - Administrativ tviipartsprocess 

Norsted1s Tryckeri, Stockholm 1983 









Bilaga 16 till budgetpropositionen 1984 -Prop. 1983/84:100 
Bilaga 16 

Riksdagen och dess verk m. m. 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Utdrag 
PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser 
riksdagen och dess verk m. m. 

Fjortonde huvudtiteln 

Fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse har 

den I december resp. den 8 december 1983 överlämnat förslag till de anslag 

som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. för 
budgetåret 1984/85. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sam

manställning av förslagen, vilken bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 16. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige i 
riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 100 Bil. 16 
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Bilaga 16.I 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 

Fjortonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvalt
ningsstyrelse angående reglering för budgetåret 1984/85 av utgifterna för 

riksdagen och dess verk m. m. har liksom föregående år av praktiska skäl 

sammanförts. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess verks område i förhållande till 

statsbudgeten för budgetåret 1984/85 framgår av följande sammanställ

ning 

Anvisat Förslag Förändring 
1983/84 1984/85 

A. Riksdagen 376 830 000 283 884 000 -92 946 000 
B. Riksdagens verk 114 396 000 131 230 000 + 16 834 000 

491226000 415 114 000 -76 112 000 
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ANSLAGEN 
A. RIKSDAGEN 

A 1. Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

92 444 153 

97781000 

116 147 000 

3 

Från anslaget finansieras arvoden och kostnadsersättningar till riksda

gens ledamöter, arbetsgivaravgifter, pensioner åt f. d. riksdagsledamöter. 
m. Il., reseersättningar. representation samt kostnader för riksdagsleda

möters deltagande i Europarådets verksamhet och för parlamentariska 

delegationer. 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
Kostnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
Pensioner åt f. d. riksdags-
ledamöter m. n. 
Reseersättningar m. m. till 
riksdagens ledamöter 
Representation m. m. 
Riksdagsledamöters deltagande i 
Europarådets verksamhet 
Parlamentariska delegationer 
a) Utländska delegationsbesök 

i Sverige 
b) Delegationsbesök i utlandet 

Summa kostnader 

Uppbörds medel 
Ersättning från försäkringskassor 

Summa anslag 

1983/84 

43 293 000 
5 180 000 

13 276 000 

12 971 000 

20 731 000 
450 000 

I 363 000 

528 000 
174 000 

97 966000 

185 000 

97 781 000 

Beräknad 
ändring 
1984/85 

. + 10 289 000 
+ 212 000 
+ 4 342 000 

+ I 344 000 

+ I 861 000 
+ 27 000 

+ 286 000 

+ 53 000 
+ 17 000 

+ 18431 000 

+ 65 000 

+ 18 366 000 

Arvoden till riksdagsledamöterna utgår enligt ersättningsstadgan 

( 1971: 1197) för riksdagens ledamöter. Riksdagen har beslutat om höjning 

av arvodet för tiden I oktober 1983 - 30 september 1984 från I 0/ 12 av 

lönegrad F 25:0 till 12/12 av samma lönegrad: Under 12-månadersperio

den därefter skall arvodet beräknas efter lönegrad F 27:0. Den nya ord

ningen medför ett ökat medelsbehov med I 0 289 000 kr. 

Kostnadsersättningen har enligt riksdagens beslut (KU 1977/78:18, rskr 

33) anpassats till gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 

Det innebär en ökning som för budgetåret 1984/85 har beräknats till 

212 000 kr. 

Lagen (1981 :691) om socialavgifter trädde i tillämpning fr. o. m. den I 

I* Riksdagen 1983/84. 1 sam/. Nr 100 Bil. 16 
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januari 1982. De preliminära avgifterna, som skall betalas under budget

året 1984/85 för riksdagens ledamöter, beräknas till sammanlagt 
17 618 000 kr., vilket är en ökning med 4 342 000 kr. jämfört med budget

året 1983/84. 

Posten för pensioner åt f. d. riksdagsledamöter och efterlevande till 
riksdagsledmöter utgår enligt ersättningsstadgan ( 1971: 1197) för riksda

gens ledamöter. Inklusive generella uppräkningar av utgående pensioner 

bör posten uppräknas med 1 344 000 kr. 
Posten för reseersättningar avser riksdagsledamöternas flyg- och järn

vägsresor m. m. inom riket och traktamenten till riksdagsledmöter under 

tid riksmöte pågår enligt ersättningsstadgan ( 1971: 1197) för riksdagens 

ledamöter. Även kostnaderna för sådana resor, som riksdagsledamöterna 

företar med utskotten inom Sverige ingår i posten. Utgifterna under posten 

beräknas öka totalt med I 861 000 kr. Nettoökningen för kostnader för 
SJ :s årskort beräknas till 99 000 kr. För flygresor beräknas en ökning med 
873 000 kr. och traktamentsersättningarna beräknas öka med I 046 000 kr. 

I posten för representation m. m. ingår kostnader för riksdagens repre
sentation gentemot utländska diplomater, företrädare för näringslivet och 
pressen. Vidare bekostas utgifter för måltider m. m. för ett stort antal 
utländska parlamentarikergrupper eller motsvarande, vilkas Sverigevistel
se i övrigt handhas och bekostas av UD/Svenska institutet eller av de 

utsändande institutionerna själva. 

Även kostnaderna för det representationsbidrag som enligt riksdagens 

beslut (KU 1980/81 :6, rskr 16) skall utgå till talmannen och vice talmän

nen ingår i posten. Denna bör föras upp med 477 000 kr. 

Posten för riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 
uppförs enligt bestämmelser i RFS 1981 :I. 

Efter beslut i talmanskonferensen utnyttjas posten jämväl för riksdagens 

medverkan i av Europarådet anordnade symposier och hearings utom 
ramen för Europarådsdelegationens egna aktiviteter. Någon särskild am

bitionshöjning förutses inte för budgetåret 1984/85 i förhå!lande till inne

varande budgetår. Med hänsyn till de fortgående internationella prissteg

ringarna för llyg och hotell föreslås att posten uppräknas till I 649 000 kr., 

vilket innebär en ökning med 286 000 kr. 

Posten för parlamentariska delegationer avser kostnader för sådana 
besök av officiella delegationer från andra länders parlament, vilka inbju

dits av talmanskonferensen och för vilka riksdagen står för värdskapet, 

samt för av talmanskonferensen utsedda svenska riksdagsdelegationers 

besök i utlandet. För budgetåret 1984/85 planeras inte någon ambitions
höjning avseende det officiella besöksutbytet. På grund av väntade pris

höjningar bör posten emellertid räknas upp från 702 000 kr. till 772 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m. för 

budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 116 147 000 kr. 
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A 2. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

409 206 

2 350 000 

2 650 000 

5 

Från anslaget finansieras utskottens studieresor utom Sverige. 

Talmanskonferensen beslöt den 20 oktober 1982 att ange en ram om 4,5 

milj. kr. för utskottens utrikes studieresor under mandatperioden 1982-

1985. 
I K U :s betänkande 1982/83 :27 anges att kostnaderna för de av talmans

konferensen godtagna planerade resorna under budgetåret 1983/84 upp
gick till ca 2 326 000 kr. Riksdagen beslöt därför anvisa 2 350 000 kr. för 

budgetåret 1983/84. 
För budgetåret 1984/85 har utskotten redovisat kostnader för planerade 

resor med sammanlagt ca 2 800 000 kr. 

Av ramen återstår alltså för budgetåret 1984/85 2 150 000 kr. Utöver 

detta belopp, som i sin helhet förs upp i anslaget för budgetåret 1984/85, 

bör särskilda medel beräknas för utskottens studieresor i de nordiska 

länderna. För detta ändamål beräknas 500 000 kr. Medlen bör få dispone-

. ras efter anvisningar som lämnas av talmanskonferensen. Anslaget bör 

alltså föras upp med 2 650 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige för 

budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 2 650 000 kr. 

A 3. Bidrag till studieresor 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

174 000 

196 000 

280 000 

Reservation 26 667 

Från detta anslag finansieras bidrag till riksdagsledamöternas enskilda 

studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferensen. 

Under budgetåret 1982/83 fördelades bidrag om sammanlagt 180 000 

kr. Därav återbetalades 6 000 kr. Den reservation som vid utgången av 

budgetåret 1981 /82 uppgick till 4 667 kr. har den 30 juni 1983 ökat till 

26 667 kr. Arbetsgruppen för förhandsgranskning av stipendier har före

slagit att den kostnadsandel som ledamöterna själva har att betala ökas 

från en fjärdedel till en tredjedel. Talmanskonferensen beslöt den 19 

cktober 1983 att följa arbetsgruppens förslag. Det medför att stipendiebe

loppen skall höjas fr. o. m. den I juli 1984 från 4 000 kr. till 6 000 kr. för 

resor inom Europa och från 6 000 kr. till 9 000 kr. för resor utom Europa. 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till studieresor för budgetåret 1984/85 

anvisas ett reservationsanslag av 280 000 kr. 

A 4. Bidrag till viss verksamhet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

590 255 

721 000 

736 000 

. Från anslaget finansieras bidrag till riksdagens interparlamentariska 

grupp, bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare samt bidrag till 

utrikespolitisk informationsverksamhet. 

Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 
Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 
Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

Summa anslag 

1983/84 

546 000 
145 000 
30000 

721 000 

Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 

Beräknad 
ändring 
1984/85 

+ I 000 
+ 14 000 

+ 15 000 

Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp har redovisat ne

danstående uppställning .för budgetåret 1984/85. Förslaget innebär att 

medelsbehovet ökar med I 000 kr. 

Bidrag till Interpa.rlamentariska unionen och dess generalsek
reterarassociation 
Utrikes möten 
Nordiska samrådsmöten samt representation m. m. 
Skrifter m. m. 
Förvaltningskostnader och reseförsäkringar 

Avgår medlemsavgifter 

Medelsbehov 

1984/85 

268 000 
259 600 

17 000 
3 200 
2 200 

550 000 
-3 000 

547 000 

Styrelsen för Sällskapet Riksdagsmän och forskare (RIFO) 

RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 

forskare. Bl. a. aktualiseras sådana frågor som på grund av den vetenskap

liga och tekniska utvecklingen blir betydelsefulla i riksdagens arbete. En 

del av RIFO:s verksamhet har varit den kontaktförmedling mellan enskil

da riksdagsledamöter, tjänstemän inom riksdagen och olika forskningsor

gan som startade 1975. Denna verksamhet permanentades 1976/77 och en 

kontaktsekreterare anställdes på deltid med placering i riksdagshuset. 
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Fr. o. m. den 1 juli 1980 är kontaktsekreteraren anställd i riksdagens för

valtni ngskon tor. 

RI FO har beräknat sitt medelsbehov för budgetåret 1984/85 till 159 000 

kr. Förslaget innebär att medelsbehovet ökar med 14 000 kr. Fördelningen 

av kostnaderna framgår av nedanstående sammanställning. 

Uiner och sociala kostnader 
Sekreterare 
Biträdeshjälp 

Arvoden 
Studiegruppssekreteraren, kontaktmän m. Il. 
RIFÖ-nytt, redigering 

Övriga omkostnader 
Kontorskostnader 
Sammankomster 
Externa föreläsningar 
Resor 
Konfercnsverksamhet 

Avgår medlemsavgifter 16 000 kr., övriga intäkter 7 600 kr. 

Medelsbehov 

Bidrag till utrikespolitisk information.noerksamhet 

1984/85 

71 900 
44 000 

3 400 
10 800 

11 000 
Il 000 
8 500 

Il 000 
Il 000 

182 600 
-23600 

159 000 

Bidraget är avsett att bestrida kostnader för informations- och studie

verksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor, för representation 

gentemot utländska besökare i detta sammanhang samt för deltagande i 

internationella utrikespolitiska seminarier, konferenser och liknande. 

Beslut om medelsdispositionen fattas av talmanskonferensen efter sam

råd med riksdagens utrikespolitiska klubb och riksdagens Europarådsde

legation. 

I avvaktan på närmare riktlinjer för bidragets användning bör för bud

getåret 1984/85 denna post uppföras med oförändrat belopp, dvs. 30 000 

kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till viss verksamhet för budgetåret 1984/85 

anvisas ett förslagsanslag av 736 000 kr. 

A 5. Bidrag till partigrupper 

1982183 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4 940 405 

6110000 

6110000 

Från ånslaget finansieras kontorshjälp till riksdagsledamöterna samt 

stöd till partigrupperna. 

1 •• Rik.I-dagen 1983/84. I sam/. Nr 100 Bil. 16 
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Kontorshjälp till riksdagsledamöter 
Stöd till partigrupper 

Summa anslag 

1983/84 

4 645 000 
I 465 000 

6110000 

Beräknad 
ändring 
1984/85 

8 

Stödet till kontorshjälpen beräknas med utgångspunkt från ett biträde 

för var sjätte ledamot. Partigruppstödet utgår i form av grundbidrag om 

150 000 kr. för varje riksdagsparti samt med 3 000 kr. per mandat för 

oppositionsparti och I 000 kr. per mandat för parti i regeringsställning, allt 

beräknat per budgetår. 

Frågan om partistödets utformning övervägs f. n. av en berednings

grupp inom konstitutionsutskottet. Översynen görs bl. a. mot bakgrund av 

att stödet till partigrupperna varit oförändrat sedan 1978/79 års riksmöte. 
I avvaktan på resultatet av de pågående övervägandena bör anslaget nu 

föras upp med oförändrat belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Bidrag till partigrupper för budgetåret 1984/85 

anvisas ett förslagsanslag av 6 110 000 kr. 

A 6. Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

100 527 499 

126 472 000 

126 411 000 

Från anslaget finansieras riksdagsförvaltningen, dvs. arvoden, löner, 

reseersättningar, expenser, kostnader för riksdagstryck och övriga publi

kationer, utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement samt riks

dagens lokalkostnader. 

1983/84 Beräknad 
ändring 
1984/85 

Personal 
Kammarkansliet 

!1andläggande personal 34 
Ovrig personal 8 

Utskotten 
!1andläggande personal 69 + I 
Ovrig personal 17 

Fiirvaltningskontoret 
!1andläggande personal 111 + 1 
Ovrig personal 132 + 4 

Summa 371 + 6 
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1983/84 Beräknad 
ändring 
1984/85 

Anslag 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 

och suppleanter för dessa 148 000 3 000 
Lönekostnader 55 322 000 +6 621 000 
Sjukvård m. m. 493 000 + 153 000 
Reseersättningar 428 000 + 397 000 
Utåtriktad information 

a) Serviceverksamhet till massmedier 650 000 183 000 
b) Informationsmaterial till besökande i riks-

dagshuset I 100 000 990 000 
c) Information till skolorm. m. 302 000 + 44 000 

Kommitteer m. m. 509 000 + 466 000 
Riksdagens restaurang 565 000 410 000 
Expenser 16 197 000 919 000 
Övriga utgifter 600 000 + 278 000 
Kostnader för riksdagstrycket 

a) Tryckningskostnader 19 911 000 +I 159 000 
b) Bokbinderikostnader 5 377 000 + 314 000 
c) Kommittetryck I 000 

Publikationstryck 917 000 587 000 
Utgivning av riksdagens årsbok 126 000 71 000 
Utgivning av tidningen Från Riksdag & 

Departement 
a) Lönekostnader" I 324 000 - I 324 000 
b) Sjukvård1l 5 000 5 000 
c) Reseersättningar1l 5 000 5 000 
d) Lokalkostnader" 236 000 236 000 
e) Tryckteknisk produktion 990 000 + 125 000 
f) Distributionskostnader 537 000 + 13 000 
g) Taltidningsproduktion 60000 + 10 000 
h) .~nformation och undersökningar 250000 
i) Ovriga kostnader" 190 000 190 000 

Lokalkostnader för riksdagen 26 857 000 -3 554 000 
Bostadsrättsföreningar m. m. 400 000 

Summa kostnader 133 500 000 +I 103 000 

Uppbörds med el 
Ersättning för utlånad personal 25 000 + 25 000 
Innutna hyror 990 000 240 000 
Bostadsrättslägenheter m. m. 338 000 + 62 000 
Försäljning av informationsmaterial I 000 + 49 000 
Försäljning av AV-material och studiematerial 7 000 
Försäljning av riksdagstryck och makulatur 4 224 000 + 826 000 
Prenumerationsavgifter för tidningen Från Riksdag 

& Departement I 443 000 + 442 000 

Summa uppbördsmedel 7 028 000 +I 164 000 

Summa anslag 126472 000 61 000 

1l Anslagsposterna utgår och har från budgetåret 1984/85 inräknats i de för övriga 
förvaltningen angivna anslagsposterna Lönekostnader, Sjukvård m. m., Reseersätt
ningar, Lokalkostnader. Vad gäller posten Övriga kostnader utgår denna och däri 
beräknade kostnader har delvis inräknats i anslagsposten Expenser. 

Ökningen under posten Lönekostnader har beräknats till 6 621 000 kr. 

varav 5 786 000 kr. utgör löneomräkning. 

Under budgetåret 1982/83 har förvaltningsstyrelsen inrättat 

en tjänst som avdelningsdirektör för ekonomifrågor 

- en tjänst som byråassistent och sekreterare åt de tre vice talmännen 
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- en tjänst som kontorsassistent vid finansutskottet: denna ersatte befint

lig halvtidstjänst gemensam för finans- och bostadsutskottens kanslier. 

Förvaltningsstyrelsen har, med stöd av riksdagsbeslut om förändring av 

förvaltningskontorets organisation, beslutat från den· I juli 1983 inrätta 

en tjänst som byrådirektör vid ekonomienheten 

en halvtidstjänst som informationsassistent vid informationsenheten 

en expeditionsassistent vid intendenturenheten (förrådet) 

en bevakningsassistent vid säkerhetsenheten (porten mot Riksplan). 

De tjänster som i övrigt inrättats med stöd av bemyndigandet innebär 

inte något nettotillskott då motsvarande antal dragits in på andra delar av 

organisationen. 

Från den I juli 1983 gick riksdagen över i en ny lokalvårdsorganisation. 

För denna inrättades sammanlagt 40 tjänster. Därmed kunde anställning

en för 42 arvodesanställda lokalvårdare upphöra samt 8 tjänster som 

ekonomibiträden dras in. 

Riksdagen har, utöver vad so.m tidigare beslutats, bifallit att följande 

tjänster inrättas under budgetåret 1983/84 

- en tjänst som informationsassistent vid informationsenheten 

- två tjänster som expeditionsassistenter vid intendenturenheten. 

Vidare har ett göromålsförordnande som föredragande vid trafikutskot

tet dragits in och i stället från den I september 1983 inrättats en tillsvida

retjänst som föredragande vid utskottsorganisationen med placering tills 

vidare vid trafikutskottet. Denna omvandling innebär inte någon ökad 

kostnad för riksdagen. 
Förvaltningsstyrelsen föreslår och har beräknat medel för att från bud-

getåret 1984/85 följande fasta tjänster inrättas 

en tjänst som föredragande vid utskottsorganisationen med placering 

tills vidare vid justitieutskottet 

en tjänst som expeditionsassistent vid intendenturenheten (kammar

service: talmanskorridoren) 

en tjänst, 3/ 4-tidstjänst, som kontorsassistent vid konstitutionsutskot

tet: därvid kan den nuvarande halvtidstjänsten dras in 

en tjänst som byråassistent vid riksdagens förvaltningskontor med 

placering tills vidare vid socialutskottet för att biträda riksdagsleda

moten Bengt Lindkvist. 

Vidare föreslås att fem arvodesanställningar som expeditionsassistent 

med riksmötesanställning omvandlas till tre fasta helårstjänster som expe

ditionsassistent. Tjänsterna föreslås placerade vid intendenturenheten där 

arvodesanställningarna tidigare funnits. Denna omvandling innebär inga 

ökade kostnader för riksdagen. 

Anslagsposten Reseersättningar innefattar bl. a. utskottstjänstemännens 

deltagande i av utskotten beslutade inrikes och utrikes studieresor samt 

deltagande i konferenser o. d. Kostnaderna för övriga tjänstemäns resor 

som också ingår i posten har beräknats till 125 000 kr. 
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Samlingsposten Utåtriktad information avser kostnader dels för viss 

serviceverksamhet till massmedier, dels för informationsmaterial etc. till 

besökande i riksdagshuset, dels för information till skolor m. m. Totalt 

beräknas 923 000 kr. för den utåtriktade informationen under budgetåret 

1984/85. 

För serviceverksam het till massmedier beräknas 467 000 kr. vilket inne

bär en minskning med 183 000 kr. För budgetåret 1983/84 beviljades 

200 000 kr. av engångskaraktär. Detta belopp avsåg kostnader för lands

ortspressens inkoppling· att via telefon avlyssna kammardebatterna. En 

mindre kostnadsökning har beräknats bl. a. för kursverksamheten för jour

nalister. 

Anslagsposten Informationsmaterial till besökande i riksdagshuset har 

beräknats till 110 000 kr. Minskningen i förhållande till budgetåret 1983/ 

84 beror på att särskilda pengar av engångskaraktär beräknades för pro

duktion av broschyrer och annat informationsmaterial. Dessa är nu fär

diga. 
För verksamhet som riktar sig till utbildningsväsendet beräknas 346 000 

kr., varav 1 SO 000 kr. avser kostnader för fortsättningskurser för lärare och 

återstoden framställning av läromedel etc. 

Intäkterna för försäljning av AV-material upptas till 7 000 kr., vilket är 

oförändrat belopp i förhållande till föregående år. Försäljning av infor

mationsmaterial, bl. a. ledamotsförteckning, riksdagsbroschyr, beräknas 

ge intäkter på SO 000 kr. 

Posten Kommitteer avser kostnader för kommitteer och utredningar 

genom särskilda sakkunniga m. m. Kostnaderna beräknas till 97S 000 kr. 

Därav svarar bl. a. riksdagens biografikommitte för 440 000 kr. och 1983 

års JO-utredning för ca 52S 000 kr. 

För riksdagens restaurang beräknas I 5S 000 kr. varav 65 000 kr. avser 

kostnader för bl. a. inköp och underhåll av inventarier samt 90 000 kr. 

tjänstemännens måltidssubventionering. 

För anslagsposten Expenser beräknas totalt IS 278 000 kr. vilket innebär 

en minskning med 919 000 kr. Posten Transporter kan minskas med drygt 

2 600 000 kr. då återflyttningen till Helgeandsholmen är genomförd. Ökac 

de kostnader beräknas dock bl. a. för utbyte av gamla skrivmaskiner ( + 
150 000 kr.), fortsatt renovering av gamla möbler (totalt I SO 000 kr.), 

bokinköp ( + 281 000 kr.), drift och utökning av antalet kopieringsmaski
ner (+I SO 000 kr.). För bindning av sliten och mycket utnyttjad litteratur 

som står obunden i magasin har beräknats I 00 000 kr. vilket anslag är av 

engångskaraktär. I Expenser ingår kostnaderna för riksdagens totala da

torbaserade verksamhet som beräknas till sammanlagt I 720 000 kr. Denna 

innefattar försök med datorstödd texthantering och informationssökning 

vid förvaltningskontoret, kammarkansliet samt några utskottskanslier, för 

vilket beräknats I 510 000 kr., samt ADB-verksamheten för vilken avsatts 

210 000 kr. Vidare beräknas i anslags posten medel för installation av en 

TT-printer i riksdagshuset. 
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Anslagsposten Övriga utgifter har beräknats öka med 278 000 kr. Posten 

Riksmötets öppnande har därvid bedömts öka med 150 000 kr. till 250 000 

kr. För konst och utställningar har beräknats 255 000 kr. varav 155 000 kr. 

i huvudsak avsatts för fortsatt renovering av Nationalmuseums depositio

ner och resterande I 00 000 kr. för inköp av konst till allmänna utrymmen, 

ledamotsrum och tjänsterum. 

Samlingsposten Kostnader för riksdagstrycket inkluderar trycknings

kostnader, bokbinderikostnader och kommittetryck. Kostnaderna härför 

beräknas sammanlagt till 26 762 000 kr. Inkomsterna för försäljning av 

riksdagstryck och makulatur torde komma att öka med 826 000 kr. och 

beräknas uppgå till 5 050 000 kr. Totalt beräknas medelsbehovet till 

21 712 000 kr. 

Posten Publikationstryck beräknas till 330 000 kr. varav 120 000 kr. 

avser tryckning av en volym av Sveriges statliga publikationer ( 1983 ). 

I anslagsposten Utgivning av riksdagens årsbok som beräknas till 55 000 

kr. har avsatts 45 000 kr. som produktionsbidrag. 

Samlingsposten Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement 

avser dels tryckteknisk produktion, dels distributionskostnader. dels tal

tidningsproduktion, dels information och undersökningar. Totalt beräk

nas medelsbehovet till I 00 000 kr., dvs. skillnaden mellan beräknade kost

nader på I 985 000 kr. och beräknade intäkter på I 885 000 kr. Prenume

rationsavgiften avses bli höjd från 110 kr. för år till 125 kr. för år (inkl. 

moms). I det ovan angivna medelsbehovet ingår inte lönekostnader, lokal

kostnader etc. 

Anslagsposten Lokalkostnader för riksdagen beräknas exkl. influtna 

hyror till 23 303 000 kr. I detta belopp ingår kostnader för renovering av 

första kammarens plenisal innebärande återställande av de gamla bänkar

na samt installering av viss ny teknisk utrustning som beräknas till en 

sammanlagd kostnad av 3,3 milj. kr. Då återflyttningen till Helgeandshol

men är genomförd och vissa tidigare kostnader därmed. bortfaller kan en 

minskning av anslagsposten ske. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Förvaltningskostnader för budgetåret 1984/85 

anvisas ett förslagsanslag av 126 411 000 kr. 

A 7. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

417 452 

450 000 

450 000 

Reservation 126 919 

Genom anslaget finansieras utgivningar av otryckta ståndsprotokoll. 

Från den I juli 1984 administrerar riksdagens förvaltningskontor utgiv

ningen av de otryckta ståndsprotokollen. 
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För budgetåret 1984/85 kommer nya kontrakt ang. utarbetandet av 

prästeståndets, ridderskapet och adelns, bondeståndets samt borgarstån
dets resp. protokoll att upprättas. 

För arbete med protokollen erfordras 450 000 kr. utöver på anslaget 
beräknad behållning. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokollför budget

året 1984/85 anvisas ett reservationsanslag av 450 000 kr. 

A 8. Nytt riksdagshus 

1982/83 Utgift 
1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

200 472 582 
144 500 000 

31100000 

Uti•eckling sedan oktober 1982 

Reservation I 145 369 

Byggnadsarbetena inom byggnaderna avslutades i princip till årsskiftet 

1982-1983. Besiktningarna som följde därefter genomfördes enligt tidplan 

under första kvartalet 1983. Under våren och sommaren har vissa komplet

terande arbeten utförts. Riksplans markytskikt utfördes under våren och 
sommaren 1983, och som sista del i projektet färdigställdes en utvändig 

hiss från Norrbro till Strömparterren i oktober 1983. 

Ombyggnaderna i kv Cephalus (förvaltningshuset) avslutades i septem

ber 1983. Till de ursprungliga planerna hade då fogats en ombyggnad av 

ytterligare 11 bostadsrum m. m. i plan 6 och 7. 
Under hösten 1982 och våren 1983 har ett stort antal upphandlingar av 

inredning genomförts samt planering skett av hur befintlig inredning i 

lokalerna vid Sergels torg skulle återanvändas. 

Flyttningen från Sergels torg till Helgeandsholmen genomfördes plan
enligt under perioden 15 juni till 1 september. 

Den 4 oktober 1983 invigdes Riksbyggnaderna för sitt ändamål i sam

band med riksmötets öppnande. 

Kostnader 

Byggnadsinvesteringar 

Investeringskostnaden för byggnadsarbeten beräknades i föregående 

års anslagsframställning till 544,9 milj. kr. i prisläge 1982-04-01. Motsva
rande kostnad i prisläge 1983-04-01 blir 563,2 milj. kr. med hänsyn tagen 
till kostnadsutvecklingen under perioden (9 %). Byggnadsstyrelsen har 

gjort en ny kostnadsavstämning av projektet som redovisades för bygg
nadskommitten i oktober 1983. Kostnaden för byggnadsinvesteringar be
räknas här till 563,3 milj. kr. i prisläge 1983-04-0 I. 
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Inredning 

Kostnader för inredning angavs i föregående års anslagsframställning 

till 47,3 milj. kr. i prisläge 1982-04-01. Motsvarande kostnad i prisläge 

1983-04-0 I blir 51,3 milj. kr. med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen 

under perioden. 

Kostnaderna för inredning beräknas med nuvarande planering till 44,3 

milj. kr. i prisläge 1983-04-0 I. 

Den stora kostnadsminskningen, 7 .O milj. kr., beror i huvudsak på 

förmånliga upphandlingar som genomförts under det senaste året samt en 

ökad återanvändning av befintlig inredning vid Sergels torg. 

Teleutrustning 

Kostnaderna för teleutrustning angavs enligt föregående års anslags

framställning till 55,0 milj. kr. Motsvarande kostnad i prisläge 1983-04-01 
blir 58,7 milj. kr. med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen under perio
den. 

Kostnaderna för teleutrustning beräknas nu till 55.0 milj. kr. i prisläge 
I 98J-04-0 I. 

Konstnärlig utsmyckning 

Kostnaderna för den konstnärliga utsmyckningen i byggnaderna angavs 

i föregående års anslagsframställning till 2, I milj. kr. i prisläge 1982-04-0 I. 

Motsvarande kostnad i prisläge 1983-04-0 I blir 2,2 milj. kr. 

Kostnaderna för konstnärlig utsmyckning beräknas nu till 2,2 milj. kr. 

i prisläge 1983-04-0 I. 

Sammanfattning 

Byggnadskostnaden är i stort sett lika med den kostnad som anmäldes 

i föregående års anslagsframställning med hänsyn tagen till kostnadsin

dexutvecklingen under perioden. 

Kostnaderna för inredning och teleutrustning har blivit åtskilligt lägre. 

än kostnaderna i föregående års anslagsframställning med hänsyn tagen 

till kostnadsindexutvecklingen under perioden. I samband med föregåen

de års anslagsframställning angavs att indikationer fanns på att hela_ det 

ekonomiska utrymmet inte skulle behöva utnyttjas. Detta står nu klart då 

samtliga upphandlingar är genomförda och effekterna av besparingar kan 

avläsas. 

Sammantaget beräknas kostnaderna för projektet nu uppgå till 662,6 

milj. kr. i prisläge 1983-04-0 I. Därtill kommer kostnader för konstnärlig 

utsmyckning, som beräknas till 2,2 milj. kr. i prisläge 1983-04-0 I. 

Medelsbehovet för 1984/85, vilket är det sista året i investeringsplanen, 
uppgår till 31, I milj. kr. 
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lnvesteringsplan 

Projekt 

Investering i 
byggnader 

Kostn. för inredn. 
Kostn. för teleutr. 

Summa ramkostnad 
Kostn. för konst-

närlig utsmyckn. 

lnvesteringsredovisning: 

Kostn.ram tkr. 

82-04-01 83-04-01 

544 900 563 300 
47 300 44 300 
55 000 55 000 

647 200 662 600 

2 100 2 200 

15 

Medelsförbrukning tkr. 

Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 83/84 84/85 
83-06-30 

455 195 94000 14 105 
9 508 23 000 11 792 

23 445 27 000 4 555 

488 148 144 000 30452 

I 051 500 649 

Preliminär medelsförbrukning, långtidsbudget, milj. kr. 

1978179 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

13,1 38,8 74,8 161,71 201,02 144,5 

Anmärkning 

Bygg- Färdig 
start stäl-
år-mån !ande 

år-mån 

78-04 83-04 
81-05 83-08 
81-01 83-08 

83-08 

84/85 Totalt 

31,I 664.8-' 

1 Under bå 1981 /82 förbrukades ytterligare I 0 milj. kr. via bidrag från utbildningsdepartementet avseende 
museum under Riksplan. 

1 Under bå 1982/83 förbrukades ytterligare I milj. kr. via bidrag från Stockholms kommun avseende viss 
ytskiktsbehandling samt 0,5 milj. kr. via bidrag från riksbanken avseende viss konstnärlig utsmyckning. 

3 Totalkostnad inkl. konstnärlig utsmyckning i prisläge 1983-04-0 I. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Nytt riksdagshus för budgetåret 1984/85 anvisas ett reservationsanslag 

av 31 I 00 000 kr. 
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B. RIKSDAGENS VERK 

B 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Förvaltningskostnader 
Lokalkostnader 
Extraordinära utgifter 
Summa kostnader 

Uppbörds med el 
Summa anslag 

38 732 194 
39 852 000 
44 209 000 

16 

1983/84 Beräknad 
ändring 
1984/85 

32 460 000 +4 114 000 
7 162 000 + 253 000 

500 000 
40 122 000 +4 367 000 

270 000 + 10 000 
39 852 000 +4 357 000 

Riksgäldskontoret handhar statens upplåning inom och utom landet, 

förvaltar statsskulden samt utfärdar och förvaltar statliga kreditgarantier. 

Omfattningen av kontorets verksamhet och därmed resursbehoven påver
kas starkt av underskotten i den statliga budgeten och i bytesbalansen samt 

därmed åtföljande behov av statlig upplåning. 

När statsskulden nått den storlek som nu är fallet kräver förvaltningen 

av den allt större arbetsinsatser från kontorets sida. 

För budgetåret 1984/85 har riksgäldskontoret som utgångspunkt för 

upplåningsplaneringen antagit att budgetunderskottet kommer att uppgå 

till ca 90 miljarder kronor. 

Den statliga utlandsupplåningen under 1984/85 uppskattas till ca 17 mil

jarder kronor, varav 5 miljarder för att finansiera underskottet i bytesbalan

sen och resten för att finansiera förfallande lån samt för att säkra en realt 

oförändrad valutareserv. Denna kalkyl förutsätter att de mycket stora 

belopp som företag och kommuner lånat i utlandet och som förfaller till 

betalning under budgetåret kommer att finansieras genom motsvarande 

nyupplåning i utlandet av företagen och kommunerna. I den mån detta 

inte sker, finns det anledning att räkna med att den statliga utlandsupplå

ningen blir i motsvarande mån större. Detta innebär att kontoret !11åste 

ha kapacitet att genomföra en årlig nyupplåning utomlands i intervallet 

20-30 miljarder kronor. 

Den inhemska statsskulden kan under 1984/85 beräknas växa med 

drygt 80 miljarder kronor. Härtill kommer förfallande ränte-, premie- och 

sparlån med närmare 11 miljarder kronor samt förfallande statsskuldväx

lar på drygt 70 miljarder kronor som måste ersättas med ny upplåning. 

Riksgäldskontorets upplåningsbehov på den inhemska marknaden blir 

därmed av storleken 160 miljarder kronor. 
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Vid utgången av budgetåret 1984/85 beräknas statsskulden uppgå till 
totalt närmare 600 miljarder kronor, varav I 00 miljarder kronor utländsk 

och närmare 500 miljarder kronor inhemsk skuld. 

Riksdagen har vid olika tillfällen framhållit nödvändigheten av att 

upplåningen inom landet i ökad omfattning sker utanför banksystemet. 

En ökad upplåning från hushållen måste ske dels genom en fortsatt 

utveckling av premie- och sparlåneinstrumenten, dels genom införande av 

det nya allemanssparandet. · 

För kort resp. lång upplåning från större placerare har statsskuldväxlar 
och riksobligationer introducerats. 

Utöver ökade arbetsinsatser i samband med nyupplåningen kommer 
kontorets arbete med låneförvaltning att öka kraftigt. Här planeras ytter
ligare användning av datateknik för att kunna klara de allt större volymer
na inom och utom landet och för aktiv förvaltning av utlandsskulden. 

Riksgäldskontorets arbete med kreditgarantier inom varvs- och rederi
stödet har på senare år ökat kraftigt. Inom övriga garantiområden har 
framför allt garantier inom energisektorn föranlett en ökad arbetsbörda. 

Fullmäktige har för förvaltningskostnadsanslaget upprättat ett s. k. hu

vudförslag för 1984/85 som innebär att anslaget för 1983/84 efter pris- och 
löneomräkning minskats med 2 %. Vid prisomräkningen har beaktats att 
finansministern framhållit att myndigheterna inte skall kompenseras för 

de prisökningar som följde av devalveringen i oktober 1982. Utöver hu

vudförslaget föreslår fullmäktige en ytterligare utökning av budgetramen. 
Huvudförslaget utgår från en oförändrad storlek på den fasta personal

styrkan. De produktivitetshöjningar som kan uppnås t. ex. till följd av 

genomförandet av datoriseringsprojekt beräknas bli absorberade av ökan

de arbetsvolymer och nya arbetsuppgifter. 

Fullmäktige har tidigare föreslagit att riksdagen anvisar medel på till

läggsbudget för 1983/84 avseende förvaltningskostnadsanslaget. Förslaget 
innebär bl. a. personalförstärkningar till verksledningen, revisionsenheten 

. och utlandslåneenheten. Kostnaderna för dessa nya tjänster, I 007 000 kr., 

skall inräknas i budgetförslaget för 1984/85. 

Det nya allemanssparandet, varom regeringen framlagt förslag till riks

dagen, kommer att ställa krav på kontoret för vilka resurser i dag saknas. 

Fullmäktige kommer därför att senare återkomma till riksdagen med för

slag till anvisning av medel på tilläggsbudget för 1983/84 och med kom

plettering av budgetförslaget 1984/85. 

Fullmäktige bedömer att man inom huvudförslagets och tilläggsbudge

tens ram inte kan finansiera alla de arbetsinsatser som framtvingas av ökad 

volym i upplåning och låneförvaltning eller av alltmer komplicerade ar
betsuppgifter på dessa områden liksom när det gäller garantier. 

Fullmäktige föreslår därför en ytterligare utökning av budgetramen. 

Orsakerna är i sammanfattning följande. 
En del av kontorets datorbearbetningar vad gäller premieobligationer 
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utförs vid externa servicebyråer. Kostnaderna för kontroll av inlösta pre

mieobligationsvinster beräknas under 1984/85 öka med 340 000 kr. på 

grund av ökat antal vinster. Denna kostnadsökning är ofrånkomlig. 
Mot bakgrund av vad man nu vet om den framtida utlandsupplåningen 

och förvaltningen av utlandslånen anser fullmäktige att det är nödvändigt 
och lönsamt med hänsyn till de totala kostnaderna för staten att fortsätta 

utbyggnaden av kontorets utlandslåneenhet. Fullmäktige föreslår därför 
att ytterligare medel anvisas så att utlandslåneenheten utöver de tre tjäns

ter som berördes i skrivelse angående anslag på tilläggsbudget för 1983/84 

kan förstärkas med ytterligare tre tjänster. Kostnaderna beräknas till 
386 000 kr. 

Ökningen av riksgäldskontorets garantiåtaganden har medfört behov av 
ökade resurser för att administrera garantiverksamheten. Det juridiska 
arbetet inom utlandsupplåningen har också blivit alltmer komplicerat. . 

Dessutom har behovet av juristinsatser för den inhemska upplåningen 
ökat. Fullmäktige bedömer därför att garanti- och rättsenheten måste 

förstärkas med en jurist till en kostnad av 150 000 kr. 
Vidare anser fullmäktige au ökade medel bör tillföras kontoret för 

konsulthjälp i samband med hanteringen av säkerheter i varvs- och rede
ristödet samt vid betalningsfallisemang inom garantisystemen. Kostnader
na för detta beräknas till 160 000 kr. 

Personalutbildningen är en av de viktigaste faktorerna för att klara de 

omställningar som riksgäldskontoret kommer att genomgå under de när
maste åren. Det behövs bättre möjligheter att planera personalutbildning
en och att leda den internt anordnade utbildningen. Vidare behövs en 

större ekonomisk ram för deltagande i externt anordnad utbildning. Full

mäktige föreslår därför att medel anvisas för en tjänst som utbildningsad
ministratör till en kostnad av 133 000 kr. och att ytterligare 100 000 kr. 

anvisas för personalutbildningen. 
Fullmäktige anser att det finns behov av att inrätta en ny tjänst med 

inriktning på statistisk verksamhet inom samhällsekonomiska gruppen. 

Arbetsuppgifterna består bl. a. i att medverka i moderniseringen av kon
torets löpande statistiska rapportering främst till externa avnämare. Kost

naden beräknas till 133 000 kr. 
Informationsverksamheten har under de senaste åren expanderat avse

värt, främst till följd av en starkt ökad efterfrågan på material för att belysa 
problemen kring budget- och bytesbalansunderskotten och statsupplå

ningen. För att kunna förstärka utbudet av information till nya intressent

och kundgrupper om kontorets produkter och verksamhet föreslår full

mäktige därför att ytterligare I 00 000 kr. anvisas för information. 

Riksgäldskontorets lokaler räcker inte för den här föreslagna ökningen 

av personalstyrkan. Fullmäktige föreslår att 144 000 kr. anvisas för nya 

lokaler och 96 000 kr. för inredning och utrustning av de nya tjänsterum
men. Vidare föreslår fullmäktige att 152 000 kr. anvisas för ytterligare 
terminaler anslutna till Reuters nyhetsbyrå. 



Prop. 1983/84:100 Bilaga 16 19 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser fullmäktige att utöver 

huvudförslaget på 41 308 000 kr. och förslaget till anvisning av medel på 

tilläggsbudget på I 007 000 kr. bör anvisas ytterligare I 894 000 kr. för 

budgetåret 1984/85. Fullmäktige föreslår således att under anslaget B I. 

Förvaltningskostnader för 1984/85 anvisas 44 209 000 kr. Därav utgör · 

96 000 kr. utgifter av engångskaraktär. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 44 209 000 kr. 

B 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån m. m. 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

Lån inom landet 
I. Obligationspapper 
2. Värdepapperstryck 
3. Reklam, m. m. 

Lån utom landet 

33 955 742 

40 000 000 

52 000 000 

I. Obligationspapper och värdepapperstryck 
2. Prospekt, annonskostnader 
3. Konsultarvoden m. m. 

Summa anslag 

1983/84 

700 000 
4 290 000 

21610000 

I 700 000 
8100000. 
3 600 000 

40 000 000 

Beräknad 
ändring 
1984/85 

+ 600 000 
+ I 210 000 
+ 4 890 000 

+ I 050 000 
+ 2 725 000 
+ I 525 000 

+ 12 000 000 

Anslaget avser vissa av de rörliga externa kostnaderna för kontorets. 

upplåningsverksamhet, nämligen obligationspapper och värdepappers

tryck både inom och utom landet, reklam och annonseringskostnader 

m. m. inom landet och prospekt och annonser samt anlitande av advokat

byråer och konsulter för utlandsupplåningen. 

Vad gäller inriktning och omfattning av den aktuella verksamheten 

hänvisas till redogörelsen i anslutning till anslaget B I. Förvaltningskost

nader. 

För budgetåret 1984/85 beräknas utgifterna till 52 000 000 kr. varav 

33 300 000 kr. för upplåning inom landet och 18 700 000 kr. för upplåning 

utom landet. 

För den inhemska upplåningen beräknas kostnaderna för obligations

papper och värdepapperstryck öka på grund av ökade volymer av pre

mieobligationer. En begränsning av kostnadsökningen har åstadkommits 

genom att fullmäktige beslutat införa ett system med I 00-brev för pre" 

mieobligationer. 
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Mot bakgrund av de ökade krav som ställs på finansiering av budget

underskottet utanför den reglerade kreditmarknaden ökar även kostnader
na för marknadsföring, dvs. reklam m. m. Det är angeläget att nya place

rargrupper kan vinnas för statsskuldväxlar och riksobligationer. Utökade 
marknadsföringsinsatser planeras för detta ändamål. Under budgetåret 

planeras en ny teknik för försäljning av sparobligationer som möjliggör ett 

bättre utnyttjande av denna finansieringsform i hushållssektorn. Även 

detta kommer att kräva ökade resurser för marknadsföring. Vidare ökar 

reklaminsatserna för premieobligationer genom den nya emissionstekni

ken med förköp och en avslutande försäljning vilket bl. a. innebär flera 

annonseringstillfällen. Dessutom planeras en fortsättning av de särskilda 

marknadsföringsinsatser som sker för riksbankens räkning avseende pre

mieklubbar. 
För utlandsupplåningen utgår kostnadsberäkningarna från ett hypote

tiskt låneprogram och är bl. a. beroende av antalet lån. Kostnaderna 
påverkas också av prisstegringar utomlands och av stigande dollarkurs. 

Om nya upplåningsformer införs inom landet eller om lipplåningsvoly
merna blir större än beräknat kan detta leda till högre utgifter än som här 
angivits. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån 

m. m. för budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 

52 000 000 kr. 

B 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparandet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I. Vinstutlottning 
2. Annonsering 

I 060 076 

I 535 000 
I 654 000 

3. Tryckning av dragningslistor 
4. Övrigt 

Summa anslag 

1983/84 

15 000 
I 405 000 

90000 
25 000 

1535 000 

Beräknad 
ändring 
1984/85 

+ 35 000 
+ 94 000 

0 
10 000 

+ 119 000 

Riksgäldskontoret handhar administrationen av lönsparandet, bl. a. 
vinstutlottningarna i vinstsparandet samt vissa kontroller i samband med 

skattesparandet. Anslaget B 3 avser endast externa kostnader, således 

ingår exempelvis inte lönekostnader för personal som arbetar med lön
sparandet. Anslag till kampanj äskas under VII :e huvudtiteln. 

För budgetåret 1984/85 beräknas utgifterna till I 654 000 kr. vilket in
nebär en real minskning med 2 % jämfört med budgetåret 1983/84. 
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Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för lönsparan

det för budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 

I 654 000 kr. 

B 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med 

premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag I 000 

1984/85 Förslag I 000 

Regeringen har bemyndigats att, om konjunkturläget motiverar det, 

besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär 

skatt i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering 

av visst frivilligt sparande. Riksgäldskontoret skall handha administratio

nen vid eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetåret 
1984/85 uppföras med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med 

premiering avfrfrilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

för budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13927084 

14 683 000 

14 929 000 

Justitieombudsmännen har tillsyn över att de som utövar offentlig verk

samhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 

åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftning

en avhjälps. 

Verksamheten regleras av lagen (SFS 1975: I 057; ändr. 1977: I 023 och 

1980: 15) med instruktion för justitieombudsmännen. 

Justitieombudsmännen 

1983/84 Beräknad 

Personal 
~andläggande personal 35 
Ovrig personal 24 

Summa 59 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Summa anslag 

11 190 000 
39 000 

270 000 
I 674 000 
I 510 000 

14 683 000 

ändring 
1984/85 

+433 000 
+ 8 000 
+110000 
+205 000 
-510 000 

+246000 
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Inspektionsverksamheten beräknas få samma omfattning under budget

året 1984/85 som den haft under tidigare år. Antalet nya klagoärenden 

under verksamhetsåret 1982/83 uppgick till 3 688 och antalet nya initiativ

ärenden till 133. Detta innebär en ökning beträffande klagoärenden med 

289 och initiativärenden med 38 i förhållande till föregående år. Det finns 

ingenting som tyder på några dramatiska förändringar under de närmaste 

åren. För att hålla ärendebalansen på en rimlig nivå har JO-ämbetet de 

senaste åren bl. a. anställt föredragande som "extra utredningshjälp". JO

ämbetet räknar med att denna "extra utredningshjälp" behövs tills vidare 

om antalet klagoärenden får ungefär samma omfattning som budgetåret 

1982/83, dvs. ca 3 700. 

Lönekostnaderna har för nästkommande budgetår beräknats till 

11 623 000 kr., varav 433 000 kr. utgör löneomräkning. 

Lokalkostnaderna beriiknas öka med 205 000 kr., beroende främst på 

ökade hyreskostnader. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande år anvisats 

l 510 000 kr. Av dessa är 560 000 kr. av engångskaraktär innefattande 

kostnader för dels anslutning av telefonerna till riksdagens växel, dels 

genomförande av den 3:e internationella ombudsmannakonferensen för 

vilken Sverige är arrangör. Med hänsyn härtill beräknas anslaget för 

budgetåret 1984/85 till I 000 000 kr., vilket innebär att kostnaderna för 

den ordinarie verksamheten antas öka med 50 000 kr. beroende på kost

nadsstegringar. 

Riksdagens fön•altningsstyre/se 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe

räkningen och föreslår 

att till Riksdagens ombudsmän. justitieombudsmännen för budget

året 1984/85 anvisas ett förslagsanslag av 14 929 000 kr. 

B 6. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

5 674 428 

6 320 000 

6 501 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 

den statliga verksamheten. 

För verksamheten gäller lagen (R FS 197 5 :9; omtryckt 1979: I 0, ändr. 

1981 :2 och 1982:5) med instruktion för riksdagens revisorer. 
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Revisorerna 

1983/84 Beräknad 
ändring 
1984/85 

Personal 
Handläggande personal 15 
Övrig personal 6 
Summa 21 

Anslag 
I. Förvaltningskostnader 5 361 000 +316000 
2. Lokalkostnader 959 000 -219 000 

6 320 000 + 97 000 

Beräkningen av medelsbehovet har skett med utgångspunkt i huvudför

slaget. Därutöver har emellertid gjorts en besparing på 1,9 procentenheter, 

vilken revisorerna önskar få tillgodoräkna kommande år. 

Av anslagsposten I föreslås högst 4 321 000 kr. få disponeras för löne

kostnader inkl. lönekostnadspålägg för egen personal. 
Under anslagsposten I föreslås högst 2 000 kr. få disponeras för repre

sentation. 

Under anslagsposten 2 har medel beräknats endast för hyror. Övriga 

lokalkostnader är upptagna under anslagsposten I. 

I sin anslagsframställning påpekar revisorerna att vad som förordats i 

förslaget till ny organisation för förvaltningskontoret (förs. 1982/83 :25) 

innebär bl. a. att den externa revisionen av riksdagsförvaltningen skall 

utökas. I avvaktan på riksdagens beslut har revisorerna inte beräknat 

några medel härför. Särskild framställning om ytterligare medel för bud.

getåret 1984/85 kan därför senare komma att inges. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot revisorer

nas medelsberäkning. 

I förhållande till revisorernas förslag måste anslaget räknas upp med 

84 000 kr. Detta med hänsyn till den del av kostnaderna för riksdagens 

telefonväxel som revisorernas kansli med sina anknytningar svarar för. 

Förvaltningsstyrelseri. föreslår · 

att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1984/85 

anvisas ett förslagsanslag av 6 50 I 000 kr. 

B 7. Nordiska rådets svenska delegation och des.s kansli: Förvaltningskostnader 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

4 162 587 

4 651 000 

4 924 000 
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Nordiska rådet, vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) 

1962 med ändringar 1971 och 1974, är ett organ för samråd mellan de 

nordiska ländernas riksdagar och regeringar. Färöarna och Åland deltar 

i rådets arbete. Rådet sammanträder i regel en gång om året. Under 1973 

och 1974 har dock prövats en försöksordning med delade sessioner, och 

under 1975 anordnade rådet sin första extra session. 

Vid rådets 31 :a session i februari 1983 beslutades om en utökning av 

antalet rådsrepresentanter från 78 valda medlemmar till 87. Detta innebär 

att Färöarna, Grönland och Åland kommer att få vardera två medlemmar 

i rådet inom ramen för resp. Danmarks och Finlands delegationer. Dan

mark, Finland, Norge och Sverige kommer att få vardera 20 medlemmar 

i rådet och Island 7. De beslutade förändringarna förutsätter en ändring av 

Helsingforsavtalet från 1962. Denna avtalsändring liar godkänts av Sveri
ges riksdag den 23 november 1983. 

Delegationen 

1983/84 Beräknad 

Personal 
Handläggande personal 81 

Övrig personal 81 

Summa 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande 
i sammanträden 
Arvoden för medlemmar av arbetsutskottet 
Lönekostnader för tjänstemän 
Extra personal 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Summa anslag 

1 Varav I halvtidstjänst. 

16 

30000 
17 000 

2 342 000 
20 000 
14000 

500 000 
845 000 
883 000 

4 651 000 

ändring 
1984/85 

+ 5 000 

+ 154 000 

+ I 000 
+300 000 
-110 000 
- 77 oao 
+273 000 

Lönekostnaderna har för nästkommande budgetår beräknats till 

2 496 000 kr., varav 154 000 kr. utgör löneomräkning. 

Ökningen av anslagsposten Reseersättningar beror dels på prishöjning

ar, dels på ökad mötesfrekvens. 

Den minskade lokalkostnaden hänför sig till lägre hyreskostnad då 

delegationens kansli den I april 1984 flyttar till nya lokaler i kvarteret 

Mercurius i Gamla stan. 

Anslagsposten Expenser kan minskas med det engångsbelopp på 

120 000 kr. som avsattes för rådets 32:a session i Stockholm. Sedvanlig 

kostnadsomräkning har därefter skett. 
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Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvalt

ningskostnader för budgetåret 1984/85 anvisas ett förslagsanslag 

av 4 924 000 kr. 

B 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i 
gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 
1984/85 Förslag 

Delegationen 

4 298 853 

5 449 000 

7 012 000 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilläggsprotokoll om 

Nordiska rådets presidiesekretariat och dess rättsliga ställning, vilket un

dertecknats av Danmarks. Finlands, Islands, Norges och Sveriges rege

ringar den 15 maj 1973. Riksdagens beslut innebär att samnia principer 

som föreslagits gälla ministerrådets sekretariat i proposition 1973: 122 

angående godkännande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets 

sekretariat och deras rättsliga ställning kommer att tillämpas för presidie

sekretariatets del. Överenskommelsen innehåller bl. a. bestämmelse om ett 

speciellt avgiftssystem för sekretariatspersonalen enligt regler som utfor

mats i samarbete mellan presidiet och representanter för dåvarande finans

departementet. 

Rådets presidium har för 1984 antagit en budget om 16 936 000 kr. 

I följande sammanställning upptas Sveriges andel, beräknad efter 

41,4 % av hithörande budgetkostnader. 

Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

I. Arvoden och löner 
2. Förvaltningskostnader 
3. Lokalkostnader 
4. Reseersättningar 
5. Rådets tryck 
6. Information 
7. Till presidiets förfogande 
Medelsreserv 
Medelsreserv för informationskampanj 

Summa kostnader och medelsreserv 

Inkomster 

Summa anslag 

2 604 060 
708 354 
455 400 
360 180 

I 656 000 
I 345 086 

255 024 
289 800 
496 800 

8 170 704 

I 159 200 

7 011 504 

- ------
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Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i 

gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1984/ 

85 anvisas ett förs lagsanslag av 7 012 000 kr. 
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Register 

Fjortonde huvudtiteln 
Sid. 
2 

3 

5 

5 

6 

7 

8 
9 

INLEDNING 
A. Riksdagen 
AI. Ersättningar till riksdagens ledamöter m. m.: 

I. Ersättningar till riksdagens ledamöter 
2. Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 
3. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 
4. Representation m. m. 
5. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet 
6. Parlamentariska delegationer 

A2. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 

A3. Bidrag till studieresor 

A4. Bidrag till viss verksamhet: 
I. Bidrag till riksdagens interparlamentariska 

grupp 
2. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 
3. Bidrag till utrikespolitisk informations

verksamhet 

AS. Bidrag till partigrupper: 

A6. 

I. Kontorshjälp till riksdagsledamöter 
2. Stöd till partigrupper 

Förvaltningskostnader: 
I. Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrelsen 

och suppleanter för dessa 
2. Lönekostnader 
3. Sjukvård m. m. 
4. Reseersättningar 
5. Utåtriktad information 
6. Kommitteer m. m. 
7. Riksdagens restaurang 
8. Expenser 
9. Övriga utgifter 

10. Kostnader för riksdagstrycket 
11. Publikationstryck 
12. Utgivning av riksdagens årsbok 

27 

Medelsbehov 

76 342 000 
14315000 
22 592 000 

477 000 

I 649 000 
772 000 

116 147 000 

2 650 000 

280 000 

547 000 
I 59 000 

:rn ooo 
736 000 

4 645 000 
I 465 000 

6 110 000 

145 000 
61893000 

646 000 
825 000 
916 000 
975 000 
155 000 

15 278 000 
828 000 

21712000 
330 000 

55 000 
13. Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement 100 000 
14. Lokalkostnader för riksdagen 22 553 000 
15. Bostadsrättsföreningar m. m. 

126 411 000 

12 A7. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 450 000 

13 AS. Nytt riksdagshus 31100 000 
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Sid. 
8. Riksdagens verk Medelsbehov 

16 
19 
20 
21 

8 I - 4 Riksgäldskontoret: 
I. Förvaltningskostnader 
2. Vissa kostnader vid emission av statslån 
3. Administrationskostnader för lönsparandet 
4. Administrationskostnader i samband med premiering 

av frivilligt sparande av överskjutande skatt 

21 85. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 
22 86. Riksdagens revisorer och deras kansli 
23 87. Nordiska rådets svenska delegation och dess 

kansli: Förvaltningskostnader 
25 88. Nordiska rådets svenska delegation och dess 

kansli: Andel i gemensamma kostnader för 
Nordiska rådet 

44 209 000 
52 000 000 

I 654 000 

I 000 

97 864 000 

14 929 000 
6 501 000 

4 924 000 

7 012 000 

Summa kr. 415 114 000 

LiberTryck Stockholm 1.983 
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Räntor på statsskulden, m.m. 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådt:t Feldt 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1983,-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser räntor på 

statsskulden, m. m. 

Femtonde huvudtiteln 

Med skrivelse den 2 december 1983 har fullmäktige i riksgäldskontoret 

överlämnat förslag till räntor på statsskulden, m. m. för budgetåret 1984/ 

85. 
På utgiftssidan tas i förslaget upp räntor till ett belopp av 62 107 milj. kr. 

samt kapitalrabatter, kursförluster, valutaförluster och diverse utgifter om 

sammanlagt 3418 milj. kr. Av utgiftsräntorna hänför sig 21236 milj: kr. till 

de räntelöpande obligationslåner •. Fördelningen av detta belopp pil de 

olika lånen framgår av följande sammanställning. 

Spcc({ikution tll" riinfll på rii11teliipumle ohligatio11slå11 Kr. 

1934{irs 3 % lån av 30/12 436357:! 
1937" 3 % amort lån av 1/2 I 300518 
1937" 3 % .. 1/3 899865 
1943 .. 31/2% lån av 15/3 nr 3 7 881 258 
1943 .. 31/2% .. 1514 .. 

4 12 368 020 
1943 .. 31/2% .. I/Il 7 11031318 
1944" 31/2% .. 

15/3 9 7 281 330 
1944 .. 31/2% .. 15/12 10 16732380 
1945 .. 3 (.',/ .. 

/(• 1/7 Il 10776570 
1945" 3 l)'<:,1 ,. I/Il 12 6470490 
1946"' 3 t;I,, .. 1/2 13 17494710 
1946 .. 3 7r.; •. 15/12 14 6475 290 
1951 "" 3 112 % .. 15/6 19 8 Mil 583 
1952 .. 3 1/2 t;;. .. 10/2 20 6949915 

I Riksdagt't1 1983184. I s11ml. Nr IDO. Bilaga 17 
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Kr. 

1970 ilrs 7 1/4 '/'i. amort lån av 20/1 nr 96 6 525 000 
1971 .. 7 1/4 '..:;, .. 

8/6 " 99 11 600000 
1972 .. 7 'i(, liln av 9/6 " 105 56000000 
1972 .. 7 r,.;, amort liin av 10/6 

., 
106 11550000 

1974 .. 7 1/2 <,;;. Ian av l0i7 " 120 38250000 
1974 .. 8 ~.,, .. 10/9 

., 
121 64000000 

1975 .. 8 '7,f .. 
10/I " 122 112000000 

1975 .. 8 ('/ .. ,,, 10/3 " 123 72000000 
1975" 9 <;;, . • , J0/6 .. 

124 J7J 000000 
1975 .. 9 rz · · 10/9 " 125 243000000 ,(, 

1976 .. 9 c· ,, 
/l· 10/1 " 128 189000000 

1976" 9 ~;;, .. 10/4 .. 
130 243000000 

1976" 9 r:t. ,, 
10/6 

.. 
131 IK9000000 /(1 

1976" 91/2% .. 10/11 .. 
132 175 750000 

1977" 9 1/2 ~.-( .. 
10/2 .. 

133 123 500000 
J977 .. 91/2% .. J0/4 .. 134 104500000 
1977" 9 1/2'7'(, ,. 10/6 ... 135 133 000000 
1977" 91/2 ~:~ .. 1017 

.. 
136 152000000 

1977 .. 9J/2% "(fr. 10.11.82123/4%)10/11 1 .. 
137 213 562 500 

197K" 9 1/2 ~:-;, .. (" J0.2.K3 J23/4',:·(J 10/2 1 .. 
138 159 375 000 

197K" lO % "(" 10.3.83 12 3/4'/c,) 10/3 1 .. 
139 47'1 750000 

1978., 10 %· .. (" 10.6.83 12 ';i(,) 10/61 ., 
142 480000000 

1978 .. JO ')( . .. I0/6 .. 143 220000000 
1978" 93/4% .. (" I0.10.8312%·) 10/101 .. 145 744000000 
1978., 93/4% .. 10/10 .. 146 165750000 
1979" 9 3/4'/(; .. (" 10.1.84 12%) J0/1 1 .. J47 564000000 
1979" 9 3/4';{. " JO/I .. 148 19500000 
1979" 8-9 J/2-JO 1/2 c;;, .. 20/3 .. 

149 96915 
1979" 93/4% .. 10/3 1 .. 150 780000000 
1979" 9 3/4 % .. 10/61 .. 151 204000000 
1979" IO 1/2 '/i, " !Jli 11 

.. 
J53 199 500000 

1980" !03/4% .. I0/1 1 .. J54 258000000 
1980" 111/:!%" J0/4 1 .. 155 92000000 
1980" 111/2%, .. 10/6 1 .. 157 184000000 
1980" 121/2% .. 10/9 1 .. 

159 187 500000 
1981 .. 12 li:! ~-(,. ,, 10/1 1 .. 160 462500000 
J981" 131/2% .. I0/3' .. 162 229500000 
1981" 131/2% .. 10/4 1 .. 

J64 67 500000 
1981" 13 1/2 7<· .. 

12/61 .. 
165 108000000 

1981 .. 13 J/2% .. 1/8 .. J67 81000000 
1981" 13 l/4':i .. 

15/JO 
,. 

170 265 000000 
1981" 131/2% .. 10/10 1 " 171 3 I05000000 
1981 .. 121/4% .. 10/12 " 172 277666666 
1982 .. 123/4% ,. 10/1 1 " 173 395 250000 
1982" 121/4% .. 8/2 .. 175 367 500000 
1982 .. 123;4q .. 

12/2 1 .. 176 1479000000 
1982" 123/4% .. 15/4 1 .. 177 I 083 750000 
1982" 121/4% .. 18/4 .. 178 122 500000 
1982 .. 123/4% .. 10/6 1 " 180 J53000000 
1982 .. 123/4% .. 12/8 1 " 181 63 750000 
1982" J2 l/2% .. 8/11 " 182 125000000 
1982 .. 123/4% .. 10/1 J I " 183 255 000000 
1983" D+2% .. 

12/1 2 .. 
184 252000000 

1983., 125/8% .. 15/1 " 185 252 500000 
1983" 123/4% .. 15/1 1 " 186 663000000 
1983 .. 12.25% 

.. 
12/2 " 187 343 000000 

1983., 12.50 ?(. 
.. 

12/2 1 .. 188 I 062500000 
1983 .. 12% 20/3 .. 189 1656000000 
19K3" 12,50% .. 

J!!/3 " 190 212500000 
1983 .. 12 '/,, 8/4 1 " 191 192000000 
1983 .. 12% 10/9 " 192 84012000 
1983 .. 12% ltl/9' " 193 720000000 

Summa avrundat till 21 236 000 000 
' Med riintcjusteringsklausul 
2 Um med rörlig ränta <D=riksbankens diskonto) 
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Spec(fik<11ion ar räntor på Sn•11ska s1C1te11s riksohligationcr Kr. 

t983års 13.20% lånav !!/ 11 
10/11 

Nr 1001 1584000000 
1983 .. 13.40% .. .. 1002 938000000 

Summa 2522000000 

Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppg[1 till sammanlagt ca 

I 818 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framg[ir av följande samman

ställning. 

Specifikation m· 1·i11ster pä premieohligalion.l'lt/11 Kr. 

1975 års 
1975 .. 
1975" 
1976" 
1976 .. 
1976" 
1977" 
1977" 
1977" 
1978" 
1978'' 
1978" 
1979" 
1979" 
1979" 
1980" 
1980" 
1980" 
(981" 
1982" 
1982" 
1982 .. 
1983 .. 
(983 .. 

första premielån 
andra 
tredje " 
första " 
andra ·· 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje .. 
första .. 
andra ·· 
tredje ·· 
första " 
andra " 
tredje " 
första " 
andra " 
tredje ·· 
premielån 
första premielan 
andra 
tredje " 
första .. 
andra " 

48000000 
35 200000 
-:.? 125000 
41400000 
44850000 
65 550000 
43500000 
36 250000 
87 600000 
40500000 
47 840000 

103040000 
74 000000 
88800000 

140ft00000 
104000000 
8001100(1\1 

160000000 
54000000 
72000000 
81 000000 
81000000 
72 000000 

180000000 

Summa avrundat till 1818000000 

Inkomsterna på huvudtiteln beräknas till 525 milj. kr. Förslaget utvisar 

således ett underskott av 65000 milj. kr. som bör föras av på statsbudge

ten. Detta innebär en ökning med 6 100 milj. kr. i förhållande till det 

underskott som f. n. beräknas för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen all 

I. godkänna bilagda förslag till räntor på statsskulden. m. m. för 

budgetåret 1984/85 <bilaga 17.1), 
2. till Räntor på statsskulden. m. m. för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett förslagsanslag av 65 000 000 000 kr. 
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Bilaga 17.l 

Förslag till räntor på statsskulden, m. m. för budgetåret 1984/85 

Utgifter 

A Riintor på statsskulden 

a Rii11tor pc) 11pplclt1ing inom landet 

Riinta pf1 räntelöpande obligationslån. fi"irslagsl'is 
2 Riinta pf1 Svenska statens riksobligationcr. f<irslagsris 
3 Vinster pf1 prcmicobligationslån,.fiirs/ags1·is 
4 Riinta pf1 statsskuldförbindelser . .f(irs/ag.l"l"is 
5 Riinta pi't sparobligationer, .f<'irslagsl'is 
6 RäntC! på av staten övertagna lån. fiirslag.1Tis 
7 Ränta på llm hos statsinstitutioner och 

fonder m. m . . fi"irs/af.?s1·is 
8 Riinta på köpeskillingen för fastigheten 

nr I i kv. Lejonet i Stockholm 
9 Riinta på konung Carl XIII:s hemgiftskapital 

10 Ränta på kortfristig upplåning hos 
banker m. tl., fiirslagsl'i.1· 

11 Riinta på skattkammarväxlar,fiirs/ags1·is 
12 Riinta på statsskuldväxlar,fi'irs/a.11sl'is 

h Räntor på upplåning i 111/anclet. 

Ränta på upplåning i utlandet för statens 
vattenfallsverk. försla1-:s1·is 

2 Ränta på lån hos internationella 
banker. j(Jrslag.n·is 

3 Ränta på lån p<°1 den internationella 
kapitalmarknaden. j(Jrslagsl'is 

c Riinta på hcriiknad ny upplåning inom 
/andel. fiirslagsvi.1· 

d Riinta på beriiknad ny upplåning utom landet.förslagsvis 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 19lB-09-22. 

Bilaga 

till huvudtiteln 

Räntor pfi statsskulden. 

m.m. 

21 236000000 
2522000000 
1818000000 

29660000 
3 I 00 000 000 

40000 

650000000 

90000 
8000 

100000000 
1100000000 

10500000000 41055798000 

140000001 

4 000 000 000~ 

64000000003 10414000000 

8337504000 

2 300000000 
62 I 07 302 000 

1 Motsvarar USD 1.0 milj och BEC 42.4 milj. . . . . 
2 Motsvarar USD 420.8 milj, DEM 17,6 milj, CHF 6,1 milj. SDR 46.4 mi\j. GBP 15,2 milj och JPY I 369.6 m1IJ. 
'Motsvarar USD 521.0 milj. DEM 304.6 milj, CHF 133.3 milj. NLG 86.4 milj, JPY 12883,0 milj. FRF 87,8 

milj. GBP 13.5 milj. 
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B Kapitafrahatter, kursförluster m. m. 

Kapitalrabalter. förslagsvis 
2 Kursförluster. förslagsl"is 
3 Valutaförluster, förslagsvis 

C Diverse utgifter 

Försäljningsprovisioner m. m .. förslagsvis 
2 lnlösningsprovisioner m. m . .förslagsvis 
3 Kostnad för börsnotering av obligationslån, 

.förslagsvis 
4 Officiella dragningslistor för premielånen.förslagsl•is 
5 Särskilda dragningslistor för premielånens 100-brev, 

fijrslag.1·1•is 
6 Övriga diverse utgifter.}Orslagsvis 

Inkomster 

A Räntor 
I Ränta på uppköpta obligationer 
2 Ränta på rörliga krediter 
3 Ränta på checkräkningsmedel i riksbanken 
4 Ränta på övriga utlånade medel 

B Uppgiild. kursvinster m. m. 

I Uppgäld 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

C Diverse inkomster 

Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Officiella dragningslistor för premielånen 
3 Övriga diverse inkomster 

Underskott att föras av på statsbudgeten 

1000 
I 000 

2 700 000 000 2 700 002 000 

575000000 
130000000 

7700000 
4300000 

600000 
100000 

Summa kr. 

35000000 
450000000 

1000 
100000 

I 000 
I 000 
1000 

35000000 
4800000 

100000 

Summa kr. 

717700000 
65 525 004 000 

485101000 

3000 

39900000 
525004000 

65 000 000 000 
65 525 004 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Bilaga 18 

Oförutsedda utgifter 

FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantr:ide 

1983-12-22 

Föredragande: statsrådet Fcldt 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser oför
utsedda utgifter 

Sextonde hm•udtiteln 

För hestridande av oförutsedda utgifter finns i statsbudgeten vid sidan 

av de anslag som finns uppförda under resp. departement ett förslagsan

slag. vilket som ett komplement till de budgetar för särskilda ändamål som 

årligen antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens 

förfogande. Anslaget är i statsbudgeten för innevarande budgetår uppfört 

med I milj. kr. 

Jag för först ge en redovisning för de utgifter som under år 1983 har 

anvisats från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt fall. 

Ut rike <;de parte me ntet: 

Bötesbelopp avseende liskefartyget Yenö 

Stockhol mskonfcrensen. förskottskapital 

Stockholmskonferensen. ombyggnad av Brunkebergshuset, 

16379 

10000000 

förskottskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 500000 

Försvarsdepartementet: 

Kostnader för beredskap inför satelliten Kosmos 1402 stört-

ning ................................................ . 80746 

Medel för fortsatt geoteknisk undersökning av stabilitetsför-

hållandena vid Norsälven ............................. . 100000 

Täckande av underskott på FN-styrkors verksamhet utom-

lands ............................................... . 5 398446 

I Riksdagen 1983184. I .1oml. Nr 100. Bilt1gt1 18 
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Tiickandc av undcrs_kott på övervakningskontingenten i Ko-

rea ....................... · .......................... . 

Finansiering av statens geotekniska instituts rådgivnings verk-

samhet i byggnadslovsärenden ......................... . 

Övcrsviimningsskador i Gävleborgs län ................. . 

Kommun i ka ti on sdcpa rtc men tel: 

Skadcreglering med anledning av "Tsesis" grundstötning den 

2 

36255 

100000 

753660 

26 oktober 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16279405 

Summa kr. 66264891 

Regeringen bör iiven i fortsäctningen kunna disponera iivcr medel till 

täckande av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens 

faststiillande. Jag förordar sf1lunda att för nästa budgetår ett anslag förs 

upp för iindami'tlet. Anslaget bör i princip få disponeras cm.last för utgifter 

som ar av st1 br[1dskande art att resp. ärenden inte hinner underställas 

riksdagen och att utgifterna inte liimpligen kan täckas av andra medel som 

står till regeringens förfogande. Hiirmed avses även att utgifter inte får 

tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 * tredje stycket regeringsformen. 

Betriiffandc griinsdragningcn mellan utnyttjandet av detta anslag och de 

under de olika departcmentshuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen 

till extra utgifter bör gälla all anslaget till oförutsedda utgifter huvudsakli

gen skall anviindas för större sådana. Denna gränsdragning bör emellertid 

inte tolkas alltför snävt. utan regeringen bör härvidlag ges den handlingsfri

het som efter omständigheterna kan anses påkallad. 

Det bör slutligen ankomma på regeringen att göra anmiilan till riksdagen 

om de utgifter som under det sena'stc året anvisats utgä av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följande speciella ändamfil få tillgodoses av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att. under 

förutsiillning att andra medel inte står till förfogande för iindamålet. från 

detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har 

ålagt:;; att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. budgetåret 

1961/6:! utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada 

i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ge ut 

som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör inhämtas för nästa bud

getår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen !SU 1948: 207. rskr 

406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under budgetåret 

1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada på egendom utom riket 

till personer, som uppehöll sig utomlands och som var i rikets tjänst. 

liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersättning 
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skulle utgå efter. samma grunder som under budgetåren 1943/44-1946/47 

hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster som hade 

uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 1944: 183, SU 147, rskr 

3291. För budgetåren 1949/50-1983/84 har riksdagen lämnat motsvarande 

bemyndiganden. Bemyndigande att på samma villkor betala ut ersättning 

för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen (SU 1951:42, rskr 

63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t. v. under budgetåren 

1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egendom inom landet, 

vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För budget

åren 1952/53-1983/84 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndiganden. 

Med hänsyn till att krigsskador. exempelvis genom minsprängning. fortfa

rande kan tänkas förekomma. bör riksdagens bemyndigande inhiimtas till 

att iiven under nästa budgetår på oförändrade villkor betala ut krigsska

deersiittningar. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag all anslaget till oförut

sedda utgifter. i likhet med innevarande budgetår. bör tas upp med I milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ofiimtsedda mg!fter för budgetåret 1984/85 anvisa ett för

slagsanslag av I 000000 kr. att stå till regeringens förfogande för 

de ändamål och på de villkor jag har förordat i del föregående. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 
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Bilaga 19 

Beredskapsbudgetför 
totalförsvaret 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

l•öredragande: statsrådet Thunborg 

Utdrag 
PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1983-12-22 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 såvitt avser beredskaps

budget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 * regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering 

för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, för 

annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta 

behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av 

medel för rikets försvar. 

Utgifter för förstärkning av försvarsbcredskapen kan täckas på principi

ellt fyra olika sätt. 

Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten över

skrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana 

anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller försvarsmakten 

och civilförsvaret fordras vidare att regeringen får riksdagens bemyndi

gande att av beredskapsskäl överskrida de utgifts- och bemyndigandera

mar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar 

särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och 

att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på bered

skapsbudgeten, om förutsättningarna härför - krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstärkningar täckas på annat sätt 

än från anslag på beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudge

ten. Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig, krigsfara eller annan 

I Riksdai:en 1983184. I sam/. Nr 100. Bilaga 19 
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omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 

rörliga krediter i riksgäldskontoret om högst 50 milj. kr. för jordbruksde

partementets och högst I 000 milj. kr. för dåvarande handelsdepartemen

tets verksamhetsområde (prop. 1970: I bil. 11. JoU 3, rskr 125. prop. 

1970: 1 bil. 12, SU 10, rskr 10, prop. 1973: 1 bil. 12, FöU 9, rskr 63 och 

prop. 1974: 8, FöU 8. rskr 34). 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbe

redskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk 

är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta och hur 

snabbt åtgärderna måste genomföras. Beredskapsbudgeten skall säkerstäl

la att nödvändiga beredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför 

att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel. 

Den beredskapsbudget för totalförsvaret som gäller för innevarande 

budgetår (prop. 1982/83: 100 bil. 19. FöU 6, rskr 159) tar upp anslag om 

sammanlagt 7 244 milj. kr. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de utgifter för civila 

ändamål som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av för

svarsberedskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta 

av riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av 

trettio dagar av högsta försvarsberedskap. Under år 1979 har de ändamål 

för vilka medel bör tas upp på beredskapsbudgeten setts över. 

För budgetåret 1984/85 bör på beredskapsbudgeten föras upp oföriimlra

de anslag om sammanlagt 7 244 milj. kr. Anslagen bör fördelas på huvudtit

lar enligt bilaga 19. l. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret för 

budgetåret 1984/85 (bilaga 19.IJ. 
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Bilaga 19.! 

Förslag till beredskapsbudget för totalförsvaret för budgetåret 
1984/85 

IV. Försvarsdepartementet 

a) Utgifter för psykologiskt försvar. förslagsvis 

b) Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

V. Socialdepartementet 
a) Krigshjälp, förslagsvis 

bJ Det allmänt civila medicinalväsendets utrustning 

och verksamhet. förslagsvis 

VI. Kommunikationsdcpartemcntet 
a) Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

bl Övriga totalförsvarsutgifter. förslagsvis 

VII. Finansdepartementet 

a) Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

b) Utgifter för totalförsvarets civila delar. förslagsvis 

VIII. Utbildningsdcpartcmentct 

Utgifter för psykologiskt försvar, förslagsvis 

IX. Jordbruksdepartementet 
1 

Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

X. Arbetsmarknadsdepartementet 

Utgifter för ekonomiskt försvar. förslagsvis 

XII. Industridepartementet 

Utgifter för ekonomiskt försvar, förslagsvis 

30000000 

170000000 

200000000 

I 000000000 

4 100000000 

5100000000 

1200000000 

10000000 

1210000000 

400000000 

50000000 

450000000 

36000000 

58000000 

165000000 

25000000 

7 244000000 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1983 
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